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Abstract  

The purpose of this study is to describe how, and if, discourses about self-harm in young 

people has been changed from the late 90-s until today. We chose to do this by studying films 

where the content of self-harm is a big factor. The study is built on a narrative research, we 

did however analyze it as a discourse method. The issues we have concentrated on are: Is 

there a significant quality that describes an individual who cut themselves? How can this 

phenomenon be seen from a gender point of view? Is there a specific group of people who is 

labeled as a person who cut themselves from the public? The result from this study show us 

that self-injury, from symptoms of a (bad) mental state, is a strong discourse where the views 

from the society lets it become more acceptable. However, there are other reasons for self-

harm that is developed by the social difficulties, which is illustrated in these films. Norms and 

beliefs around what is male or female have not been changed from the beginning of the time 

period we have studied until today. Self-mutilation is still seen as a typical female thing – a 

woman problem. The persons who are pointed out as cutting themselves are typical white, 

young, dramatic girls. These girls also exhibit depth - and shame for the problem and its 

environment.  

Keywords: Youth and self-harm, discourses about self- injury, gender 

perspective 
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INLEDNING 
För att skapa en förståelse för hur det kan vara att vara ung idag så inleds uppsatsen med att 

beskriva samhället och individen. Tanken är att sätta in självskadebeteende bland ungdomar i 

ett större sammanhang.  

Samhälle och individ 
I Sverige bor idag drygt 9,5 miljoner människor och av dessa är cirka 3 miljoner under 25 år 

(Statististiska centralbyrån (SCB), 2012). Ungdomsåren är en period då mycket händer runt 

den egna individen. Det kan ibland te sig förvirrande att växa upp i dagens samhälle 

(Ungdomsstyrelsen, 2012). Ser man till livsvillkoren för ungdomar idag gentemot hur det var 

förr har det skett stora förändringar.  Idag finns en större frihet och ett större utbud av val i 

livet och man har tillgång till det mesta hemifrån (Frisén & Hwang, 2006). Alla dessa 

valmöjligheter, som dessutom ekonomin sätter käppar i hjulet för resulterar i ångest, oro och 

förvirring. Det är svårt att hitta sin identitet och sin sociala roll i samhället. Att inte veta vad 

som kommer hända eller vad man vill med livet är svårt, men också ett faktum i dagens 

samhälle (Frisén & Hwang, 2006).  Ungdomar upplever press från omgivningen och det är 

svårt att skapa något sorts lugn bland alla tankar och känslor (Socialstyrelsen, 2004).  Om 

man ser till början av 1900-talet och den beskrivning som gjordes då gällande hur det är att gå 

igenom tonåren så skiljer den sig inte avsevärt från idag. Tonåren är en period av emotionella 

omvälvningar, där symtom på psykisk stress kan förekomma (Hall & Place, 2010). SCB har 

gjort en undersökning av levnadsförhållanden där man kan utläsa att det skett förändringar 

angående ångestproblematiken de senaste åren. År 1988-89 besvärades knappt 9 % av kvinnor 

i åldrarna 16-24 år av ängslan, oro eller ångest. Sexton år senare, 2005, ligger siffrorna på 

drygt 30 %. Männen har samma skrämmande utveckling men i mindre utsträckning. Andelen 

unga män som kände oro, ångest och ängslan var 1988-89 knappt 4 % och 2005 cirka 13 % 

(SCB, 2006). På senare år har det blivit en nedåtgående trend angående den psykiska hälsan 

framförallt hos unga flickor, men även unga pojkar (Socialstyrelsen & Statens 

Folkhälsoinstitut, 2012).  

BAKGRUND 
Under denna rubrik kommer vi presentera tidigare forskning kring självskadebeteende för att 

på så sätt ge en klarare bild av vad det har forskats om inom området. Intresset ligger i att se 

vad andra kommit fram till i sina studier och få mer kunskap om ämnet. 

Självskadebeteende bland ungdomar 
Mycket av den stress och press som ungdomar upplever kommer från media med sina ideal 

och tolkningar av olika fenomen. Media och filmer har en stor påverkan på unga idag. 

Christian Ståhl (2007) menar i sin artikel ”Det mytologiska självskadebeteendet” att medias 

exponering av fenomenet självskadebeteende på senare tid varit väldigt omfattande. Detta 

menar han på kan vara en av orsakerna till att självskadebeteende ökat bland unga. Man ser 

det på tv eller film och ser det som ett alternativ. Författarna till uppsatsen 

”Självskadebeteende i media” har tittat på femton artiklar från olika mediakällor. Den 

diskursanalys de genomfört visar på att media är med och skapar betydelsen av vad 

självskadebeteende innebär. Utifrån filmers och medias framställning av fenomenet anammar 

vi en bild av hur den typiska självskadaren ska vara (Jensen & Männer, 2010). I den rapport 

från Allmänna barnahuset som kom 2008 menar man att de artiklar som skrivs och de filmer 

som produceras påverkar ungdomar i sitt identitetsskapande. Man vill tillhöra någonting och 



2 

känna sig delaktig i en helhet även om det handlar om utanförskap. För det är ju det media 

producerar, en bild av att självskadebeteende är fel, vilket förvisso kan vara sant, dock är 

lockelsen att få identifiera sig med någonting för stor och därför anammar man trenden 

(Jensen & Männer, 2010). Psykologen Mary Pipher betonar flickors problematik kring att 

hantera de krav och den stress som samhället bidrar med. Hon menar att de flickor som 

avsiktligt gör illa sig själva saknar bra stresshanteringsstrategier. Att gapet mellan hur de unga 

flickorna väljer att se på sig själva och de krav som ställs från samhället är för stort. Det yttre 

värderas högre än de inre egenskaperna, och hon menar då på att det kan leda till att de skadar 

sig själva (Socialstyrelsen, 2004). Sammantaget har utvecklingen av det moderna samhället 

och upplevelsen av höga prestationer på ungdomar gjort att man börjat lägga mycket fokus på 

att studera fenomenet självskada (att skära sig själv).  

 

Självskadebeteende har definierats på många olika sätt av forskare världen över och det finns 

ingen allmängiltig definition. En upprepad definition hos forskare är följande; an act which 

involves deliberately inflicts pain and/or injury to one´s own body but without suicidal intent” 

(Inckle, 2011, ss. 365). En liknande definition går också att finna i boken För att överleva 

(Åkerman, 2009). När man beskriver problematiken självskadebeteende så nämns begreppet 

NSSI, som står för Non Suicidal Self Injury, alltså självskada, som inte bottnar i ett 

självmordsförsök. Det finns markanta skillnader mellan självmordsförsök och 

självskadebeteende. En person som gör ett självmordsförsök har säkerligen planerat 

handlingen och haft faktiska självmordstankar. Medan en person som tillför sin kropp skada 

medvetet inte haft som mål att ta sitt eget liv. Däremot så visar studier på att individer som 

under en längre tid, upprepade gånger, avsiktligt skadat sig själv tenderar att utveckla en 

nyfikenhet på självmord och detta kan då resultera i att personen gör ett medvetet försök 

(Bakken & Gunter, 2012).  

Hur vanligt är det?  
För bara några årtionden sedan så ansågs man vara psykiskt sjuk om man skadade sig själv, 

medan det idag kommit att bli en del av det normala (Øverland, 2010). Johansson (2010) 

menar att eftersom självskadandet bland befolkningen ökar så påverkas också handlingens 

betydelse. Man ses inte längre som psykiskt sjuk och självskadebeteendet blir mer av ett 

självvalt uttryckssätt. Man blir en del av normaliteten. Vidare så startar självskadebeteendet 

många gånger i tidiga tonår och är antingen väldigt kortvarigt eller i vissa fall pågående under 

flera år (Wallroth & Åkerlund, 2002). 

Det är väldigt svårt att veta exakt hur många som faktiskt skadar sig själva då det endast är ett 

fåtal som söker hjälp för sitt beteende (Hall & Place, 2010). I en studie som gjorts på 30 000 

ungdomar i sju olika länder (Norge, Australien, Belgien, Ungern, England, Irland och 

Nederländerna), mestadels 14-16 åringar, framkom att 14,6 % av deltagarna haft tankar på att 

skada sig själv det senaste året men inte gjort slag i saken. Vidare rapporterade 2,6 % enstaka 

stunder av självskada under det senaste året medan 3,2 % rapporterade ett flertal händelser av 

självskada under det senaste året (Madge, Hawton, McMahon, Corcoran, Leo, Wilde, Fekete 

Heeringen, Ystgaard och Arensman, 2011). Det ska tilläggas att man i denna undersökning 

utgått från en relativt strikt definition av självskadebeteende vilket gör att en del faller bort 

som skulle kunna räknas in. En annan studie gällande självskadebeteende som gjordes på 992 

ungdomar i södra Sverige i åldrarna 13-15 år visade på en möjlig fördelning bland könen. 

Man valde att endast rikta in sig på skärande som självskadebeteende och man genomförde 

studien 2 gånger med ett år emellan. Vad det gällde enstaka självskadetillfällen så uppgav 

drygt 45% av tjejerna att de åtminstonde en gång valt att medvetet skada sig själva. Ser man 

till pojkarna så visade deras siffra på att drygt 38%. Ett år senare när man gjorde 

undersökningen igen var samma siffra drygt 48% hos tjejerna och cirka 35% hos pojkarna. 
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Vid frågan om man skadat sig ett flertal gånger, alltså mer än fem, så visade resultaten på att 

knappt 16% av pojkarna gjort det och knappt 21% av tjejerna (Lundh, Wångby-Lundh, 

Bjäreheds, 2011). Vidare hävdar Søndergaard (2008) att det är mestadels ungdomar som 

skadar sig själva och att det är fler flickor än pojkar som skadar sig. En studie som gjordes på 

ungdomar i Halland 2006 visade att 14 % av tjejerna och 4 % av pojkarna någon gång 

avsiktligt gjort illa sig själva.  

Socialstyrelsen och Allmänna barnhuset, här i Sverige har gjort en del undersökningar kring 

självskadebeteende. En undersökning gjord av Socialstyrelsen (2004) visar att minst 1 % av 

svenska tjejer i åldern 13-18 år någon gång gjort illa sig själv. Dock räknar man med att det 

finns ett stort mörkertal på grund av att alla inte kommer fram i ljuset. Allmänna Barnahuset 

(2008) menar att det finns forskare som spekulerar i att så många som 10 % av flickorna och 

5% av pojkarna i åldern 13-18 år någon gång avsiktligt skadat sig själva. Beroende på 

mörkertal, inrikting på undersökning samt val av metod så kan det vara svårt att se hur många 

som faktiskt skadar sig själva. De flesta hävdar att det främst är ett tjejproblem medan andra 

anser att det inte finns några större skillnader. Beatens, Claes, Willem, Muehlenkamp och 

Bijttebier (2011) menar exempelvis att det inte finns någon markant skillnad mellan kvinnor 

och män huruvida man faktiskt väljer att tillfoga sin kropp avsiktlig skada eller inte. Det 

förekommer både hos män och kvinnor i liknande frekvens.  

En stor del av den forskning som presenteras handlar om icke suicidalt självskadebeteende. 

Att mycket handlar om neuroser, negativt (o)behag och samvete. Att kvinnor är impulsiva. 

Kvinnor uppvisar i större utsträckning en negativ reaktion och tillhörighet gentemot sin 

omgivning och livet i övrigt. Det kan vara starka riskfaktorer för att utveckla ett 

självskadebeteende. Det kan också vara en riskfaktor för att senare i livet utveckla en 

borderline personlighetsstörning.  Enligt vissa forskare kan det även uppstå en positiv reaktion 

av att skada sig själv. Det är en reaktion som män i högre utsträckning uppvisar och det 

innebär att man tillfogar sin kropp avsiktlig skada för att eftersöka spänning (Baetens et al., 

2011).  

Orsaker och karaktär 
Det finns forskare som försökt påvisa likheter mellan ett självskadebeteende och ett 

drogberoende. Bägge fenomen beskriver egenskaper som tvång och lättnad. 

Självskadebeteende ökar de negativa känslorna och ger en upplevelse av obehagliga och 

tillbakadragande symtom, vilket också kan urskiljas vid drogberoende. Däremot så 

karaktäriseras ett drogberoende av en mer varierande kontext där tvånget och begäret finns 

oavsett om det är i en positiv eller negativ situation. Ett begär till att skada sig själv återfinns 

bara i ett kaotisk, och eller stressat sammanhang. Erfarenheter av barndomstrauma delas av 

många självskadare och drogberoende. Ser man till kriterierna för ett beroende så finns 

tydliga likheter med självskadebeteende. 1.) Oro över att tappa kontrollen. 2.) En ökad 

tolerans. 3.) Ökad uppmärksamhet och spänning om begäret. En självskadare får anledning till 

att skada kroppen efter en stressig situation och det är många gånger en daglig uppmaning. 

Likt annat beroende så beskriver individer som skadar sig själva att de före utförandet känner 

sig ledsna, sårade och frustrerade. Efter de tillfört skada på den egna kroppen kan de uppleva 

känslor av lättnad, eufori och tillfredställdhet. Är det en bra dag, så tillför det inte individen 

någonting att skada sig själv (Victor, Glenn & Klonsky., 2012). Det här påvisar fenomenets 

komplexitet och att det inte finns enbart en förklaringsmodell. 

De personer som skadar sig själva upplever ofta stress och bristande kontroll. Skam, uppväxt 

och trauma kan också vara orsaker till ett självskadebeteende senare i livet. I situationer där 

individerna väljer att tillföra sin kropp skada upplever de en tillfällig kontroll. Den kontroll de 
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genererar från sitt beteende reglerar, för stunden, det kaos som råder i deras verklighet. 

Motivet till självskador kan variera, men det kan handla om att man vill straffa sig själv, skam 

inför oacceptabla känslor eller rent utav att testa känslan om man är levande eller död (Inckle, 

2011). Hall och Place (2010) menar på att killar och tjejer fungerar likadant och att 

mekanismerna till att försöka hitta strategier för att övervinna de obehagliga ser lika ut. 

