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Sammanfattning
I tidigare forskning belyses att individer med självskadebeteende upplevt bristande förståelse 
hos professionella gentemot deras problematik. Syftet med denna studie är därför att bidra 
med en ökad kunskap och förståelse kring unga kvinnor med självskadebeteende. 
Undersökningen besvarar frågeställningar kring självbilden hos unga kvinnor med 
självskadande beteende samt hur de blivit bemötta och vill bli bemötta av yrkesverksamma 
personer. Personerna i studien är 7 unga kvinnor med självskadebeteende i åldrarna 17-27 år. 
Studien har en kvalitativ ansats. Empirin består av 7 bloggar som analyserats genom kvalitativ
innehållsanalys. Resultatet visade att alla individer upplevde en negativ självbild under tiden 
de självskadade. De unga kvinnorna beskrev yrkesverksamma i både positiv och negativ 
bemärkelse. Individerna upplevde ett bra bemötande när de kände sig förstådda och fick 
bekräftelse. De unga kvinnorna upplevde ett dåligt bemötande när de yrkesverksamma inte 
brydde sig eller gav den hjälp individerna ville ha. Individerna ville bli bemötta med kunskap,
engagemang samt med ett fokus på det psykiska. Slutsatsen av studien är att yrkesverksamma 
riskerar att försämra den negativa självbilden samt individernas psykiska mående. För att 
undvika detta krävs att den yrkesverksamma fördjupar sin förståelse och kunskap kring ett bra
bemötande mot individer med självskadebeteende.
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1. Inledning 
Enligt Socialstyrelsen (2004b) är mörkertalet bland personer med ett självskadebeteende stort 
och många döljer sin problematik för omgivningen. Fjellman (2011) tydliggör att det inte 
finns några exakta siffror på hur många personer som självskadar. Forskare har dock försökt 
ta fram ungefärliga siffror på antalet ungdomar i Sverige som har ett självskadande beteende. 
I en studie gjord av Holmqvist, Carlberg och Hellgren (2008) gjordes en uppskattning på 
antalet kvinnliga ungdomar i tre svenska städer som självskadat. Resultatet visade att ungefär 
1% i denna åldersgrupp hade skurit eller bränt sig själv. Marklund (2006) gjorde en 
undersökning i Halland och det framkom att 9 % av de svenska ungdomarna hade utsatt sig 
för självskada under det senaste året. Med mörkertalet i åtanke är det dock omöjligt att veta 
hur många individer som faktiskt har ett självskadande beteende. 

Socionomer kan i sitt arbete möta individer som har ett självskadebeteende och då är det 
viktigt att bemöta dessa individer på ett bra sätt. Det framkommer i en undersökning av 
Lindgren (2011) att personer som självskadar ofta upplever att de blir missförstådda. National
Collaborating Centre for Mental Health (NCCMH, 2004) belyser i sin studie att individer som
har ett självskadebeteende upplevt bristande förståelse hos professionella gentemot deras 
problematik. Det är därför viktigt med en ökad förståelse för att kunna ge ett bra bemötande. 
Individernas självbild utgör också en viktig del i ett bemötande. Enligt Farm (2011) är 
personer med dålig självkänsla extra sårbara för andra personers åsikter men även för oro, 
depression och ångest. Hon redogör även för att personer med dålig självkänsla kan tolka 
neutral information från andra som negativ, medan personer med bra självkänsla har lättare att
hantera motgångar. Fennell (2007) tydliggör också att individer som har en dålig självkänsla 
kan vara överkänsliga mot kritik från andra människor. Dessa personer beskrivs av författaren
som väldigt självkritiska samt dömande mot sig själva. De kan också ha svårigheter att 
uttrycka sina åsikter. Personers självbild utgör därmed en viktig faktor i samspelet vid ett 
bemötande. När man bemöter en person bör man ha deras självbild i åtanke. Personer med 
dålig självkänsla bör bemötas med större försiktighet. De är extra känsliga för kritik jämfört 
med andra och kan även misstolka det som sägs. 