Däremot så uttrycker killarna sina känslor mer utåt, medan tjejer många gånger själva 

beskriver en mer inåtgående och djup självbestraffning till följd av skuld gentemot dem 

själva. Hall och Place (2010) har funnit två olika typer av skärande; 1.) Den emotionella där 

individen inte annars vet hur man ska kunna hantera exempelvis konflikter. 2.) Att de i den 

ungdomskultur de befinner sig i är ett vedertaget sätt att hantera konflikter på.  Moore (2012) 

skriver att självskadande kan bero på grupptryck, att man vill vara som de andra och slutar 

man då skada sig själv så utesluts man från gemenskapen vilket resulterar i otrygghet hos 

ungdomen. Att skada sig själv kan även ses som ett rop på hjälp, ett sätt att kommunicera när 

man har svårt att hitta ord för det man känner. Det är ett verktyg för emotionell reglering (Hall 

& Place, 2010; Holmqvist, Carlberg & Hellgren, 2007). Att bli utsatt för mobbning kan också 

öka risken för att utveckla ett självskadebeteende. Det gäller hos både killar och tjejer. Det 

kan ses som en konsekvens av utsattheten (Bakken & Gunter 2012). Vidare så lider många 

individer som skadar sig själva av depression och det går också urskilja antisocialt beteende. 

Känslan av ensamhet, depressiva tankar och känslor kan många gånger ligga till grund för att 

medvetet skada sig själv. Självskadebeteendet blir ett sätt att kunna hantera ångest och/ eller 

depression i sin vardag (Bakken & Gunter, 2012). 

Det är också intressant att ta del av hur människor som själva medvetet skadat sig beskriver 

problematiken. Sofia Åkerman (2009) menar att man på något sätt vill tydliggöra den inre 

smärta man känner genom att visa den på ett mer fysiskt plan. Att man känner ett inre lugn 

när man gjort illa sig själv. Många upplever det så psykiskt påfrestande med alla negativa 

känslor att de inte riktigt vet vart de ska ta vägen, därför skadar de sig ofta. Vidare kan man se 

att de individer som skadar sig själva oftast är väldigt osäkra i sig själva och har en väldigt låg 

självkänsla. Øverland (2010) belyser att individer med ett självskadebeteende ofta återfinns i 

den övre medelklassen, är välutbildade samt att deras uppväxt oftast kantats av fysiska och 

sexuella övergrepp. Även SHEDO, svenska föreningen för självskadebeteende och 

ätstörningar (2012) menar på att de som under en längre period underhållit sin självskada 

oftast också har någon form av sociala problem och att man många gånger känner sig 

skamfylld och generad över det man gör och för att få bort dessa känslor skadar man sig igen 

och igen. 

Inckle (2011) menar att självskadebeteende är en problematik som är väldigt komplex. Det 

innebär att det inte finns en eller ett par egenskaper som kännetecknar självskadandet, utan det 

är ett fenomen som är att betraktas som högst personligt. Det går inte att generalisera 

fenomenet då det är just de personliga erfarenheterna och känslorna som gör att individer 

väljer att medvetet skada sig själva. Självskadebeteende är också många gånger förknippat 

med självmord, vilket också leder till en förvirrad förståelse över beteendet och dess 

tillvägagångssätt (Inckle, 2011). 

Tillvägagångssätt  
Karlsson och Quilisch (2005) uttrycker att unga kan göra illa sig själva på en mängd olika sätt 

och sättet skiljer sig också åt mellan könen. En studie har gjorts på 128 stycken 

niondeklassare från tre olika skolor där de fått besvara en enkät. Tittar man på pojkarna så var 

det vanligast att sticka vassa föremål i huden, detta uppgav 34,2 %. Att sticka sig själv i huden 

var även det vanligt bland flickorna, vilket cirka 30 % uppgav. Andra tillvägagångssätt som 

inte sällan dök upp bland pojkarna var att förhindra sår från att läka och att slå sig. Vad det 
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gäller flickorna så visade resultaten på att 34 % väljer att skära sig i jämförelse med pojkarna 

som endast gör det i 7,9 % av fallen (Karlsson & Quilisch, 2005). Ser man till alla de 128 som 

svarade på enkäten var det knappt 70 % som någon gång avsiktligt gjort illa sig själv och hela 

41,4 % hade gjort det ett flertal gånger (Karlsson och Quilisch, 2005). Enligt Andover, Gibb, 

Pepper och Primack (2010) så föredrar kvinnor att skära, rispa eller skrapa i huden medan 

männen oftast slår sig själva eller bränner sig med en cigarett eller liknande. Skillnader i val 

av metod hos könen kanske man kan förstå genom att blicka tillbaka på de maskulina normer 

om att män är mer känslokontrollerade, stabilare i psyket och mer risktagande än kvinnor, 

men också att män intresserar sig mer för tävling och uppvisar en synligare aggressivitet som 

har en betydande roll (Andover et al., 2010).  Baetens et al. (2011) delar antagandet om att val 

av metod vid självskadande skiljer sig åt mellan könen.  

Man tror sig veta att självskada som tillfogats kroppen genom att individer skär sig med vasst 

föremål – är den mest förekommande metoden av självskada i Europa. Denna metod är unik 

då den är personlig och individuell (Hall & Place, 2010). För att se mer till Sverige så menar 

Karolinska institutets folkhälsoakademi (2011) att läkemedelsförgiftning som nyttjas av 

ungefär 9 av 19 kvinnor och 8 av 10 män, är den vanligaste metoden när människor väljer att 

avsiktligt skada sig själva.  

Skillnader mellan könen 
Självskadebeteende går att finna hos båda könen, dock när det gäller forskning så kan 

materialet te sig väldigt tunt, speciellt kring pojkars självskadebeteende. Idag görs dock 

studier i större utsträckning hos pojkar och unga män (Søndergaard, 2008). I Andover et al. 

(2010) framkommer det att pojkar är lite äldre än flickor när de väljer att skada sig själva 

första gången. Studien indikerar också att kvinnor i större utsträckning försöker begå 

självmord än män. Dock lyckas män oftare än kvinnor med ett självmord (Barle, 2012).  

När man hör ordet självskadebeteende så är oftast det första de flesta tänker på en vit, skör 

tonårstjej som skär sig. Denna bild blir vi bombarderade av både från massmedia, filmer och 

diverse forskning. Christian Ståhl (2007) menar på att dessa kommunikationsmedium skapat 

en idealtypisk bild av en individ med självskadebeteende. Denna berättelse och bild av ”den 

typiska självskadaren” blir sedan en identitetsprocess. Bilden blir på något sätt ett ideligt 

närvarande identitets och sjukdomsideal, något man förknippar sig med. När man sedan väljer 

att knyta an till denna idealbild så anammar man också en självskadares identitet. Vidare ju 

mer man väljer att exploatera fenomenet i samhället desto mer socialt accepterat blir det 

(Ståhl, 2007). Pojkar eller unga män möter vissa svårigheter att ta till sig en självskadares 

identitet eftersom den så starkt förknippas med den vita sköra tjejen. Den idelatypiska bild 

pojkar istället får att experimentera med är bilden av en väldigt aggressiv och utåtaggerande 

pojke, näst intill kriminell. Här visar man sitt beteende utåt och det är lättare att känna igen, 

därför blir det ibland lättare för pojkar att förknippa sig med denna identitet än den specifika 

självskadaren. På grund av just detta så är pojkars självskadebeteende oftast också svårare att 

upptäcka eftersom de varken hör hemma i den idealtypiska bilden för den självskadande tjejen 

eller den aggressive, kriminelle pojken. När tjejer väljer att kliva ut ur den typiska bilden av 

dem så ter det sig synligt, de syns och hörs medan om killar väljer att göra samma sak så 

stänger de in sig själva. I det stora hela så tolkar man helt enkelt beteendet olika beroende på 

vem det handlar om (Ståhl, 2007).  

Ser man till andelen som söker vård för sitt beteende så är tjejer klart överrepresenterade. 

Øverland (2010) menar på att anledningen till att fler tjejer beslutar att uppsöka vård för sitt 

beteende än killar kan bero på att killar under sin uppväxt lärt sig att inte söka hjälp, det är 

omanligt och man ska klara sig själv. Han menar också att killar i större utsträckning sysslar 
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med såkallat risktagande. En metod de oftast nyttjar för att döva ångest är exempelvis att slå 

hårt mot en vägg tills man börjar blöda eller att man är vårdslös i trafiken och så vidare 

(Øverland, 2010). ”Pojkar har fler ursäkter för sina sår än vad flickor har. De kan lättare 

komma undan med att säga att de har varit i slagsmål eller gjort något annat som kan leda 

till skador. Därför upptäcks de mer sällan” (Søndergaard, 2008, ss. 31). För att spinna vidare 

på det här med könsroller så finns det förväntningar och ideal som syftar till hur man som tjej 

eller kille ska bete sig och vara i vårt samhälle. Anders Hagström berättar i SVT debatt om sin 

tid som ung kille med ett självskadebeteende. Han berättar bland annat att de fanns en tjej i 

skolan som skadade sig själv, problemet uppdagades och hon fick börja gå i terapisamtal. En 

tid senare så började hans kompis också skära sig. Han uttrycker att det blev en normalitet 

bland tjejerna, var du kille däremot som behövde prata med någon gick det inte för sig.  

- ”En dag upptäcktes det att jag senaste månaderna skadat mig själv. Jag blev 

inkallad på lärarrummet i rädsla men hopp om att samma skulle hända mig som den 

utfrysta tjejen och min kompis. En lärare tittade upp på mig, berättade vad hon hade 

hört och frågade om det var sant. ”Eeeh, alltså, jag tror inte det fast alltså, jag…” 

hann jag till. Efter det sa läraren ”Bra, du kan gå tillbaka till lektionen” och visade 

mig dörren. Med gråten i halsen och blod på jeansen gick jag tillbaka till 

klassen.”(Hagström, 2011, http://debatt.svt.se/2011-02-06/ingen-hjalpte-mig-nar-jag-

skar-mig-for-att-jag-var-kille/) 

 

Han menar som många andra att killar har en brantare backe att bestiga vad gäller 

accepterande från omgivningen samt att man måste ändra inställning till individer som skadar 

sig själva.  

Hur kan man förstå en problematik, som självskador?  

Inom begreppet självskada finns många olika former av skador. Kroppen utsätts för bland 

annat rispningar, skärningar, brännskador, skrapningar, vassa föremål som förs in under 

huden, vassa eller frätande föremål som tillförs oralt och så vidare. Av dessa tillvägagångssätt 

så är överdosering och skärande överrepresenterade men det finns antydningar på att head 

banging och andra typer av ”sårstörningar”, alltså att man förhindrar sår från att läka, är mer 

vanligt men svåra att upptäcka och diagnostisera som självskada (Inckle, 2011). Hur 

sjukvården och andra professioner ska bemöta den här typen av problematik är inte helt enkel. 

Begreppet Harm–reduction innebär att självskadebeteende är en form utav överlevnadsstrategi 

när individer saknar andra möjligheter till att bemästra de svårigheter som finns i vardagen. 

Dessa individer som uppvisar symptom på att avsiktligt skada sig själva ska då bemötas 

genom att man accepterar deras nuvarande beteende, informerar om risker samt försöker 

reducera dem. Alltså inte få dem att sluta skada sig utan istället börja bearbeta och försöka 

hitta ett nytt tillvägagångssätt (Inckle, 2011).   

I den diskursiva forskning som gjorts här i Sverige om beteendet har man i stor utsträckning 

sökt kunskap om fenomenet ute på Internet. Det har bland annat identifierats två olika 

diskurser. Dels den normaliserande diskursen där det är ett accepterat sätt att hantera sin 

mentala tillvaro på. Dels den mer patologiska diskursen, som syftar till att självskadebeteende 

är sjukligt i sig och att beteende är förkastligt och deras kroppar är motbjudande. Bägge 

diskurserna fokuserar på individernas kroppar. Självskadebeteende kan både vara sjukt och 

normalt, vackert och motbjudande.. De som skär sig kan både vara svaga och starka. I Sverige 

benämner vi den här problematiken som självskadebeteende (Gradin & Gottzen, 2011). Det 

finns ytterligare diskurser som är viktiga att belysa för att försöka ringa in de olika bilder som 

finns av självskadaren. Det kan alltså handla om ett sätt att hantera egen, mental och psykisk 

stress men det kan också kan handla om subkultur bland ungdomar. Det finns speciellt en 
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subkultur som målats ut som ledande när det gäller gruppsamhörighet bland självskadare och 

det är gothkulturen. Frågan som forskare ställer sig är om det är subkulturen i sig som skapar 

självskadan eller om det är så att de som skadar sig själva söker upp den typen av 

ungdomskultur. Kritiken tar upp att det är lätt att den här subkulturen får bli någon slags 

sanning av vilka de självskadande ungdomarna är. Anledningen till att se syns mer kan vara 

för att de öppet visar upp sina ärr och söker efter en reaktion, positiv eller negativ. Medan de 

”riktiga” självskadarna skäms för sitt beteende och döljer ärren under långärmade tröjor. Detta 

kan då resultera i missförstånd kring deras problematik (Sternudd, 2012).  

Det har gjorts studier för att ta reda på hur unga individer skildrar självskadebeteende på 

internet. You tube är en relativt ny kanal där skildringen av fenomenet ökar. Det går att 

urskilja en ny trend även om det är oklart hur och i vilken utsträckning unga individer, med 

eller utan självskadebeteende påverkar varandra (Lewis, Heath, Noble & St Denis, 2011). 

Alla de fotografier på ärr från självskada som publiceras på internet, hur hanterar ungdomarna 

dem? För många kan det vara en lättnad att få dela med sig eller så vill man kanske varna 

andra för hur det kan bli. Det man inte tänker på är att de också tvingar ungdomar och andra 

att ta ställning till fenomenet. Hur vill jag förstå det här? Hur ser jag på ärren? Sättet att skada 

sin kropp? (Sternudd, 2012). 

Utifrån den här problembakgrunden är det intressant att närmare beskriva de diskurser, i film, 

gällande självskadebeteende hos ungdomar och hur den förändrats från slutet av 1990-talet 

och fram tills idag.  

SYFTE 
Syftet är att identifiera och belysa om och i så fall hur diskurser kring självskadebeteende hos 

ungdomar förändrats från slutet av 1990-talet fram tills idag. Detta genom att studera fyra 

olika filmatiseringar där självskadebeteende förkommer.  

Frågeställningar 
1.) Vilka egenskaper tillskrivs de individer som skär sig? 

2.) )Hur kan man se på fenomenet ur ett genusperspektiv? 

3.) Är det särskilda grupper som pekas ut som självskadare? 