Avslutningsvis har tidigare forskning därmed tydliggjort att självskadande individer upplevt 
en bristande förståelse i möten med professionella. Människors självbild har också lyfts fram 
som en viktig faktor i ett bemötande och kommer därmed studeras i denna undersökning. Med
detta som bakgrund syftar denna undersökning till att öka förståelsen och kunskapen kring 
individer med ett självskadebeteende. Alla yrkesverksamma personer som möter denna 
problematik i sitt arbete bör ha en förståelse för sina klienter. 

1.1 Problemformulering
Med bakgrund av den genomgående litteraturen anser vi att det finns ett behov av att öka 
förståelsen samt kunskapen kring individer med ett självskadande beteende. Studiens fokus 
ligger på upplevelser av bemötande från yrkesverksamma samt hur de självskadande önskar 
bli bemötta. Studien har även för avsikt att få en inblick i hur den unga kvinnans självbild ser 
ut under tiden hon självskadar. Vi har utifrån litteratur och artiklar i ämnet kunnat avläsa att 
det föreligger brister i form av okunskap kring hur professionella bemöter kvinnor med ett 
självskadebeteende. Tidigare studier visar att självskadande individer ofta upplever sig 
missförstådda samt att det finns en bristande förståelse inför deras problematik hos de 
yrkesverksamma. Tidigare forskning redogör också kring att en persons självbild är en viktig 
del i ett bemötande. Med hänsyn till det är det viktigt att de yrkesverksamma har kunskap 
kring att bemöta en individ som självskadar på ett sätt som inte kan uppfattas som negativt. 
Ottosson (1999) belyser att en individ som upplever ett bra bemötande och att denne fått 
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adekvat hjälp kan erfara en hälsofrämjande effekt. Därmed krävs även en ökad förståelse 
kring hur självbilden ser ut hos en individ som självskadar.

Utifrån det mörkertal som beskrivits tror vi att ett negativt bemötande från yrkesverksamma 
personer riskerar att unga kvinnor som självskadar söker sig bort från vårdenheter och därmed
från att få hjälp i sin problematik. Ottosson (1999) belyser att om kommunikationen brister 
mellan klienten och den yrkesverksamme kan detta leda till att individen inte får den hjälpen 
som eftersöks. Vilket i sin tur kan leda till att individen avstår från att söka vård. Författaren 
tydliggör att detta kan leda till missnöje och uppgivenhet. På sikt kan därav ett negativt 
bemötande leda till ett förstorat mörkertal och att fler individer lever i ensamhet med sin 
problematik.

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att öka förståelsen och kunskapen kring unga kvinnor som har 
ett självskadebeteende. Med detta som bakgrund har undersökningen baserats på följande 
frågeställningar: 

 Vilken självbild har individerna under tiden de självskadar?
 Hur blir personer med självskadebeteende bemötta av yrkesverksamma personer?
 Hur vill dessa individer bli bemötta?    

1.3 Avgränsningar och definitioner 
För att kunna besvara frågeställningarna har material samlats in från 7 bloggar skrivna av 
unga kvinnor med ett självskadande beteende. Unga kvinnor definieras i studien som 
individer i åldrarna 17-27 år. Detta åldersintervall var inte bestämt i förväg, kriteriet var bara 
att bloggarna skulle vara skrivna av unga kvinnor. Denna avgränsning gjordes med anledning 
av att unga män som bloggar i ämnet är nästintill obefintligt. Studien har avgränsats till 
nationella bloggar och ej internationella. I Sverige har relativt få studier gjorts kring unga 
kvinnor med ett självskadande beteende. Vi har därför valt att endast studera nationella 
bloggar och göra en studie på nationell nivå. 