Avgränsningar 
Begreppet självskadebeteende har en bred betydelse och omfattar alla former av självskada, 

men i vår studie kommer vi rikta in oss på ungdomar som skär sig med vasst föremål. För att 

tydliggöra de filmatiseringar som ligger till grund för den här studien så kommer till viss del 

andra självdestruktiva beteenden hos ungdomar att beröras. Då i relation till de individer som 

skär sig. Eftersom det är i tonåren den här formen av beteende oftast startar så har vi valt att 

ha ungdomar som målgrupp. Vi kommer inte att begränsa oss till endast filmer gjorda i 

Sverige utan kommer även ta med en amerikansk film. Vi kommer att rikta in oss på 

individen, kille som tjej, och se till om och hur diskurserna förändrats. Vi kommer förutom att 

se till individen även se till dess omgivning eftersom exempelvis egenskaperna som tillskrivs 

en självskadare är skapat i en viss social kontext. Tidsspannet kommer löpa från slutet på 90-

talet fram tills idag 2012. Syftet ligger inte i att se hur pass mycket bättre eller sämre man har 

det beroende i vilken tidsepok man lever utan mer hur individen och dess omgivning upplever 

sin situation. 
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Definitioner 
Ungdomar 

Ungdomar, omfattar både killar och tjejer i åldern 12 – 22 år.  

Självskadebeteende 

Självskadebeteende innebär att man medvetet tillfogar sin kropp, skada, genom att skära sig 

med ett vasst föremål. Utgångspunkten för självskada innebär att avsikten med att skada sig 

själv, inte är att begå självmord. Syftet är alltså inte att ta sitt eget liv utan istället söka hantera 

olika motgångar och svårigheter i livet. Orsaker och tillvägagångssätt ser olika ut beroende på 

individ och bakgrund.  

Självdestruktivt beteende 

Självdestruktivt beteende innebär att ungdomen har ett skadligt förhållningssätt till sitt liv. 

Det innebär att individerna, lever ett ofta gränslöst liv, som innefattar alkohol, droger, sex och 

annat socialt avvikande beteende och där personen i fråga är en fara för sig själv.  

Redovisning av sökmotorer, sökord mm 
I arbetet att samla in material till problembakgrund och kunskapsöversikt användes främst 

Internet men även annan litteratur. Google användes flitigt samt databasen SocINDEX 

(EBSCO) och PsycINFO som nås via universitetsbiblioteket. Sökord som använts inkluderar, 

men är inte begränsade till; självskadebeteende, self harm, unga som skadar sig själva, unga 

som skär sig, unga idag, självdestruktivt beteende, skära sig, self injury, nonsuicidal self 

injury, self mutilation, self injury gender, self harm in media, självskadebeteende i media, 

självskadande ungdomar, self harm in movies och så vidare. Då målgruppen för den här 

studien är ungdomar så har en del information sållats bort. Det som inte varit relevant är bland 

annat psykiatriska undersökningar som innefattar äldre kvinnor och män. Vidare har 

information från bloggar och dylikt valts bort. Det har funnits ett starkt intresse i att söka 

internationell kunskap samt aktuell forskning gjord i Sverige inom området för att få en så 

bred och innehållsrik kunskapsöversikt, som möjligt.   

METOD 
I det här avsnittet presenteras metod och tillvägagångssätt samt metodologiska reflektioner. 

Studien har i korthet utgått från ett narrativt tänkande men rent praktiskt har metoden 

diskursanalys använts vid insamling och analys av data. Uppsatsen bygger på fyra stycken 

filmatiseringar, både nationella och internationella, kortfilmer och långfilmer. Nedan följer en 

mer ingående presentation av metodavsnittet.  

Datainsamling/ Tillvägagångssätt 
Studien har utgått från ett narrativt forskningsgrund då det empiriska materialet innefattar 

berättelser om självskadebeteende. Dessa berättelser gestaltar sig i de olika filmatiseringarna. 

Vid analysering av empirin har vi utgått från ett diskursivt förhållningssätt och studerat de 

diskurser som finns i och kring filmerna. Detta för att få en mer djupgående bild i vår studie 

samt för att vi lättare ska kunna förstå innehållet i det vi valt att studera och sen i sin tur kunna 

besvara vårt syfte på bästa sätt.  

Studien syftar till att se om det skett några förändringar i olika diskurser gällande 

självskadebeteende från slutet av 90–talet och fram tills idag. Utgångspunkten för studien är 

att analysera fyra stycken filmer som täcker in den aktuella tidsperioden. Filmer är att betrakta 

som en berättelse och en beskrivning av verkligheten. Då studien intresserar sig för ungdomar 
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och deras tillvaro i förhållande till självskadebeteende så blir filmatiseringar aktuella att 

studera eftersom filmerna berör ungdomarna och skapas för ungdomarnas skull. Filmerna 

beskriver ett sätt att se på verkligheten och kan ses som en sorts berättelse och går då att 

jämföra med en text. Då en text skrivs av en individ så är det en form av berättande. Med 

detta som bakgrund har vi därför valt att studera filmerna utifrån ett diskursivt 

förhållningssätt. Materialet valdes ut genom dels att forskarna känt till några av filmerna 

sedan tidigare och dels genom användandet av sökmotorer såsom Google för att söka på 

filmer som berör ämnet självskada. Denna urvalsprocess har inte varit objektiv utan har 

utförts, liksom diskursanalysen som metod, utifrån våra glasögon och vår förförståelse. De 

filmer som använts är följande;  

Fucking Åmål (1998) skapad av Lucas Modysson  

Tretton (2003) skapad av Catherine Hardwicke 

Ångestmonstret (2010) skapad av Utbildningsradion (UR)  

Jag skär mig! (2012) Kortfilm presenterad av Sveriges Television (SVT) 

 

Diskursanalys används för att beskriva och söka efter kunskap om hur människor genom 

språket förmedlar föreställningar och innebörder av olika sociala problem (i det här fallet 

handlar det om att söka kunskap kring självskadebeteende). Diskursanalys är en närstudie där 

man intresserar sig för det mänskliga språkanvändandet och interaktionen mellan kultur och 

samhälle. ”Diskursanalys kan bygga upp innehållslig kunskap om hur delar av det 

samhälleliga livet framställs, produceras och upprätthålls och hur samhällsdiskurser 

underlättar eller försvårar förståelsen av fenomen” (Hamreby, 2009, ss. 142). Diskurser är 

ingenting som skapas bara sådär utan det är någonting som blir utifrån det sociala och 

kulturella sammanhang som råder. Diskursen kan ses, som något bestämt sätt att se på 

verkligheten och världen. Det är alltså en produkt av samspelet, mellan människor. ”När en 

diskurs dominerar över andra innebär det att dess framställning av ett område eller fenomen 

får status som sanning eller som något naturligt […] Den kommer under en viss tid att utgöra 

norm och därigenom utesluta alternativa teorier och tolkningar” 

 (Hamreby, 2009, ss. 142). Det är precis det här som den här forskningen syftar till, alltså att 

skapa en större förståelse för hur människorna skapat olika sanningar om vilka individer som 

väljer att skada sig själva.  

  

För att skapa en bred bild av filmatiseringarnas ställningstagande i rådande diskurser så har vi 

koncentrerat oss på olika delar av problematiken. Den ena studerade filmerna utifrån ett 

genusperspektiv och den andra utifrån ett ungdomsperspektiv och ungdomars livsvillkor. 

Vidare formulerades åtta frågor som kopplades till syfte och frågeställningar. Dessa frågor 

användes sedan som utgångspunkt vid studerandet av filmerna. Frågorna formulerades för att 

så bra som möjligt täcka de frågeställningar som studien bygger på. Efter att vi analyserat 

materialet på varsitt håll har vi sedan gemensamt diskuterat de resultat vi fått fram och 

sammanställt dem i vårt arbete. Detta har varit bra då vi fått en möjlighet att höra den andres 

tankar kring filmerna och på så sätt kunnat få olika syn på deras innehåll.  

De frågeställningar, som ligger till grund för insamlingen av empiriskt material är följande;  

- Vad säger man om självskadebeteende i filmerna?  

- Hur väljer man att prata, samtala kring det? Vilka pratar om vad? 

- Finns det särskilda grupper som pekas ut som självskadare i samhället? 

 

- Vad har människor för tankar kring självskadebeteende?  
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- Vilka sanningar om självskadebeteende går att urskiljas i filmerna?  

- Vad utesluter man, exkluderar, i filmerna gällande självskadebeteende och dess 

problematik?   

- Vad anses normalt? Onormalt?  

 

- Hur upplever de som skadar sig själva sin omgivning och den ”kategori” de blivit 

placerade i? 

 

Vi har under arbetets gång delat upp arbetet utifrån olika intresseområden. Vi har sedan gått 

igenom och diskuterat vad den ena skrivit och den andre har fått möjlighet att lägga till, tycka 

till och skriva om. Detta har dock följts av ett gemensamt tycke innan det lagts in i ett 

huvuddokument. Vi som forskare har även beslutat att intressera oss för genus för att utvidga 

förståelsen för det studerade fenomenet. Genom att studera vilka föreställningar som de unga 

och deras omgivning har kring självskadebeteende, vad som är manligt respektive kvinnligt, 

så skapar det en större förståelse för hur självskadebeteende betraktas. Att studera genus när 

man arbetar med texter kan vara intressant i sig. Det utvecklar texterna och möjliggör för att 

skapa en större förståelse för innebörden i texten. Hur framställs genusperspektivet i texten? 

Vilka föreställningar är synliga och hur påverkar det texten och innebörden av den? Att 

studera texten utifrån ett könsperspektiv visar också på hur texten kan tolkas annorlunda och 

analyseras på annat sätt om forskaren har fokus på kön (Hamreby, 2009).”Genus handlar 

alltså om vilka betydelser könstillhörighet får i olika sammanhang” (Hamreby, 2009, ss. 145).  

De filmer som ligger till grund för studien presenteras i empiriavsnittet. Utifrån de svar som 

vi sett genom att ett flertal gånger ta del av innehållet i filmerna har en karaktäristisk 

presentation skapats för att beskriva självskadebeteendet utifrån den sociala kontext som 

filmen står för. Huvudpersonerna i filmerna, som är av relevans, för att förstå 

självskadebeteendet har lyfts fram. I och med att studien även har ett genomgående 

genusperspektiv görs också beskrivningar utifrån hur kvinnors och mäns, pojkars och flickors, 

tillvaror ser ut. Hur de upplever de föreställningar om kvinnligt respektive manligt som finns 

samt vilka normer, som för den aktuella tidsepoken illustreras. Utifrån den presentation som 

gjorts av filmerna har därefter en redovisning av den analys som gjorts framställts. I 

analysdelen har syftet varit att inte tillföra någonting nytt utan utifrån empirin, och dess 

beskrivningar av filmerna, söka förståelse för det vi som forskare sett i filmatiseringarna. I 

praktiken innebär det att de teoretiska utgångspunkterna som den här studien valt att inkludera 

hjälper oss att förstå det material som arbetats fram. Detta är gjort för att på ett bra sätt, 

uppfylla syftet med studien.  

Tillförlitlighet/reflexivitet 
Att söka kunskap om självskadebeteende genom att studera filmer och texter är inte helt 

oproblematiskt. Dels har vi som forskare olika förförståelse för vad självskada är vilket 

påverkar den analys som görs. De beskrivningar och ordval som framkommer i texten är 

konstruerade av oss som forskare. Exempelvis benämningen ”skärare”, också när det gjorts 

beskrivningar av ungdomars skolmiljö och grupptillhörighet så används ord som beskriver 

töntiga personer. Detta då utifrån vår bild av vad en töntig människa är. Vi väljer också att 

uttrycka oss på olika sätt i texten. Exempelvis ”att självskada” blir ibland ”att skada sig själv”. 

En annan svårighet som trätt fram är hur vi definierar begrepp som normalt respektive 

onormalt? Avvikande respektive sjuklig? Vi är två enskilda individer som står bakom den här 
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studien, hur förhåller vi oss till varandras definitioner och förförståelse? Får någon av våra 

”sanningar” mer plats i redovisningen än den andras? Det här belyser vilka tankar vi som 

forskare regelbundet behövt ventilera och diskutera. Hur förhåller vi oss till vårt arbete? 

Frågan är inte enkel att besvara men genom att det finns en medvetenhet ökar möjligheten till 

att analysera filmerna utifrån ett mer neutralt förhållningssätt – där med inte sagt att 

medvetenheten kan avskala forskarens egen förförståelse till fenomenet. De teoretiska 

utgångspunkter som inkluderas i studien grundar sig i en uppfattning om att verkligheten är 

socialt konstruerad, likaså kön. Detta ställningstagande är en uppfattning vi forskare delar.  

Fucking Åmål och Tretton är två av de filmer som vi valt ta med i studien. Dessa två filmer är 

vi som forskare bekanta med sedan tidigare. Det kan anses problematiskt att ha en sådan 

bakgrund men där vill vi som forskare hävda att det finns både för och nackdelar med de 

valen. Då filmerna sågs för cirka tio år sedan ingick de i en annan diskurs vilket också vi 

forskare blivit påminda om. Genom att titta på filmerna så möjliggör det till att förstå hur 

diskurser möjligtvis kan ha förändrats. När man arbetar med diskursiv forskning är det viktigt 

att det finns en förståelse för att även forskarna ingår i olika diskurser. Alltså forskarna kan 

inte studera olika diskurser utan att själv ingå i en. Tanken med den här formen av forskning 

är att skapa en förståelse kring hur olika sociala fenomen betraktas, beskrivs och skapar en 

verklighet. Bolander och Fejes (2011) skriver att utgångspunkten för diskursanalys är att 

texter beskriver och skapar en verklighet. Det som är intressant med den här metoden är att ta 

reda på vilka sanningar som beskrivs i texterna. Hela tiden beskrivs nya verkligheter men 

vilka beskrivningar av verkligheten får status och blir till sanning i ett visst sammanhang?  

Som tidigare nämnts har vi forskare valt att ha olika utgångspunkter. En av oss har enbart 

studerat filmerna utifrån ett genusperspektiv och en av oss har tittat på filmerna och mer 

ingående studerat ungdomarna och deras vardag. På så sätt har diskussionen och analysen lett 

till att vi ställt frågor till varandra. Detta har gjort att analysen hela tiden tagit forskningen 

vidare. Det har dock funnits en medvetenhet om att det också kan leda till en begränsning i 

analyserandet men dialogen mellan forskarna har ansetts betydelsefull då det funnits en 

pågående central diskussion i analysen kopplat till genus respektive ungdomar.  

Det val vi som forskare gjort genom att referera till två examensarbeten i bakgrunden anser vi 

varit av relevans för den här studien. Resultaten som framkom i arbetena har varit viktiga för 

att skapa en täckande helhet inom området självskadebeteende bland ungdomar. Däremot har 

de resultaten inte diskuterats eller refererats till i vare sig analysdelen eller diskussion, då det 

egentligen inte är att anses, som en korrekt källa.  

Metodologiska reflektioner 
Studien bygger på de utvalda filmatiseringarna och de diskurser som de inkluderar. Från start 

så fanns tankar kring att skriva om självskadebeteende även om vi först efter många 

diskussioner kom fram till vad vi specifikt ville fördjupa oss i. Vi ville se om och i så fall hur 

diskurserna kring självskadebeteende förändrats från slutet på 90-talet fram till idag. En tanke 

som funnits med redan från början är att utgå ifrån ett socialt konstruktivistiskt perspektiv. 

Som forskare anser vi verkligheten som socialt konstruerad och så även då begreppet 

självskadebeteende. Att redan från start ha en tanke kring teori har genererat att vi hela tiden 

haft en teoretisk förankring i de tankar och funderingar som dykt upp i studien.  

 

De filmatiseringar som valdes innefattar både amerikansk och svensk film samt både korta 

och långa inspelningar. Urvalet kan kanske te sig spretigt då exempelvis den amerikanska 

kulturen kan skilja sig åt från den svenska. Syftet med studien är dock att se till de diskurser 

som omgett begreppet självskadebeteende utifrån ungdomar i en svensk kontext. Oavsett om 
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filmerna är svenska eller amerikanska så tolkar vi forskare dessa utifrån våra svenska 

värderingar och den sociala kontext som vi befinner oss i. Studiens målgrupp är ungdomar i 

relation till självskadebeteende.  

 

Som nämnts i bakgrunden så är självskadebeteende en väldigt komplex problematik. Att 

skada sig själv är inte enbart ett ungdomsproblem utan det finns i alla åldrar. Bakomliggande 

orsaker och grupper kan också variera. Vidare anser vi som forskare att Sverige till stor del 

inspireras av amerikansk kultur och detta ”smittar” då av sig i förhållningssättet till olika 

sociala problem exempelvis självskadebeteende. Ett exempel är filmen Tretton. Filmen 

beskriver självskada utifrån det amerikanska samhället men det influerar och påverkar ändå 

hur individer i det svenska samhället väljer att se på fenomenet. De delar i filmerna som går 

att applicera på det svenska samhället blir då även kanske en sanning här i Sverige. Känslan 

av att vara ung och utsatt tro vi som forskare inte skiljer sig avsevärt åt mellan Amerika och 

Sverige. Detta är ett antagande som vi under arbetets gång tvingats förhålla oss till. Vilket vi 

försökt göra genom att sätta filmen i ett sammanhang utifrån de tre andra filmerna och deras 

beskrivning av självskadebeteendet. Ser man till filmerna så återfinns både likheter och 

olikheter. Vi upplever exempelvis att man som kvinna här i Sverige inte är lika synligt utsatt 

som i USA, då främst ekonomiskt. Det som också blir problematisk är att den amerikanska 

filmen är översatt. Det innebär att dialoger konstrueras om för att vi med hjälp av det svenska 

språket ska kunna förstå filmen och dess språkliga dialoger. I praktiken innebär det att filmen 

formas och förändras genom den språkliga omkonstruktionen för att passa in och förstås av 

individer i det svenska sammanhanget. De dialoger som inkluderats i filmerna har till viss del 

valts att uteslutas i studien eftersom de beskrivningar som går att urskilja i bakgrunden har 

svarat mer ingående på de frågor som studien syftat till att besvara. Sanningar, konstruktioner 

och upplevelser av självskadebeteende. Vi menar också att det som inte sägs verbalt kan 

fortfarande sägas med kroppen. Det finns olika språk att uttrycka sig med. Det är också på 

grund av detta som vi valt att utesluta vissa dialoger.   

 

Vi har valt att utgå ifrån ett narrativt tänkande. Vilket innebär att det är berättelser som ska 

studeras för att eftersöka kunskap om självskadebeteende.  Metoden som valts för att 

analysera och tolka dessa berättelser är diskursanalys. Det innebär att vi som forskare söker 

förståelse för de sanningar som produceras i berättelserna. Att arbeta utifrån ett diskursivt 

förhållningssätt till berättelser är spännande men möter också mycket svårigheter. Genom att 

utförligt beskriva de svårigheter vi stött på möjliggör det för att det material vi arbetat med 

möter framgång. Vi anser att vi med hjälp av de frågeställningar som ingår i studien kunnat 

besvara vårt syfte på ett täckande och bra sätt. Det är inte den enskilda individens berättelse 

om upplevelsen av sina svårigheter som är det intressanta utan hur individer som skär sig 

väljer att framställa sig själva och sin problematik. Detta då utifrån de vedertagna sanningar 

som råder ute i den sociala verklighet som dessa individer ingår i. Ett antagande om att de 

egenskaper som enskilda individer tillskriver sig själva har skapats utifrån de sanningar som 

byggt upp genom den samhälleliga kontexten individen ingår i. 

TEORI 
Nedan presenteras de teoretiska utgångspunkter, som arbetats med i den här studien. 

Socialkonstruktivism, Symbolisk interaktionism, Symboler, Teorier om ungdomar, dess 

kultur och identitetsutveckling samt genusteori.   
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Socialkonstruktivism/ socialkonstruktionism 
Inom socialkonstruktionismen hävdar man att verkligheten är socialt konstruerad. 

Verkligheten skapas alltså genom interaktionen människor emellan och gemensamt agerande 

(Nationalencyklopedin (NE), 2012). Søren Barlebo Wenneberg (2001) menar att de 

kunskaper som vi människor har är socialt konstruerade. Under vår uppväxt tar vi till oss 

dessa kunskaper genom språket. Våra tankar bygger i sin tur på det språk vi tillägnat oss 

under livets gång. Egentligen skulle man alltså kunna säga att språket ligger till grund för hur 

vi uppfattar den verklighet vi lever i. Verkligheten får på så vis en djupare mening genom de 

kategorier, begrepp och tolkningar som vi människor skapar. Eftersom vi skapar vår 

verklighet genom språket så skapar vi också etiketter och kategorier kring de fenomen som 

existerar runt omkring oss. De kategorier vi skapar får olika värde beroende på vad vi i vårt 

gemensamma handlande valt att förmedla. Genom detta fastställs vilken kategori man ”bör” 

eller ”inte bör” ingå i, i ett vidgat perspektiv genererar detta vilken syn människan eller 

individen får på sig själv. Hacking menar att detta i vissa fall kan resultera i problem eftersom 

de ettiketter vi sätter på olika företeelser påverkar hur vi talar om dem. Genom detta skapas då 

en ny verklighet och kunskapen exempelvis självskadebeteende förändras (Hacking, 2000). 

Poängen är helt enkelt att när man sätter in människor i olika kategorier och stämplar 

ettiketter på dem så förändras deras självbild och hur man i sin sociala och kulturella kontext 

ser på sig själv. Socialkonstruktivisten menar vidare att vi människor inte är oberoende 

varelser, vi är helt enkelt en produkt av den tid vi befinner oss i. Varje individ konstruerar och 

återskapar sig själv, men ständigt inom de ramar, möjligheter, vetenskaper och sociala 

verkligheter som vi har tillgång till (Stevens, 1998).  

Thomas Johansson (2001) skriver i boken ”Socialpsykologi – subjektivitet, överskridande och 

förändring” att ett socialt fenomen måste förstås utifrån ett historiskt och kontextuellt 

sammanhang. Man skulle då kunna hävda att självskadebeteendet är socialt konstruerat och 

påverkas utifrån den sociala kontext som för tillfället råder. I grunden är det ett objekts sociala 

sammansättning som ger det möjlighet att existera och inte dess fysiska alltså de ideér och 

tankar som finns om objektet i den sociala kontext vi lever i (Keaton & Bodie, 2011). De 

konstruktioner som skapas kan se olika ut beroende på i vilket socialt sammanhang man 

befinner sig i. De varierar beroende på vilka människor vi träffar och vilken media vi nyttjar 

(Stevens, 1998). Självskadebeteende kan rent teoretiskt alltså se olika ut, uppfattas olika, 

beroende på miljö och sociala relationer. Filosofen Ian Hacking (2000) menar att vi skapat ett 

behov för vissa företeelser i vårt samhälle medan andra är sådana som existerar endast i 

specifika sammanhang och som efter han förändras.  

Inom ramen för det socialkonstruktionistiska tänkandet kommer vi att ta upp symbolisk 

interaktionism, en teori för förståelse av verkligheten som socialt konstruerad. 

Symbolisk Interaktionism 
Symbolisk interaktionism är ett teoretiskt perspektiv som syftar till förståelse av den sociala 

verkligheten (Trost & Levin, 1996). Det är genom språket man skapar sin medvetna 

intelligens, också den egna identiteten är skapad i den sociala kontexten (NE, 2012). George 

Herbert Mead är en förgrundsfigur till denna teori som senare vidareutvecklats av bland annat 

Herbert Blumer, tidigare elev till Mead. Han menar att människor agerar utifrån den betydelse 

ett visst objekt har för dem. Betydelsen av ett visst objekt skapas genom interaktion 

människor emellan och förändras utifrån individens egna tolkningar (Blumer, 1969). 

Människan skaffar sig hela tiden nya erfarenheter och ny kunskap i livet. Dessa erfarenheter 

och kunskaper baseras inte sällan på tidigare möten med andra männikor, ens tidigare tankar 

kring saker och ting. När vi då tänker och spekulerar så konstruerar vi en inre fantasivärld om 
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hur saker och ting är. Denna föreställningsvärld kan förändras och omkonstrueras allteftersom 

vi skaffar oss nya erfarenheter i interaktion med vår omgivning (Trost & Levin, 1996. 

Anthony Giddens (1999) menar att Symbolisk interaktionism är så mycket mer än bara ett 

samspel  människor emellan. Han menar på att det också är ett utbyte av symboler. En symbol 

är något som betyder någonting annat. Ett exempel skulle kunna vara ordet självdestruktivitet 

eller självskada, när vi genom interaktion och språkligt utbyte samlat på oss information om 

vad dessa begrepp innebär och vi kan se framför oss olika tillfällen som dessa fenomen skulle 

kunna uppstå på, först då har vi lärt oss förstå betydelsen av begreppet utan att behöva se 

exempelvis en självskada i verkligheten. Våra handlingar får i sin tur en större mening 

(Giddens, 1999). 

Symbol 
Lalander och Johansson (2007) skriver i sin bok Ungdomsgrupper i teori och praktik att en 

symbol är något som har andra betydelser utöver sig själv. En röd ros är exempelvis inte bara 

en röd ros utan kan också betyda kärlek. Här såklart ser det ju olika ut beroende på i vilken 

kultur och social kontext man befinner sig i. Symboler och deras betydelser lärs in i samspel 

med andra människor via gemensamma erfarenheter. Det beror på människans 

upplevelsevärld vilka betydelser de olika symbolerna tilldelas (Lalander & Johansson, 2007). 

Symboler nyttjas till största del för att kunna göra oss förstådda i mötet med andra människor. 

Kommunicering är dock inte det enda användningsområdet utan man kan också använda 

symboler för att exempelvis visa vem man är, är man en grupp kan man nyttja symboler för 

att göra gruppens tillhörighet starkare gentemot dess omgivning. Symbolerna kan variera 

mellan olika grupper men grundtanken är att de visar vad gruppen är. Ta exempelvis gruppen 

”gothare” som ofta kännetecknas av svart hår, massor av smink ofta vitt och piercingar. Här är 

det lätt för omgivningen att någorlunda se vilken grupp individen tillhör men det finns också 

grupper som har en mer otydlig symbolik och de kan vara svårare att se menar Lalander och 

Johansson (2007).  

Ser man till begreppet Stigma så kan det också vara en symbol. Ett Stigma är ett tecken på att 

man befinner sig i ett utanförskap och man skulle kunna uttrycka det som att man är mindre 

värd än andra. Stigma skapas utifrån samhällets åsikter om vissa fenomen (Lalander & 

Johansson, 2007). Exempelvis en kvinna som tvingats operera bort sina bröst ses inte som lika 

kvinnlig längre eftersom samhället gemensamt bestämt att en kvinna ska ha två bröst. Man 

skulle kunna säga att ett självskadebeteende innebär ett visst stigma och ett utanförskap i 

samhället. Man ses som underlägsen och dålig, detta gör det svårt att kunna skapa en annan 

identitet och ta sig ur självskadandet.  

Ungdom, Identitet och kultur 
Ungdomsåren är en väldigt subversiv period i människans liv. Det är mycket som händer både 

fysiskt och psykiskt och man ska växa upp på en förhållandevis kort tid (Hwang & Erling, 

2001). I relationen med sin familj försöker den unge dels framställa och stärka sin egen 

identitet och självbestämmande men samtidigt också ha kvar närheten och kärleken till 

föräldrarna. Här fyller ens omgivning en stor funktion i vad det gäller att utveckla sin 

identitet, jämnåriga individer bidrar även om dessa förhållanden kan vara både positiva och 

negativa. Hur än relationerna ser ut så är de betydelsefulla på ett eller annat sätt. De finns i 

huvudsak till för att stödja ungdomens hantering av intimitet och autonomi som är centralt i 

den unges identitetsutveckling rent psykologiskt. Vännerna har också andra funktioner, de 

framstår både som ideal och ett slags bollplank som man kan ställa alla världens frågor till 

och prata om allt med. De gör det lättare för tonåringen att slita sig fri och så att säga kunna 

stå på egna ben (Hwang & Erling, 2001). De jämnåriga som finns i ens omgivning och den 
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grupp man tillhör gör det möjligt att testa nya roller och laborera med stilar i större 

utsträckning än exempelvis vad den egna familjen kan möjliggöra. För den unge är det också 

viktigt att få känna sig delaktig i gruppen och känna tillhörighet med sina jämnåriga. Ann 

Erling och Philip Hwang (2001) som är huvudförfattare men även kapitelförfattare av boken 

Ungdomspsykologi menar att om man inte får vara delaktig i gemenskapen och hamnar i ett 

utanförskap så kan det få stora negativa konsekvenser på den unge individens psykiska hälsa 

och känslomässiga utveckling. De menar att utanförskap och utfrysning ökar risken för 

beteendeproblematik, nedstämdhet och andra sociala problem. Vidare så är också självkänsla 

en viktig del i ungas utveckling idag. En låg självkänsla innebär osäkerhet och dåligt 

självförtroende. Man kan också tydligt koppla självkänsla till synen man har på sin kropp 

idag. I det stora hela skulle man kunna säga att om man otrivs med sin kropp så har man oftast 

också en låg självkänsla. Och detta kan i sin tur leda till depression, dåliga tankar, destruktivt 

beteende och så vidare.  