Självskadande beteende definieras enligt Egidius (2008) med att personer i medveten avsikt, 
vid upprepade tillfällen utfört självskadande handlingar. Denna studie har begränsats till 
självskadebeteende med icke suicidal avsikt. De unga kvinnorna utför självskadande 
handlingar mot kroppsytan men har ej för avsikt att begå självmord. Studiens målgrupp 
uttrycker sitt självskadebeteende genom att rispa, skära eller bränna sig. Egidius (2008) anser 
att skada som en person tillfogar sig i syfte att beröva sig livet räknas som självmordsbeteende
och inte som ett självskadebeteende. Avsiktlig överdosering av droger eller mediciner räknas 
heller inte till ett självskadebeteende i denna studie. Självbild definieras enligt Egidius (2008) 
som föreställningen man har om sig själv samt hur bra eller hur bristfällig man anser sig vara i
olika avseenden. Om en individ dömer eller accepterar sig själv. Denna definition har vi 
därmed utgått från i undersökningen. En yrkesverksam person definierar vi som en person 
som jobbar på en vårdenhet eller myndighet med ett yrke som; psykolog, läkare, terapeut, 
sjuksköterska, kurator eller annat. Den yrkesverksamma personen ska i sitt yrke kunna 
komma i kontakt med en ung självskadande kvinna utifrån hennes problematik. 

För att definiera blogg är så har vi utgått från Sveningsson, Lövheim & Bergquist (2003) 
definition. En blogg är en webbplats, en personlig hemsida driven av en privatperson. 
Strukturen på en blogg är att inläggen visas i kronologisk ordning med de nyaste inläggen 
överst. Det finns kategorier som inläggen/bloggtexterna ligger under beroende på om 
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innehållet i dessa stämmer med kategorins namn. I bloggarna använda för denna studie föll 
exempelvis ofta texter om ett “självskadebeteende” under kategorin “självskada.” Bloggtexter
är i allmänhet relativt korta. Skälet bakom att en individ skaffar en blogg är olika från person 
till person, men bloggens funktion kan fylla behovet av att berätta om ett ämne. Den kan 
också vara ett sätt att fördriva tiden samt hjälpa oss organisera det vi upplever i meningsfulla 
strukturer. Personerna i denna studie använder sina bloggar som ventiler kring sin 
problematik.

2. Forskningsöversikt 
I följande avsnitt kommer forskning inom området självskadebeteende presenteras. Avsnittet 
kommer att baseras på vetenskapliga artiklar, rapporter samt annan relevant litteratur i ämnet. 
Forskningsöversikten kommer innefatta dessa valda områden; orsaker bakom beteendet, 
självskadebeteendet i Sverige och bemötande av personer med självskadebeteende.

2.1 Orsaker bakom ett självskadebeteende
Det finns olika orsaker till att personer börjar med ett självskadande beteende. I en studie 
gjord av Abrams och Gordon (2003) framkommer det att unga flickor skadar sig för att 
uppleva en tillfällig lättnad från deras jobbiga känslor. Deras självskada gav dem en tillfällig 
lindring från smärta och ångest. Vissa av flickorna ansåg även att deras självskada hjälpte 
dem att lätta sin ilska. Sim, Adrian, Zeman, Cassano och Friedrich (2009) har gjort en 
liknande undersökning som resulterade i slutsatsen att ungdomar upplever att deras 
självskadande beteende minskar deras negativa känslor. Före deras självskada upplevde de 
känslorna av att vara överväldigad, självhat, ilska och sorg i en högre grad än efter 
självskadan. Enligt en studie av Laye-Gindhu och Schonert-Reichl (2005) som också 
undersökte känslor före och efter en självskada så minskade känslorna av ensamhet, 
depression, ilska och frustration hos ungdomarna. Fast känslorna av skuld, skam och avsky 
ökade efteråt.

Det finns även biologiska orsaker som kan förklara varför personer utsätter sig för 
självskador. När människor självskadar sig så frigörs nämligen dopamin, encefalin och 
endorfin i kroppen. Dessa är smärtstillande och lusthöjande ämnen. Enligt studier höjer en 
självskada opiatnivån i kroppen och sjunker sedan snabbt igen. Detta gör att individerna kan 
uppleva att en självskadande handling ger dem en kick. Ett annat ämne som frigörs i kroppen 
är noradrenalin och det förhöjer kroppens prestationsförmåga (Fjellman, 2011).