I boken Ungdomar och Identitet diskuterar Frisén och Hwang (2006) ungdomars 

identitetsutveckling som de menar kan delas in i fyra stycken grupper. 1.) Fullbordad identitet 

2.) Moratorium 3.) För tidig identitet 4.) identitetsförvirring. I Moratoriet hittar man unga som 

fortfarande håller på att utforska och experimentera med det egna jaget. De gör inga absoluta 

val och kan oftast te sig väldigt osäkra. I gruppen identitetsförvirring har ungdomarna svårare 

att psykiskt anpassa sig i olika miljöer. Antingen är de ensamvargar eller så är det ungdomar 

som på något sätt bara glider med och låter tiden ha sin gång. Vad det gäller dessa ungdomars 

sätt att tänka så är det väldigt desorganiserat och de har svårt att prestera under stress. Ett 

moraliskt resonemang är heller inget de besitter i någon större utsträckning.  

Anthony Giddens talar om identiteten som socialt konstruerad och som skapas i ett socialt och 

kulturellt sammanhang. Förr i tiden var i princip vägen utstakad redan från födseln, man 

visste vart man skulle ta vägen med livet. Idag är det inte alls så, idag finns inte en lika 

självklar väg utan möjligheterna är istället oändliga, vilket skapar stress och ångest under den 

unges identitetsutveckling. Identiteten måste ständigt utvecklas och bearbetas i relation till 

den information unga möter i vardagen. Upplevelsen av att dagens samhälle är friare än 

tidigare menar Giddens är fel. Idag finns en tro på att det går att välja vad man ska vara i 

samhället. Hur man ska se ut, vad man ska jobba med hur man ska förhålla sig till olika 

företeelser i samhället. Idag lever vi dock i en värld full av förväntningar. Ungdomar 

förväntas fixa studierna bra, få en bra karriär oavsett grundförutsättningar samtidigt som man 

ska träna, hålla sig i form, klä sig rätt, uppföra sig på ett visst sätt och så vidare. Giddens 

förklarar identiteten som en ständigt pågående process där olika livsstilar skapas utifrån alla 

de valmöjligheter individen har idag (Giddens, 1999). I boken Ungdomspsykologi anser Malin 

Broberg Olsson att en bra identitetsutveckling kräver någon att se upp till och kunna jämföra 

sig med. När man är barn menar hon så fungerar det bra med exempelvis mamma eller pappa 

medan man i tonåren mer ser till omgivningen, exempelvis då kompisar och jämnåriga. Hon 

betonar vikten av individens identitetsutveckling under ungdomsåren. Som individ och 

framförallt ung individ behöver man få känna sig uppmärksammad och sedd, gör man inte det 

så kan detta försvåra identitetsprocessen (Hwang & Erling, (red) 2001). Som ung i dagens 

samhälle så behöver man få tid och möjlighet till att upptäcka och lära känna sin omgivning, 

den egna individen och vilken roll man har i samhället. Man måste också titta på vilka åsikter 

och värderingar man har, vilka mål man har i livet för att kunna ta reda på vem man är 

(Hwang & Erling, 2001).  
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Genus 
I den här studien har vi valt att parallellt även söka större förståelse för hur diskurserna har 

sett ut utifrån ett genusperspektiv. Den teoretiska utgångspunkten gällande genus som här är 

aktuell relaterar till den socialkonstruktivistiska teorin där människan i mötet med andra 

skapar en verklighet och tillskriver egenskaper som är förknippat antingen med det manliga 

eller det kvinnliga könet. I det här arbetet används konsekvent begreppet genus som betyder 

förståelse för språket medan begreppet kön i större utsträckning relaterar till biologiska 

aspekter av könen (Vidman, 2012, ss. 283).  

”Världens mest populära TV-sändning sägs vara Super Bowl i USA, då hundra miljoner 

människor bevittnar ett evanemang med påfallande tydliga genusinslag: kraftiga, bepansrade 

män rusar på varandra i jakten på en boll av läder, medan smala kvinnor i korta kjolar 

dansar och ler i pauserna. De flesta av oss är inte lika bra på att springa eller dansa, men vi 

gör vårt bästa på andra sätt. Som män eller kvinnor sätter fötterna i olikt formade skor, 

knäpper våra jackor åt olika håll, klipper oss hos olika frisörer, köper byxor i olika affärer 

och drar ned dem på olika toaletter […] Evanemang som Super Bowl är inte bara ett resultat 

av vår uppfattning om genusskillnader […] Det hjälper också till att skapa och förmedla 

genusskillnader genom att visa upp perfekta exempel på maskulinitet och femininitet. Att vara 

man eller kvinna är därför inte oföränderligt tillstånd utan ett ständigt pågående arbete […] 

Simone de Beauvoir, har beskrivit detta i ett klassiskt citat: ” Man föds inte till kvinna, man 

blir det” Även om kvinnors och mäns situationer inte är helt parallella, gäller den principen 

även för män: man föds inte maskulin, utan man lär sig och utvecklar maskulinitet så att man 

blir man” (Connell, 2002, ss 14 ff).  

Citatet ovan beskriver tydligt hur kön konstrueras och skapar en verklighet där det finns 

markanta skillnader mellan kvinnan och mannen. De tillskrivs egenskaper och begränsningar. 

Den här teoretiska utgångspunkten gör att förståelsen för självskadebeteende och dess 

komplexa problematik ökar och möjliggör för att ifrågasätta och våga titta på fenomenet 

utifrån andra perspektiv och frågeställningar. Vidare så innebär den här förståelsen för 

konstruerande av kön att kvinnan och mannen skapas i samhället genom socialisering och att 

mannen också blir normen för vad som anses vara normalt kontra onormalt. Detta beskriver 

genussystemet och principerna kring isärhållande, vilket innebär att man bör hålla isär 

kvinnan och mannen och hierarkin, där det är så att mannen är normen ute i samhället och i 

människans vardag (Vidman, 2012, ss. 283). 

Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 
Här följer en sammanfattning över de teorier vi valt att utgå ifrån när vi arbetat med vår 

studie. Syftet med teorierna är framförallt att få en mer djupgående och omfattande förståelse 

för vårt empiriska material. Varför tillskrivs man vissa egenskaper som självskadare? Hur 

skapas kategorier i samhället? Hur kan man förstå ett socialt fenomen, som 

självskadebeteende? Teorierna utgår främst ifrån hur vi väljer att se på den verklighet vi lever 

i. Socialkonstruktionismen menar att verkligheten skapas genom interaktion med andra 

människor och gemensamt handlande. Det förklarar bland annat hur samhället är uppbyggt 

och hur ett begrepp som självskadebeteende skapas. Vidare syftar symbolisk interaktionism 

till att saker och ting skapas genom interaktioner människor emellan, genom språket, som då 

även föregående teori syftar till. Det är alltså relationerna och interaktionerna människor 

emellan som skapar olika symboler och vilken betydelse exempelvis självskadebeteende får i 

vårt samhälle. Ungdomar, ungdomskultur och dess identitetsutveckling är också något som 

bör tas upp för att få en så bra utgångspunkt som möjligt. Det är viktigt att förstå det 

identitetsarbete som ungdomar går igenom när de befinner sig mitt mellan barndomen och 

vuxenlivet och hur tillhörighet och utanförskap påverkar ungdomens val till att skära sig själv. 
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Tonårstiden består ofta av förvirring då man inte riktigt klarar av att handskas med den press 

och den stress som finns i ens omgivning och detta kan då skapa ångest hos den enskilde 

individen. Ur ett genusperspektiv syftar vår studie till att se om och i så fall hur män och 

kvinnor framställs ute i samhället. Vilka normer och värderingar som begränsar enskilda 

individer. Beroende av det så skapas också uppfattningar om vem som skär sig.  

EMPIRI – PRESENTATION AV FILMERNA 
Här redovisas de fyra filmer som ligger till grund för den här studien. Dessa är Fucking Åmål, 

Tretton, Ångestmonstret och Jag skär mig. Presentationen innefattar filmens handling, 

huvudkaraktärer, självskadarens vardag samt tankar kring självskadebeteende och 

beskrivningar utifrån ett genusperspektiv.  

Fucking Åmål (1998)  
Fucking Åmål är en ungdomsfilm som gjordes av Lucas Modysson 1998. Den handlar om 

Agnes som är relativt nyinflyttad i staden Åmål. Hon har svårt att skaffa sig nya vänner och är 

utanför i skolan. Agnes ägnar sin fritid åt att skriva och uttrycka den förvirring hon upplever 

då hon utforskar sin sexualitet och mer och mer börjar inse och acceptera att hon är lesbisk. 

Agnes skär sig i handleden för att döva ångest hon känner. I Agnes omgivning finns en hel del 

individer som hon har en relation till. Elin är en av dem. Agnes är kär i Elin men håller det 

hemligt. Elin brottas med sin sexualitet och detta skapar en ambivalens när hon i filmen fattar 

tycke för en tjej, i detta fall Agnes. Agnes föräldrar är också framträdande personer som har 

svårt att förstå sin dotters identitetskris. I filmen pratas det inte öppet om självskador i och 

med att det är något som sker i det gömda. Samtal som vuxna har med ungdomar i filmen, 

bottnar i att tonåren är en fas som går över. När Agnes mår dåligt försöker pappan förmedla 

sig genom att säga; ”det blir bättre - och tiderna förändras”.  

Sanningar om självskador, som framkommer gestaltas i form av skärande.  Orsaken till att 

man skadar sig själv är att försöka döva den psykiska smärtan som då för stunden byts mot 

den fysiska. Det onormala i filmen belyser flickornas sexualitet och att det finns gränser för 

hur ens sexualitet får se ut. Att vara lesbisk hör inte till normaliteten och ses därför som något 

skamfyllt. I filmen som utspelar sig under slutet av 90-talet upplevs självskada som ett 

oacceptabelt fenomen i samhället. De särskilda grupper som pekas ut som typiska 

självskadare är lesbiska individer, individer i utanförskap samt individer med få eller inga 

vänner.  

Hur upplever de som skadar sig själva, de som söker smärta i sin situation? Agnes känner sig 

utanför, ensam och annorlunda. Det finns tankar kring att inte passa in och att omgivningen 

inte tycker om henne. Tjejerna i filmen uttrycker depressiva tankar och dessa kan ibland te sig 

väldigt kraftfullt, bland annat när Agnes ligger i sängen och gråter och uttrycker att hon vill 

dö. Filmen handlar om sexualitet. Den handlar om tonårsindivider som söker efter sin egen 

sexuella identitet. Återkommande dialoger som avspeglar 90-talets åsikter, värderingar om 

vad som är normalt respektive avvikande. Filmens ungdomar kämpar med sin sexualitet och 

det finns skarpa normer om hur kvinnor och män ska vara. Filmen är att anses som 

bagatelliserande och generaliserande. Filmen visar också på att ungdomsåren är en 

övergångsfas som inte är så mycket att bry sig om, det går över. Det finns tydliga åtskillnader 

mellan könen. Tjejer, tycker mest om smink, kläder och utseende och förstår sig inte på teknik 

och mobiltelefoner. Killar är grymma på teknik, mobiltelefoner och duktiga på att träna och 

bygga muskler. Agnes vill gärna vara en del av gemenskapen men genom att avvika från 

samhällets normer blir det svårt att passa in. Det skapar ett kaos hos Agnes som leder till att 
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hon medvetet skadar sig själv genom att skära sig med en rakhyvel.  Agnes försöker dölja 

vem hon är och vad hon tänker och känner. Hon skriver dagbok, texter och dikter för att få ur 

sig en del av den frustration som hon upplever. Det är där hon kan uttrycka och utmana sina 

känslor. Försöka hitta en identitet och lindra mycket av den oro som hon känner. Agnes är 

övertygad om att det är för att hon är dålig, för att hon är annorlunda och konstig som hon inte 

kan få några vänner. Att hon inte kan skapa kontakt med Elin och få vara en del av hennes 

kompisumgänge beror på att hon är problemet. Nedan följer en beskrivning av ett flertal 

scener som är knutna till Agnes och hennes självskada. Genom att analysera kroppsspråk och 

individens beteende beskrivs karaktären mer ingående.  

Efter att Elin och hennes syster varit hemma hos Agnes och uppträtt elakt genom att slå vad 

om att Elin för tjugospänn visst kan kyssa Agnes. Agnes tar illa vid sig då det var hennes 

första gång hon någonsin kysst en tjej. Agnes går in i badrummet och tar en påse med 

engångsrakhyvlar som ligger där. Hon gömmer dem bakom stereon inne i sitt rum tills hon 

blir ensam och kan plocka fram dem. Hon vill inte att hennes föräldrar ska se och förstå att 

hon tänkt skada sig själv. Hon låtsas läsa i en bok när hennes pappa kommer in med en kopp 

te. Han försöker inleda ett samtal med att fråga vilken bok hon läser. Agnes avhyser honom. 

När han sen lämnar rummet sätter hon på musik och plockar fram rakhyvlarna och skär sig 

sedan i handleden. Sättet som Agnes skär sig i armen på ger en känsla av att hon gjort det här 

tidigare. Hon tvekar inte och hon vet att det gör ont. Hon planerar innan hon skär hur många 

gånger hon ska skära. Det visas genom att hon direkt när hon skurit första gången förbereder 

för att skära sig en gång till. Hon blir lite rädd när det blöder mer än förväntat. De här 

scenerna i filmen tydliggör hur ångesten kan kontrolleras bara genom att planera för att skada 

sig själv genom att leta efter vasst föremål. Det visar också hur den här tjejen försöker sätta 

ord på det hon känner gentemot sin omgivning och sina föräldrar men att hon är rädd att de 

inte ska förstå. Hon är rädd att de ska avvisa hennes känslor och hon vet inte på vilket sätt hon 

ska hantera det.  

 

Agnes är en illustration av kvinnan, som skadar sig själv. Karaktären är en tystlåten person 

som skriver kraftfulla dikter för att sätta ord på de känslor hon har. Hon är utanför i skolan 

och känner att hon inte uppfyller de krav som hennes föräldrar har på henne. Hon har skuld – 

och skamkänslor. Anser sig annorlunda då hon inte är som en kvinna borde vara. Hon är arg 

och impulsiv. Har en attityd utåt genom att ifrågasätta det som anses normalt. Agnes har 

ångest och depressiva tankar där hon själv beskriver känslor som värdelös, meningslös, 

ledsen, konstig, ful och äcklig. Hon har ingen lust till att vara i sociala sammanhang utan 

isolerar sig. Det finns en kille i Agnes omgivning som väcker intresse. Det är en kille vid 

namn Johan Hult som inte riktigt får gehör från de andra killarna i gänget. Han blir lite 

småretad för sitt genanta sätt och sin tystlåtenhet. Han är säregen på det sättet att han som 

karaktär är mer snäll, omvårdande och förstående, även uppvisar känslor av skuld och skam. 

Han har ångest och känsloutbrott. Han upplevs ha brist på mod medan Agnes blir utstött för 

att hon uppvisar för stort mod. Agnes, men också Johan, är två sårbara individer som inte 

klarar av trycket utifrån. Två individer som uppvisar ett dåligt självförtroende och saknar 

tankar om framtiden.  

Skuld och skam  

Den skuld och skam som Agnes upplever beskrivs när Agnes lillebror på dagis får höra av en 

annan kille att hans syster är lesbisk. Han går hem och funderar först själv en stund på vad det 

innebär att vara lesbisk. Är det farligt? Kommer Agnes att dö? Han frågar sin mamma vad 

ordet betyder. Agnes mamma reagerar genom att förneka, det faktum att Agnes kanske är 

homosexuell. Det ger en större förståelse för den skuld och skam, som framkommer. I och 
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med att Agnes testar gränser och söker egen identitet är det kanske möjligt att Agnes mamma 

påverkas av det.  Dialogen nedan försiggår mellan Agnes Lillebror och Agnes mamma.  
 

Lillebror (L) 

Mamma (M)  

 

L - ”Mamma, vad betyder lesbisk? 

M -”Va? Varför undrar du det? ” 

L - ”Kalle säger att det är en som är det”  

M - ”Vem då?” 

L - ” det är en som ” 

M - ”Ja… det betyder att om man är flicka, eller kvinna… Om man är kvinna så tycker man 

om andra kvinnor istället för att som mamma… Jag tycker ju om pappa. Men om man är 

lesbisk, eller homosexuell, som det också heter… så kanske det är två kvinnor som tycker om 

varandra istället… Istället för att det är en man och en kvinna”  

L - ”Måste man hamna på sjukhus då?”  

M - ”Nej, absolut inte! Det är inget fel alls. Man är som alla andra människor. Vem är det 

som? ” 

L - ”Kalle säger att hans bror säger att Agnes är lesbisk” 

M - ”Agnes? Det var det dummaste jag har hört. Det är hon inte alls” 

 

Tretton (2003)  
Tretton är en film som gjordes av Catherine Hardwicke 2003 och speglar ungdomars liv i 

USA under början av 2000-talet. Filmen handlar om en tjej, vid namn Tracy, som efter 

sommaruppehållet börjar i högstadiet på en ny skola. Hon söker uppmärksamhet ifrån en 

spännande, populär och driven tjej i parallellklassen, Evie. Tracy börjar umgås med Evie och 

blir bekant med både kriminalitet, droger och sex. Hon blir sedd och får vänner som inte är 

töntiga och utanför. Tracy skapar sig ett namn. Hemma kämpar hon emotionellt med sviterna 

från föräldrarnas skilsmässa, mammans kamp om ett drogfritt liv och mammans kille som ena 

dagen flyttar in och andra dagen flyttar ut. Tracys pappa är frånvarande, i den bemärkelsen att 

han flyttat från staden och skaffat en ny familj. För att mäkta med ångesten som hon bär på 

skär hon sig i armarna. Hennes utåtagerande och destruktiva beteende skrämmer hennes 

omgivning och det ses som någonting jobbigt och farligt. I filmen finns en mjuk framtoning 

gentemot ungdomarna. När Tracys mamma får reda på att hon skär sig väljer hon att bemöta 

det med kärlek genom att överösa Tracy med pussar och kramar. Först när mamman ser ärren 

väljer hon att kommunicera om det. Tracy skäms över ärren och att hon skär sig.  

De sanningar som filmen väljer att spegla är att det är unga tjejer som skadar sig själva. Det 

uppmuntras av killar som gärna vill ha en roll i bakgrunden. Är tjejerna instabila och 

uppmärksamhetskrävande skadar de sig själva. Det framkommer olika sätt att skada sig själv 

på, bland annat skära sig med vasst föremål eller slå varandra eller använda droger och sex. 

Filmen visar på vad som anses normalt respektive onormalt i det amerikanska samhället under 

början av 2000-talet. Det normala är att vilja passa in och befinna sig i de populära grupperna. 

Det ges en inblick i ”den typiska tonårsfamiljen” där ungdomarna befinner sig i ett gränsland 

mellan att vara barn och vuxen. Det kan skapa ett kaos och försvåra kommuniceringen inom 

familjen. Det onormala i filmen är att skära sig, det innebär att man är sorgsen inombords och 

behöver uttrycka det. Den särskilt utsatta gruppen som problematiseras är unga, osäkra tjejer 

som haft en svår uppväxt. De saknar en tillräcklig struktur i sin vardag. De vill ha mycket 

uppmärksamhet och revolterar. Tracy är manipulerande gentemot sin omgivning. Hon är bra 

på att ljuga och spelar på människors samvete.  
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Det här är en otäck film som handlar om hur ungdomar testar gränser, både sina egna och 

andras. Filmen handlar om sexdebuter, droger, vänskap, alkohol, studier och tankar om 

framtiden. I det här sammanhanget försöker Tracy söka sin identitet, som kvinna.  

Kvinnokaraktärer i filmen är underordnad mannen. De är sårbara då de blir utslängda på gatan 

och får sämre ekonomi. De anses inte tillräckligt bra av samhället och behöver en man vid 

deras sida som reder upp i deras liv.  

Tracy är en individ som tvingas till att ta stort ansvar hemma och växa upp alldeles för fort. 

Hon sitter ofta barnvakt för att hennes mamma ska iväg på anonyma narkomaners möten. Hon 

vill göra bra ifrån sig i skolan och mest av allt vill hon passa in. Tracy uppvisar en osäkerhet 

och ett dåligt självförtroende. Det som är återkommande i den här filmen är Tracys argsinta 

och impulsiva sätt att vara. Hennes ångest triggas av att vara ilsken och därigenom straffa sig 

själv. De få männen som synliggörs i filmen är Tracys bror och hennes mammas pojkvän. 

Hennes pappa ser hon sällan, men han framstår som en arrogant och egoistisk typ. Han tar 

avstånd från hennes beteende och anser inte att han har del i det. Utan ålägger det på mamman 

då det är ett kvinnoproblem. Brodern har varit en fadersgestalt i hushållet och försökt att hålla 

ordningen när det inte funnits någon fader. Han har en högre tillit från sin mamma och mindre 

strikta regler. Dottern Tracy hålls hårt med rädsla från mamman att bli offer för någonting 

fruktansvärt. Det finns ett katastroftänkande. Gränssättning, grupptryck, droger, ätstörningar, 

katastroftänkande och sexualitet möter Tracy i vardagen. Hon har dessutom varit utsatt för 

trauma tidigare i livet. I början på 2000-talet sågs självskadebeteende som ett led i ett 

destruktivt levnadsförhållande. Ungdomar, som hade svårigheter hemma använde ofta droger 

och uppvisade en ilska gentemot sig själva och sin omgivning. Dessa känslor kan 

sammanfattas i orden trauma, droger och ilska.  

Tracy skapar en diffus identitet som ena dagen står för sanningen om hur hennes liv kommer 

se ut, hur hennes tillvaro är meningen att upplevas emotionellt. Samtidigt som Tracy andra 

dagar kämpar med att bemöta framtiden och hennes egna möjligheter till att komma vidare i 

livet.  I och med att Tracy kommer ifrån en hemmiljö som är sårbar och känslomässigt instabil 

innebär det också att Tracy upplever en ensamhet i den situation hon befinner sig i. Hon 

försöker hantera sina känslor men möter sällan reaktion och det leder till att hon successivt 

börjar utveckla ett förhållningssätt till sin omgivning som är utåtagerande. Det är främst mot 

sin mamma som känslorna slår. Det är mamman som hon känner sig älskad av trots mammans 

eget missbruk och strider för att fortsätta hålla sig drogfri. Tracy är arg och enda sättet att få 

sin mamma att backa och bli rädd är att trycka på de punkter som hon vet att hennes mamma 

inte klarar av. Utmanandet av den egna kroppen och överskridande av gränser och makt. 

 

När Tracy skär sig är hon upprörd, arg och känner sig orättvist behandlad. Oftast handlar det 

om hennes föräldrar, främst hennes pappa, som bildat ny familj och inte längre vill träffa och 

umgås med henne – och hennes bror. Det handlar också om hennes mamma och hennes val av 

män som Tracy känner sig otrygg med. Hon är i konflikt med sin familj, sina känslor och 

väljer att bestraffa sig själv genom att skära sig i armen. Hon skär sig över hela underarmen, 

upprepade gånger och bryr sig inte om att plåstra om såren utan låter de självläka. Tracy vill 

ha mer och mer av det onda, det blir som ett beroende. Ett exempel är när Tracy och hennes 

kompis Evie slår varandra och blir fascinerade av blodet och smärtan. De befinner sig hemma 

hos Tracy och är höga efter att de har sniffat lim. Detta skapar en upphetsning och blodet och 

smärtan i samverkan med drogerna gör att de vill ha mer och fortsätter därför slå varandra tills 

de blöder.  
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Skuld och skam 

Återigen finns en underliggande skuld och skam som är en stor faktor till att medvetet skada 

sig själv. En frekvens som visas väldigt diffust och hastigt visar på ett trauma som Tracy bär 

med sig sen tidigare. En bild av mammans pojkvän med bar överkropp och drogpåverkad. 

Han befinner sig inne i köket. Tracy minns en tidigare händelse och det skapar en 

frågeställning huruvida den här pojkvännen till Tracys mamma har våldfört sig på henne 

sexuellt eller om han på ett eller annat sätt varit hotfull/aggressiv mot mamman. Tracy vill 

inte vara nära honom och hon ifrågasätter sin mamma varje gång hon väljer att ta honom 

tillbaka.  

Ångestmonstret (2010)   
Utbildningsradion har skapat en film som bland annat handlar om en tjej som lever med 

diagnosen Borderline. Att tillföra sin kropp skada genom att skära sig i armen är en del av 

sjukdomen. Filmen är en del av ett projekt som handlar om psykisk ohälsa.  

I filmen ses självskadebeteende som sjukligt. Borderline förstärker känslomässiga upplevelser 

och känslan av ett utanförskap blir centralt. Huvudkaraktär i filmen, Josefine, uttrycker att 

hon vet att det är fel att skada sig själv men att hon väljer att gör det ändå. Hon menar på att 

diagnosen gett henne förståelse för att hon är sjuk. De relationer som Josefin haft tidigare som 

inte varit bra men som hon sett som normala. Nu har hon fått insikt i hur hennes tillvaro ser ut 

och att alla inte mår så dåligt som hon gör. De sanningar som framställs i filmen är bland 

annat att det är vita, unga tjejer som skär sig. En psykiatrisk diagnos är inte ovanlig att ha i 

bakgrunden. Samt att skärare är lite alternativa i sin yttre framställning. Josefin uppvisar gärna 

sin kvinnlighet och gör det med mycket smink, utmanade kläder och färger som rosa och lila. 

Hon är öppen med sin sjukdom och dess karaktär. Skadar man sig själv mår man dåligt och 

vill ha uppmärksamhet. Kanske vill man straffa sig själv. Josefin är utfryst, ett sätt för tjejer 

att ta avstånd ifrån andra tjejer som inte faller inom ramen för den normala kvinnligheten. När 

det gäller självskador är det tydligt att Josefin söker efter kontroll, både över sig själv och de 

närmsta i hennes omgivning. En annan aktör i filmen är hennes pojkvän som ser det som en 

självklarhet att finnas där och stödja. Han uttrycker det som ett jobb men att han gärna gör det 

jobbet för att Josefin inte ska må dåligt.  

I filmen om Josefine får man även ta del av andra kvinnor och mäns tankar om självskador 

och psykisk ohälsa. Kvinnor i filmen är skuldbelagda och kan förstå den frustration och 

ångest som framförallt kvinnor visar. De är dramatiska i sina känslouttryck. En kvinna får 

frågan: ” varför håller man på att skada sig själv med rakblad?” hon svarar att det är för att 

straffa sig själv för att hon upplever skuld. Männen däremot vill gärna prata om självskador 

som uppmärksamhet hos en kvinna som är olycklig och att hon bara vill bli sedd och älskad. 

När männen i filmen talar om psykisk ohälsa gör de det med ett kraftfullt kroppsspråk och 

uttrycker sig humoristiskt. Pojkvännen till Josefine vill gärna framstå som en hjälte, någon 

hon inte kan klara sig utan och därmed utnyttjar han hennes sårbarhet för att själv växa som 

man? 

Skuld och skam 

Återigen är skuld och skam centrala inslag och upplevelsen beskrivs hos karaktärerna men 

fokuset har ändrat riktning. Orsaken till skuld och skamkänslor handlar inte längre om 

utsatthet eller identitetsutveckling. Josefine beskriver när hon skadat sig själv att hon lovat sin 

pojkvän att inte göra det för att hon vet att han inte tycker om det. När hon då får svårt att 

hantera sin ångest och skär sig så upplever hon en skuld och skam inför situationen. För att 

inte John, hennes pojkvän, ska bli arg och reagera på att hon skurit sig städar hon rent 

handfatet som är blodigt, plåstrar om sina sår och försöker återgå till normal sinnesro innan 
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han kommer hem. Hon beskriver det som ett svek mot både John och henne själv att hon 

självskadat. 

 

I denna film illustreras en problematik kring självskadebeteende. Nu handlar inte 

självskadebeteende om socialt betingade orsaker. Det vill säga en svårighet som ungdomar 

möter i vardagen utan huruvida det faktum att medvetet skada sig själv är sjukligt eller inte.    

Jag skär mig! (2012)  
Jag skär mig är en kortfilm som SVT gjort och den handlar om Vera som skär sig. Det bygger 

på en verklig berättelse där filmen följer henne i skolan och hemma i hennes vardag. Orsaker 

till att Vera skär sig är att hon är osäker och inte kan hantera den ångest hon känner. Hon 

saknar andra strategier för att hantera sin oro och sitt utanförskap. Vera anser sig vara ful, fet 

och äcklig och detta tror hon att alla människor tänker om henne. Filmen visar på att 

självskada är negativt men ger ro för stunden. Vera skäms över det hon gör och vill inte skära 

sig. Problematiken ligger i att hon inte vet något annat sätt att minska sin oro. Hon har en 

förbandslåda gömd under badkaret för att hon efter att ha skurit sig ska kunna plåstra om sig 

själv. De som pekas ut som typiska självskadare är vita, svaga och unga tjejer.  

Vera beskriver sig själv som känslig, att hon har en enorm skuld som gör att hon måste skära 

sig för att orka överleva. Hon har en låg självkänsla och depressiva tankegångar. Ett 

genusperspektiv leder intresset till hennes familj. Hennes föräldrar bråkar och ligger i 

skilsmässa. Det är en otrygg miljö för henne att vara i. Mamman framstår som nonchalant och 

har fullt upp med sitt eget. Hennes pappa framstår som temperamentsfull och slapphänt med 

en ”det löser sig”- mentalitet. Här blir Veras referensramar från sina föräldrar väsentliga. 