Individens personliga bakgrund kan vara en annan orsak till att de självskadar. I en 
undersökning gjord av Pluck, Anderson, Armstrong, S., Armstrong, M. och Nadkarni (2013) 
framkom en skillnad mellan ungdomar som upprepar sitt självskadande beteende jämfört med
de som inte upprepade sitt självskadande. Den grupp av personer som upprepade sitt beteende
hade fler komplicerade familjeförhållanden och personliga historier som innefattade psykisk 
sjukdom, missbruk och övergrepp mot barn. Ett liknande resultat framkom i Abrams och 
Gordons (2003) undersökning då alla deltagare hade utfört självskador på grund av trauman, 
familj, stress och relationsproblem. Familjeproblemen innefattade skilsmässa, missbruk, våld, 
ekonomiska problem samt att förlora en förälder.

Bland individer som självskadar förekommer det diagnoser som skulle kunna föranleda ett 
självskadebeteende. Sveriges kommuner och landsting (2009) skriver att depression, 
ätstörning, missbruk, post-traumatisk stressyndrom (PTSD), autismspektrumtillstånd (AST) 
och ångeststörningar förekommer bland personer med ett självskadande beteende. De 
tydliggör även att självskada förekommer bland personer utan diagnoser. I en undersökning 
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av Holmqvist et al. (2008) framkom att de flesta självskadande flickor hade en eller flera 
diagnoser som depression, ångest, ätstörning eller var impulsivt utagerande. Muehlenkamp, 
Swanson och Brausch (2005) fann i sin undersökning ett samband mellan depression och 
självskadebeteende. Samma resultat framkommer av Marshall, Tilton-Weaver och Stattin 
(2013) då de studerat 506 ungdomar och depressiva symtom visade sig vara relaterat till ett 
självskadande beteende. Parker et al. (2005) studerade enbart deprimerade patienter och 20 % 
visade sig ha ett självskadebeteende. Enligt Fjellman (2011) är egentlig depression den 
vanligaste diagnosen inom psykiatrin och förekommer särskilt bland ungdomar med ett 
självskadebeteende. En depression innehåller faktorer som kan utlösa ett självskadebeteende, 
exempelvis fokuserar en deprimerad person främst på negativa aspekter som sker i dess 
omgivning. Deprimerade ungdomar är också ofta trötta, lider av sömnbrist, känner sig 
nedstämda samt kan uppleva känslor av att vara värdelös. 

Bland de deprimerade patienterna som Parker et al. (2005) undersökte var personerna med 
bipolär diagnos var mer benägna att självskada sig än andra. Enligt Fjellman (2011) är 
självskadebeteende hos ungdomar med bipolaritet väldigt farligt då personen löper hög risk 
att begå självmord. Det är därför viktigt att personer som både självskadar och är bipolära 
snabbt får hjälp. Sansone, Songer och Miller (2005) presenterar i sin studie att självskada är 
vanligare bland personer med borderline jämfört med de personer som inte har denna diagnos.
De individer med borderline hade också varit med om fler barndomstrauman än andra 
individer. Enligt Fjellman (2011) har många med borderline varit med om traumatiska 
upplevelser. Detta kan orsaka dissociativa tillstånd vilket innebär att personer avskärmar sig 
från omgivningen. En annan konsekvens kan vara att individen upplever påträngande 
minnesbilder. Personer med borderline använder möjligtvis det självskadande beteendet för 
att hantera sitt trauma och dess konsekvenser. Självskadebeteendet skulle i detta fall också 
kunna handla om ett rop på hjälp.

Dålig självkänsla kan vara en annan orsak till varför vissa individer utsätter sig för 
självskador. Enligt Fjellman (2011) är det vanligt bland personer som självskadar att ha en 
negativ syn på sin egen kropp. Laye-Gindhu och Schonert-Reichl (2005) kommer i sin studie 
fram till att ungdomar med ett självskadande beteende har en minskad självkänsla. Samma 
slutsats fattas av Gilbert et al. (2010) då personer med samma problematik upplevde sig som 
otillräckliga och kände självhat. Dessa personer var väldigt självkritiska och straffade sig 
själva genom ett självskadande beteende. 

Sammanfattningsvis kan orsakerna till ett självskadande beteende vara många och skilja sig 
mellan individer. Personen kanske självskadar sig för att uppleva en tillfällig lättnad från 
jobbiga känslor eller som en reaktion på någon situation de varit med om. En annan förklaring
skulle kunna vara att individen har dålig självkänsla, upplever en kick av självskadan eller har
en diagnos som föranleder problematiken. Yrkesverksamma bör därför i varje möte med en 
självskadande individ försöka ta reda på varför just den personen självskadar. 

2.2 Studier om självskadebeteende i Sverige
Enligt Socialstyrelsen (2011) utgör kvinnor i åldrarna 15-24 majoriteten av de som vårdats på 
grund av sitt självskadebeteende. Under 2000-talet skedde en ökning inom denna åldersgrupp 
och antalet självskador ökade varje år framtill 2007 då det därefter skedde en minskning. 
Socialstyrelsen (2004a) tydliggör att det inte finns någon tillförlitlig statistik inom detta 
område. Personer som självskadar gör oftast det i avskildhet och vanligtvis behöver de ingen 
insats från sjukvården med dessa skador. Det innebär att många skador inte finns med i den 
officiella statistiken vilket gör att mörkertalet är stort. Socialstyrelsen (2004b) belyser även att
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många individer skäms över sitt självskadande beteende och vill inte berätta om sin 
problematik för någon. Personerna väljer istället att dölja sitt beteende för omgivningen vilket
bidrar till det stora mörkertalet.

Självskadebeteendets omfattning i Sverige har studerats i forskningar. Holmqvist et al. (2008)
undersökte självskadebeteende bland kvinnliga ungdomar i tre svenska städer. Det visade sig 
att ungefär 1 % i denna åldersgrupp hade skurit eller bränt sig själva. Majoriteten hade skurit 
sig mellan tre till tio gånger, de flickor som skadat sig fler än 25 gånger utgjorde totalt 6 % av 
dessa personer. En liknande undersökning gjordes av Marklund (2006) i Halland. Deltagarna i
undersökningen gick i årskurs 7 och 9 samt årskurs 2 på gymnasiet. Totalt 3309 ungdomar 
ingick i undersökningen och 9 % av ungdomarna hade medvetet skadat sig själv under de 
senaste tolv månaderna, majoriteten av dessa personer var flickor. Flickorna som skadade sig 
själva var 14 % jämfört med killarna som var totalt 4 %.

Den svenska forskningen har funnit olika samband mellan självskadandet och andra faktorer i 
individernas liv. I undersökningen av Holmqvist et al. (2008) hade mer än hälften av flickorna
blivit utsatt för någon form av övergrepp som innefattade misshandel, sexuella övergrepp, 
verbalt trakasseri, mobbning, hot eller att bli inlåst mot sin vilja. Det framkom också att 
majoriteten av flickorna hade en eller flera psykiska symtom som depression, ångest, 
ätstörning eller var impulsivt utagerande. Bland flickorna med ett självskadebeteende gick de 
flesta i skolan regelbundet. Flickorna som hade bra och medel bra betyg skadade sig oftare än 
de med dåliga betyg. Marklund (2006) gjordes en jämförelse mellan personerna som hade 
utsatt sig för självskada och de som inte hade gjort det. Ungdomarna som hade självskadat 
trivdes inte lika bra med livet jämfört med den andra gruppen. Inom gruppen för personer 
med självskada så var det sex gånger vanligare att man inte litade på någon vuxen människa. 
Det var även fler personer som använde droger, tobak, narkotika samt var mobbade inom 
denna grupp. Det fanns också skillnad i familjeförhållanden då personerna som självskadade 
inte hade det lika bra hemma.

Sammanfattningsvis finns det ett flertal svenska ungdomar som självskadar, mörkertalet är 
dessutom stort. Den svenska forskningen har likt den internationella forskningen lyft fram ett 
samband mellan diagnoser och självskador. Den nationella och internationella forskningen har
även tydliggjort ett samband mellan självskador och individernas personliga bakgrund som 
exempelvis deras familjeförhållanden.