Mamman, kvinnligheten i filmen är sårbar och hon uttrycker en skuld och skam medan 

pappan tar det mesta med ro och skakar av sig det som är påfrestande. I filmen gestaltas 

fortfarande självskadebeteende som en följd av psykiska symptom så som depression.  

Hemma hos Vera är kommunikationen tyst. Varken mamman eller dottern uttrycker hur de 

känner och upplever skilsmässan och de förändrade omständigheterna. Pappan uppvisar en 

dominerande ställning då han i bråket ser ner på mamman som säger ifrån eller ber om hjälp. 

Mamman är dum. När flyttlasset kommer förklarar pappan att såhär kan du inte packa in 

grejerna i släpet, det ska vara såhär och såhär det förstår du väl. Ramarna för hur Vera tänker 

om sin hemlighet och sitt behov av stöd hänvisar hon till att hon ofta får höra att hon är 

känslig precis som sin mamma.  

Skuld – och skam/en ond cirkel  

Efter föräldrarnas skilsmässa eskalerade Veras självskadebeteende. Det blev svårt för henne 

att hantera den tillvaron som hon befann sig i. Hennes självskadebeteende blev till en ond 

cirkel. När hon ser sin mamma gråta i tysthet går hon in på toaletten och skär sig. Hon vet inte 

hur hon kan hjälpa sin mamma. När klasskamraterna frågar varför hon inte duschar efter 

gymnastiken skär hon sig när hon kommer hem för att hon känner skam inför den hemlighet 

hon bär på. Att hon skadar sig själv. Nedan följer Veras beskrivning kring det faktum att hon 

skär sig taget direkt ur filmen.  

Vera – (V)  

V – ”Kanske var det därför det blev så mycket värre – när det absolut värsta hände. Efter den 

dagen är det som att jag har tappat kontrollen. Jag skadar mig själv allt oftare och ju mer jag 

skadar mig själv desto mer hatar jag mig själv” 

 

Att inte skära sig skapar en ångest, att skära sig skapar också en ångest. Återigen blir skuld 
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och skamkänslor centrala. Det är inte skilsmässan, som är det egentliga problemet, utan det är 

skulden och skammen inför det faktum att hon hela tiden måste fortsätta skära sig. Hon 

beskriver sin ångest, som outhärdlig och inte möjlig att bli av med utan hjälp.  

När Vera ljuger får hon ångest och då kommer en del av de dåliga tankarna; tänk om de såg 

såren och ärren då skulle de utan tvekan börja kalla henne missfoster och hävda att hon bara 

ville ha uppmärksamhet. Ett annat exempel är när hon sitter med sina klasskamrater i 

matsalen i skolan. Då går hennes tankar kring att hon tror att alla tycker illa om henne. Att 

hon förstör för andra människor. Att de bara umgås med henne för att de tycker synd om 

henne och för att hon är så patetisk. Hur ska någon kunna tycka om henne som är så ful, fet 

och äcklig. Vera har svårt att kunna uppskatta sig själv och verkligen tro på att hennes 

resurser och förmågor är tillräckliga.   

Analys 
En förändring som går att urskilja i filmatiseringarna är att livsvillkoren för ungdomar idag är 

annorlunda jämfört med hur det var förr. Idag finns en större frihet men också fler 

valmöjligheter som många gånger ska göras tidigt i livet. Detta leder till ångest, oro och 

förvirring för den unge individen (Frisén & Hwang, 2006). De ungdomar som skär sig känner 

ofta en press från sin omgivning att prestera och försöka passa in samtidigt som de är 

förvirrade i sin identitet. I Fucking Åmål känner Agnes att hon inte kan vara sig själv på 

grund av vad omgivningen anser vara normalt respektive onormalt. Tracy i filmen Tretton 

strävar efter att passa in och vill tillhöra den populära gruppen samtidigt som hon försöker 

bearbeta påtryckningar hemifrån om att ta ansvar. Önskan att passa in framkommer i samtliga 

filmer hos de unga individer som skär sig. De ska inte längre bara prestera bra i skolan utan de 

ska också få en bra karriär, ta mer ansvar hemma och se ut på ett visst sätt menar Giddens 

(1999).  

En annan förändring som går att urskilja är huruvida självskada är ett aktivt livsval eller 

enbart ett sätt att i stunden, under en kortare period, hantera sina svårigheter känslomässigt. I 

filmen Fucking Åmål från 1998 och filmen Tretton från 2003 visas ett sätt att se på fenomenet 

självskada. Agnes och Tracy strävar inte efter att i vardagen hitta anledningar till att skära sig 

själva, utan vid de tillfällen när de upplever att ångesten blir svår att hantera blir de medvetna 

om att de kan skada sig själva. Genom att skada sig själv innebär det att personen upplever en 

tillfällig kontroll.  De blir fria från svåra minnen, tankar och känslor, som de bär på. Det kaos 

de lever i upphör för tillfället att existera (Inckle, 2011). När personen finner ett alternativt 

sätt att hantera sin stress så slutar också successivt behovet att skada sin egen kropp   

(Inckle, 2011). Vera från kortfilmen Jag skär mig, gjord 2012, använder också 

självskadebeteende som ett sätt att hantera sin stress och ångest. Bakomliggande orsaker till 

stressen ter sig annorlunda i och med att det finns en uttalad depression. De nyare filmerna 

som gjorts 2010 respektive 2012 belyser den psykiska ohälsan hos individer som skadar sig 

själva. De har symtom som anses kräva psykiatrisk behandling. Det som är intressant är hur 

man bemöter och bedömer ångesten som samtliga individer i filmerna upplever. Agnes, från 

filmen Fucking åmål, hennes ångest är väldigt generaliserad nästan bagatelliserad. 

Föräldrarna menar på att det går över när ungdomsåren är förbi. Tracy i filmen Tretton, 

hennes ångest är aggressiv och hon bestraffar sig själv genom både droger, sexuella aktiviteter 

och inte minst självskada i form av att skära sig i armen. Hennes ångest är oroväckande men 

inte heller tillräcklig för att hon ska få hjälp. Vera, från kortfilmen Jag skär mig, beskriver sitt 

beteende som genant, svårt och inte hanterbart på egen hand. Hon beskriver, det som ett 

beroende. Det som är att likna ett beroende är känslan av att inte ha kontroll, upplevelsen av 

tvång och att efter att man utfört handlingen, i det här fallet att skära sig, upplever individen 
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en lättnad (Victor et al., 2012). Vera uttrycker att anledningar till att skära sig växer i 

vardagen. Hon måste skära sig för att känna att hon lever. Här blir det mer ett livsval och ett 

personligt uttryckssätt.   

Josefin, från filmen Ångestmonstret, som har en psykiatrisk diagnos beskriver att hon lever 

tillsammans med ett (borderline)monster. Hon anser att hennes tankar inte är normala, att de 

är avvikande och att hon behöver hjälp. Josefin menar på att det är en del av hennes sjukdom 

att vara destruktiv. Skulle hon sluta skära sig kanske hon inte längre skulle få vara en person 

med borderline. Hon skulle uteslutas från den gemenskapen som hon uttrycker att hon känner 

sig tillfreds med. Josefin har en udda stil på utsidan och man skulle kunna säga att hon tillhör 

gruppen personer med borderline. Ångesten som Vera (i filmen Jag skär mig) och Josefin 

(från filmen Ångestmonstret) beskriver blir sjuklig medan den ångest som Tracy (ur filmen 

Tretton) och Agnes (ur filmen Fucking Åmål) upplever blir normal. Det kanske kan förklara 

varför Tracy och Agnes inte visar eller pratar om att de skär sig eller berättar för omgivningen 

hur det mår och upplever sin tillvaro. De är rädda att människor ska skratta åt dem. Vera och 

Josefin har en plan för sitt skärande. De skyddar sig själva och fortsätter skära sig för att deras 

ångest inte är normal. De faller inte inom ramen för naturligt beteende. Den här analyseringen 

bottnar i hur tjejerna ”plåstrar om sina sår” efter att de tillfogat sin egen kropp skada. Vera 

plåstrar om såren och gömmer en förbandslåda under badkaret, medan Tracy och Agnes inte 

planerar för fortsatt självskada.  

Skuld och skam förekommer i samtliga filmer men innebörden förändras till följd av huruvida 

de anser att självskadebeteende är ett led i en normal utvecklingsfas, eller ett sjukligt beteende 

såsom depression eller personlighetsstörning. Tracy (ur filmen Tretton) har varit utsatt för 

trauma, det har även Vera (från filmen Jag skär mig) och det har lett till att de skapat en 

föreställning om att det är deras fel. I Tracys fall är det hennes fel att mammans pojkvän 

kränker henne och i Veras fall är det på grund av henne som hennes föräldrar ska skilja sig. 

De senare studerade filmatiseringarna, från 2010 och 2012, visar på en ond cirkel. De 

upplever skuld och skam inför att de skadar sig själva. Det leder till att de skadar sig själva 

mer på grund av att de upplever skam inför sitt skärande. Vidare så illustreras 

självskadebeteende på olika sätt i filmerna. De första två filmerna från 1998 och 2003 

illustrerar ett självskadebeteende som är övergående. Vilket innebär att individerna skadar sig 

själva för att hantera sin ångest tills de finner andra strategier. Skuld och skam är en 

upplevelse som individer som skadar sig själva kan bära på (Inckle, 2011). Ser man till vem 

som väljer att skada sig själv är det en vit osäker ung tjej. Hon har låg självkänsla och saknar 

andra strategier till att hantera det ”jobbiga” i vardagen. Detta kan vi se i Christian Ståhls 

diskussion (2007) om ”den typiska självskadaren”. Han menar att vi hela tiden blir 

bombarderade från olika kommunikationsmedium med en idealtypisk bild av vem eller vad en 

självskadare är. Det är därför vår första tanke oftast är, när vi hör ordet självskadare, en vit 

skör ung tjej  

(Ståhl, 2007).  I filmen Fucking Åmål är det Agnes, den tysta tillbakadragna tjejen som skär 

sig. I filmen Tretton är det Tracy som är osäker inombords och uttrycker sin ångest genom att 

skära sig men också genom att leva självdestruktivt och vara utåtagerande gentemot sin 

omgivning. I Svt:s kortfilm är det Vera, den ensamma och utstötta tjejen som skär sig. I 

Ångestmonstret är det Josefin, flickan med en sjukdom och alternativ stil som skadar sig 

själv. De grupper som utpekas som typiska självskadare har förändrats under de senaste åren. 

Från att ha varit en tillbakadragen flicka, tillsynes normal, till att bli alternativ och sjuk samt 

mer instängd och ha en större upplevelse av press från omgivningen. Men faktum kvarstår, 

fortfarande så kan man i filmerna se ekot efter den typiska självskadaren då samtliga 

karaktärer som tagit sig an beteendet självskada är ljusa, unga, avvikande och osäkra tjejer.  
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Bestraffning framkommer i de studerade filmatiseringarna. Tracy (ur filmen Tretton) är 

impulsiv och arg och agerar genom att skära sig själv. Agnes (ur filmen Fucking Åmål) 

straffar sina föräldrar då hon försöker kommunicera och tala om att hon inte kan leva upp till 

de heterosexuella normer som de har. Vera (ur filmen Jag skär mig) och Josefin (ur filmen 

Ångestmonstret) skär sig till viss del på grund av att de vill straffa sig själva men också på 

grund av omgivningen. Då de upplever sig annorlunda inför den. Det finns en samhällelig 

förändring som visar sig i de senare studerade filmatiseringarna. Jämfört med tidigare är det 

lättare att vara annorlunda. Begreppet självskada har i viss mån normaliserats och man kan 

hitta orsaker som exempelvis en borderline personlighetsstörning. Detta gör att det är lättare 

för Vera(ur filmen Jag skär mig) och Josefin (ur filmen Ångestmonstret) att vara avvikande 

och annorlunda. Som nämnts i empiridelen så visar filmerna på att det finns gränser för hur 

ens sexualitet får se ut. Detta kan ses utifrån filmen Fucking Åmål som gjordes i slutet på 90-

talet. Det var då skamfyllt att vara homosexuell och inget som uttrycktes i ord. De senare 

studerade filmerna visar på förändring kring vad som är avvikande och accepterat. Man 

behöver inte vara lesbisk bara för att man kysser en annan tjej. Man skulle kunna se ordet 

lesbisk som en symbol. Agnes mamma såg symbolen lesbisk förknippat med begreppet 

onormal. Hon kände skuld och skam över sin dotter. Detta berodde inte på hennes dotter utan 

bilden av homosexualitet, som samhället skapat i interaktion mellan människor. I 

teoriavsnittet beskrivs begreppet symboler där man menar att symboler skapas mellan 

människor. Vad man har för tankar kring dessa specifika symboler beror på vilka erfarenheter 

som finns och hur den sociala kontexten ser ut. De lärs in i samspel med andra och 

gemensamma erfarenheter (Lalander & Johansson, 2007).   

Det är tydligt att det i samhället finns en tanke om att det finns skillnader mellan könen som 

inte går att förändra. Normen i samhället utgår ifrån en maskulin heterosexuell norm 

(Vidman, 2012, ss.283). Vera (i filmen Jag skär mig) säger att hon ofta får höra att hon är 

känslig. Hemma råder en tyst kommunikation och hennes pappa stöter bort problem. Han 

menar på att kvinnan inte kan strukturera eller behärska sig utan måste bli tillsagd för att 

kunna ta mer ansvar. Agnes (i filmen Fucking Åmål) får inte gehör för sina känslor utan får 

höra att det är någonting som går över. Agnes mamma är mån om att Agnes framhäver sin 

kvinnlighet. Hon menar på att det är kvinnan som ska älska mannen och tvärtom, att kärlek 

ska vara mellan två olikkönade individer. Tracy (i filmen Tretton) får inte reagera över att hon 

inte upplever sin situation bra. Hon ska vara duktig i skolan och vara ansvarsfull. Det är 

Tracys mamma som ska ordna med Tracys problem för att pappan inte tycker att ansvaret 

ligger hos honom då det är ett kvinnoproblem. Josefin (i filmen Ångestmonstret) framhäver 

gärna sin kvinnlighet vilket också visar på att skada sig själv är en handling utfört av kvinnor.  

I filmen Ångestmonstret finns en skillnad mellan hur män och kvinnor pratar om psykisk 

ohälsa. Kvinnorna är dramatiska och framhäver sina känsloutbrott medan männen är mer 

humoristiska och känslohämmade. Fucking Åmål är den enda av filmerna som visar på 

skillnader gällande föreställningar om manligt och kvinnligt. Alla pojkar behöver inte vara 

starka och utåtriktade. Johan Hult är en karaktär i filmen Fucking Åmål som går emot de 

manliga föreställningar som finns. En man ska vara utåtriktad, stark och visa kontroll. Det 

som gör hans personlighet intressant är att det går att koppla till tjejer som skär sig. En individ 

som skär sig blir i filmen någon som inte syns, någon som uppvisar ångest och har sociala 

svårigheter precis som Johan. Utgår man ifrån att kvinnor och män tillskrivs olika egenskaper 

genom bland annat språket (Hacking, 2000) innebär det att självskadebeteendet matchar den 

uppfattningen man har om respektive kön.  
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Diskussion 
Ingen av filmerna har problematiserat självskadebeteendet och utmanat den uppfattning och 

stereotypa bild om att det krävs en ångestfylld vit kvinna, med stark impulsivitet för att skära 

sig själv. Denna bild dröjer kvar och verkar svår att tona ned i samhället. Det gör att killar får 

mindre uppmärksamhet och syns mindre när man pratar om självskadebeteende eftersom det 

fortfarande är denna stereotypa bild av självskadaren som porträtteras i filmerna. Normerna 

för hur kvinnor och män ska vara är genomgående generella. Kvinnor uppfattas som 

släpphänta vilket innebär att männen behöver kontrollera och lära kvinnorna hur man ska vara 

och uppföra sig. Är det verkligen så att kvinnor i stor utsträckning inte klarar sig själva utan 

måste ha en manlig förebild att stötta sig mot? Vi som forskare bottnar i en 

socialkonstruktivistisk syn på samhället och anser att de konstruktioner, som finns av kön är 

föränderliga. Om egenskaper hos respektive kön hade varit medfött hade självskadebeteende 

beskrivits som kvinnligt utifrån de föreställningar som finns om begreppet. Det gör det inte, 

utan det beskrivs som ett kvinnoproblem. För att förtydliga menar vi att det är skillnad mellan 

”Kvinnligt” och ”Kvinnoproblem”. Något kvinnligt syftar till medfödda egenskaper hos 

respektive kön medan kvinnoproblem är något som skapats utifrån föreställningar och är ett 

samlingsnamn för problem som är ”typiskt kvinnligt”. Kanske betraktas självskadebeteende 

som ett kvinnoproblem då det anses tillhöra en känsligare sida av spektrumet? De män som 

inte faller inom den maskulina normen kan fortfarande skada sig själva. Ju svagare och mer 

utsatt mannen känner sig ju kvinnligare blir han. Om en man skär sig kan han fortfarande 

hävda att han varit i slagsmål och blir inte en självskadare. Idag finns en ovilja socialt att låta 

kvinnor ta för stor plats i samhället. Ges kvinnor för mycket uppmärksamhet blir det svårt att 

hålla en bra ordning och skapa kontroll. Framförallt så visar de första studerade 

filmatiseringarna kvinnors position i samhället. Det har varit väldigt intressant att se hur den 

sociala kontexten och de diskurser man omges av påverkar vad filmer och media väljer att 

porträttera. Kvinnor framställs i allmänhet som svaga och underordnade och så även i dessa 

filmer. Vi ställer oss frågan varför det i vår tid är så? En svag och känslig kille stämplas ofta 

som ”bög” och ser man en stark kvinna som det går bra för så skapar det oro och konkurrens 

från männens sida. Det är nog dock väldigt svårt att ändra de föreställningar vi har om 

kvinnor och män. Självklart så utvecklas föreställningarna hela tiden och de är ju som det 

mesta annat föränderliga. Men grunden sitter kvar.   

Det här kan kanske förklara varför pojkar uteslutits i filmerna. Vi delar forskningens 

antaganden om att det finns killar som skär sig och att de har liknande känsloupplevelser som 

kvinnor, men att killar och tjejer uttrycker det på olika sätt. Killar är över lag mer 

utåtagerande än tjejer (Hall & Place, 2010). Vi tänker att det här kan leda till att killar inte 

söker hjälp och bekräftelse i lika stor utsträckning som tjejer. Killars beteende går inte att 

applicera på det vedertagna synsätt som finns om självskadebeteende. Det är intressant att titta 

på hur kvinnor och män beter sig när de möter varandra. Män som uppvisar känslighet blir 

retade och utfrysta ifrån andra män. Kvinnor som är aggressiva och mer utåtagerande får inte 

hjälp i samma utsträckning som andra kvinnor. Det illustreras i filmerna. Därmed kvarstår det 

faktum att självskadebeteende är ett kvinnligt fenomen. Likväl som att kön går att förändra 

likväl fortsätter kvinnor och män att upprätthålla de normer och värderingar som finns 

gällande vad som är kvinnligt respektive manligt. Kanske för att skapa en kontroll över det 

som anses annorlunda och avvikande. Vi anser att det finns en medvetenhet idag om könets 

konstruktion och betydelse.  

Självskadebeteende är ett resultat av att individen upplever oro, olust inför någonting i livet. 

Detta är något som alla människor någon gång upplever. Att idealisera innebär att en individ 

skapar en sanning om vad som är normalt respektive onormalt. Hur man bör vara och inte 
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vara och lever efter att försöka uppnå det. Den sanningen stämmer oftast inte överens med 

verkligheten då individen ofta visar på en låg självkänsla. En mindre tro på sig själv och man 

duger helt enkelt inte som man är. Den förklaringen låter i sig inte sjuklig utan det kan 

människor känna igen sig i, även vi forskare. Det som problematiserar självskadebeteende är 

att individerna själva ser sitt problem som sjukligt och de behöver hjälp för att kunna ta sig ur 

det. Det visar hur omgivningen skapar en identitet hos den som skadar sig själv. Därför blir 

det för de här karaktärerna ett aktivt livsval. Här menar vi att eftersom självskadebeteende 

konstrueras utifrån människors interaktioner genom språket så skapar de en betydelse av vad 

självskadebeteende är och vilka egenskaper som ska tillskrivas den som skär sig. Detta 

innebär att när man väljer att tillhöra gruppen självskadare väljer man att identifiera sig med 

de egenskaper och föreställningar som samhället tillskrivit gruppen. Ser man till ungdomar 

som oftast är mitt i sitt identitetssökande så har de nog lättare att förknippa sig med gruppen 

självskadare än att inte tillhöra något alls. Det spelar ingen roll om det innebär negativa eller 

positiva konsekvenser. De vill inte hamna i utanförskap. De blir ett aktivt livsval. Det är 

positivt att det görs filmer som berör ämnet självskada då vi tror att det uppmärksammas på 

ett annat sätt och i viss mån då minskar det dåliga beteendet. Oftast så slutar filmerna bra och 

man kan se att det blir bättre. Dock finns det ju också en risk med att porträttera 

självskadebeteende i filmerna. Det kan skapa en nyfikenhet hos ungdomar och också ”trigga” 

igång de som redan har tagit sig an beteendet. Det är en balansgång som filmskaparna hela 

tiden måste tänka på.  

Det går att urskilja i filmen ångestmonstret en tydlig diskurs om att självskadebeteende är 

symtom på en bakomliggande sjukdom. Däremot i kortfilmen Jag skär mig börjar den 

uppfattningen luckras upp. Idag finns en större förståelse kring vem det är som väljer att 

skada sig själv. De som skär sig mår inte bra i sin tillvaro. Vi anser att det onormala idag är 

mer accepterat än tidigare och att det finns större tolerans kring att vara annorlunda. Däremot 

har i takt med att kraven på ungdomar vuxit förståelsen för att ungdomar inte mår bra eller 

klarar av kraven och prestationerna minskat. Självskadebeteendet blir en konsekvens av 

samhällets krav på den enskilda individen. Det har egentligen aldrig funnits en acceptans när 

det gäller att medvetet skada sig själv för att bemästra en svår känslomässig kaotiskhet. De 

första studerade filmatiseringarna visade ungdomarnas vardag och en utsatthet som blev 

orsaken och förklaringen till varför ungdomarna valde att skada sig själva. Utbildningsradions 

film ångestmonstret som handlade om psykisk ohälsa gjorde självskadebeteende till en del av 

en sjukdom. Det vill säga det fanns en psykiatrisk diagnos som bakgrund och 

självskadebeteendet blev ett symtom på den. På ett sätt blev självskadebeteendet mer 

accepterat men fortfarande fanns det en problematik i att den förklaringen inte täckte in alla 

de individer som skadade sig själva.  

Självskadebeteende börjar idag bli en del av normaliteten. Vår tro är att idag har gränserna 

mellan vad som anses vara sjukligt beteende kontra frisk beteende förändrats. Idag är det en 

vedertagen stresshantering att under en kortare period skada sig själv till följd av övergående 

psykisk ohälsa. Skärandet blir inte i lika stor utsträckning relaterat till psykiatrisk 

problematik. Därmed inte sagt att självskadebeteendet fortfarande är till stor del förknippat 

med allvarlig psykisk ohälsa. En liknelse är homosexualiteten som under 90-talet inte var lika 

accepterat som det är idag. Det har skett än normaliserad förändring. Idag finns ökad insikt i 

att människor ska få älska vem man vill. Att komma ut och slåss med sin sexuella identitet i 

tonåren är inte längre lika skamfyllt. Detta ser vi som positivt och vi tror att en större 

acceptans kring vissa attribut och sexuella läggningar kan minska antalet unga som skadar sig 

själva. Detta genom att en större acceptans skapas utifrån de normer och värderingar som 

finns i samhället och människors interaktioner med varandra. Att öka acceptansen kring 

självskadebeteende skulle innebära att betydelsen ändrades och gjorde begreppet mindre 
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genant. Det skulle i sin tur kanske leda till att fler valde att skada sig själv då beteendet inte 

skulle anses lika avvikande. Det skulle också kunna leda till att färre valde att skada sig själva 

då det inte längre skulle vara lika lockande. En del unga och även andra åldersgrupper dras ju 

till det som anses gå emot samhällets normer. Man vill göra revolt och använder sig då av 

sådant som ses som avvikande. Johansson (2010) menar att eftersom självskadandet bland 

befolkningen ökar påverkas det handlingens betydelse. De anses inte längre som psykiskt 

sjuka utan betydelsen ligger i att det är ett självvalt uttryckssätt när de inte har andra vägar att 

gå. Ålder är viktigt att diskutera när det gäller ungdomar i relation till självskadebeteende och 

när det gäller deras sökande efter en identitet. I filmerna är det individuellt när och hur 

karaktärerna tar sig igenom olika faser i tonåren. Detta kan vi se i verkligheten utifrån egna 

erfarenheter. Ens utveckling beror mycket på den kultur och det samhälle man lever i och de 

människor man har runt omkring sig. Den identitetsutforskning som Agnes (ur filmen fucking 

åmål) upplever och går igenom när hon är i sextonårsåldern kanske Tracy (ur filmen tretton) 

går igenom när hon är tretton. Detta visar på hur pass individuellt självskadebeteende och 

identitetsutveckling faktiskt är.  

Avslutande resonemang  
Vi har funnit det intressant att studera om och i så fall hur det skett förändringar gällande 

synen på självskadebeteende. Utgångspunkten var att förstå de unga individer som skadar sig 

själva. Vår förförståelse för ungdomar och självskadebeteende har till viss del påverkat hur vi 

framställt vår studie. Det innebär i praktiken att ord som töntig, populär och skärare är 

konstruerade utifrån den kontext vi lever i och våra erfarenheter. I och med att 90-talet har 

upplevts av oss innebär det att vi kan relatera till att samhället har blivit mer individualiserat 

idag än det varit tidigare. Ungdomar har högre krav på sig idag från omgivningen. Dock vad 

det gäller de allmänna företeelser som uppstår i tonåren som exempelvis sökandet efter 

identitet ter sig nog liknande vilken tid man än lever i. Man möter samma problematik och 

försöker på bästa sätt ta sig in i vuxenlivet.   

Saker vi stött på under skrivandets gång är att unga tjejer som skär sig är en del av en större 

grupp tillhörande självskadare. Självskadebeteendet är i sin tur en konstruerad grupp för att 

söka förståelse för bakomliggande orsaker till varför individer väljer att medvetet skada sig 

själva. I filmerna görs en åtskillnad mellan yttre faktorer och inre faktorer och dess inverkan 

på att utveckla ett självskadebeteende. I den sista filmen, jag skär mig, finns en tanke som är 

relativt tydlig om att både yttre och inre faktorer är en bidragande orsak till beteendet.  

Anledningen till att vi valde just dessa filmer är för att vi ansett dem på ett bra sätt varit 

tillgängliga för ungdomar. Det är filmer som de kan ta del av antingen via skolan eller i 

hemmet. Självklart fanns det andra filmer som berörde ämnet självskada men de innehöll 

oftast vuxna kvinnor eller i vissa fall män, dessa kändes då inte relevanta eftersom vi valt att 

rikta in oss på ungdomar. Dessutom ville vi komma åt den specifika gruppen, de som skär sig 

och inte de, som skadar sig själv på andra sätt.   

Vad det gäller de filmer vi analyserat och hur de kunnat tolkas annorlunda är en bra fråga. Om 

någon annan tolkat filmerna så är det möjligt att de kanske skulle kunna få ett annat resultat. 

Forskaren tror vi styr mycket hur saker och ting tolkas eftersom det gör med dennes glasögon. 

Man har olika erfarenheter och kunskaper kring fenomenet. Möjligtvis skulle man i huvudsak 

kunna tolka liknande i alla fall när det gäller genus men om exempelvis en man skulle tolkat 

filmerna så kanske han skulle sätt det annorlunda då han befinner sig i en annan roll. Vidare 

beror det på vilken social kontext och kulturell omgivning man befinner sig hur man väljer att 

tolka någonting. Saker har olika betydelser och värde beroende på ens omgivning.  
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Trots att det faktiskt skett en förändring i uppfattningen och skapandet av självskadebeteendet 

och dess karaktär är det fortfarande idag en vit, osäker ung tjej som porträtteras som 

självskadare i filmatiseringar. Det finns ett motstånd till att uppmärksamma killar som skär 

sig. Frågeställning för vidare forskning skulle kunna vara – vilka metoder kan användas för att 

lättare se killars självskadebeteende? Normalitet i förhållande till självskadebeteende. Är det 

en av anledningarna till att killar i större utsträckning börjat uppmärksammas? Hur påverkas 

omgivningen av att man skär sig? Vi tror att omgivningen i stor utsträckning påverkar valet 

att skära sig.  
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