2.3 Bemötande av personer med självskadebeteende
Det finns forskning och litteratur som lyfter fram hur individer blivit bemötta av 
yrkesverksamma personer samt hur de vill bemötas. I en pilotstudie av Åsbring, Jablonska 
och Skoger (2006) undersöktes hur ungdomar i åldrarna 16-27 upplevt bemötanden från två 
vårdinstanser. Den ena vårdinstansen var en ungdomsmottagning och den andra en 
vårdcentral. Anledningen till att individerna uppsökte vård kunde bero på nedstämdhet, oro 
eller annat problem. Ungdomarna upplevde det som positivt när de professionella var 
kompetenta och grundliga. Detta gjorde att individerna kände en tillit, de litade på att den 
yrkesverksamma personen kunde sin sak. De uppskattade också när den yrkesverksamma 
visade en vilja till att hjälpa ungdomen med att lösa problemet. Lindgren (2011) har undersökt
erfarenheter av vård bland personer med självskadebeteende. Intervjuer gjordes med 9 
kvinnor för att ta reda på deras erfarenheter av psykiatrisk slutenvård, öppenvård och från 
somatisk akutvård. Kvinnorna kände sig förstådda då de professionella visade sitt intresse 
genom att fråga om deras mående samt när de utforskade vad som kunde vara orsaken till 
deras självskadebeteende. De kände sig bekräftade när yrkesverksamma personerna trodde på 
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dem och förklarade att situationen kan bli bättre. Yip (2006) redogör att det är viktigt lyssna 
på ungdomar med ett självskadebeteende. De professionella bör försöka förstå klientens 
känslor och orsak bakom självskadebeteendet. Genom att lyssna på individerna känner de sig 
respekterade och förstådda. En annan viktig aspekt som betonas är att tro på individerna 
oavsett hur illa situationen ser ut. De professionella måste se möjligheterna och styrkorna hos 
sina klienter. 

Det är viktigt att lyssna, förstå och ställa upp för ungdomar. Det handlar i större grad om hur 
socialarbetare bemöter ungdomarna än vilken metod de använder sig av. Ungdomar 
värdesätter personer som visat ett engagemang och de belyser människor som de ansett sig 
haft en personlig relation till. Det är viktigt att de yrkesverksamma har en bra inställning, god 
människosyn samt ett bra förhållningssätt till olika problem. Socialarbetare bör bekräfta 
individerna och detta behöver inte nödvändigtvis innebära en djup relation, tunga 
samtalsämnen eller en kontakt över lång tid. Det handlar främst om samspelet mellan den 
vuxna och den unga personen. Kontaktrelationen kan vara ytlig och samtalet handla om något 
helt annat än ungdomens problematik, det viktiga är att personen känner sig förstådd. Man 
kan heller aldrig tvinga individerna till att göra ett positivt val utan valet skapas i goda möten 
med andra människor. Som yrkesverksam person har man därför utmaningen att skapa ett bra 
möte (Berglund, 2000). 

Det har framkommit i forskning att människor vill vara delaktiga i sin vård. För de 
självskadande kvinnorna i Lindgrens (2011) undersökning var det viktigt att få möjligheten att
delta i sin egen vård och vårdplanering. De ungdomar som deltog i en undersökning av 
Stanley (2007) betonade också vikten av valfrihet och kontroll i mötet med professionella 
inom vården. De var viktigt för dem att kunna bestämma om de ville delta i terapi eller inte. 
NCCMH (2004) redogör också för att individer med ett självskadebeteende vill vara delaktiga
i sin behandling. Några personer i deras studie upplevde att bristande möjligheter av 
delaktighet ökade deras benägenhet till att självskada.

NCCMH (2004) lyfter i sin studie fram negativa erfarenheter hos personer med 
självskadebeteende som mött yrkesverksamma människor. Den orsak som främst bidrog till 
dåliga upplevelser i bemötandet var professionellas brist på förståelse för deras 
självskadebeteende. I studien framkom även att dåliga samspel med professionella har gett 
individer en ökad ångest. Deltagarna i Lindgrens (2011) undersökning hade negativa 
erfarenheter från vissa yrkesverksamma eftersom de inte hade visat respekt och behandlat 
dem som ett objekt och inte som en person. Detta bidrog till att kvinnorna inte kände sig tagna
på allvar samt gav dem känslan av att vara “ett hopplöst fall”. Kvinnorna hade också 
erfarenhet från personal som undvikit att prata om deras problematik vilket de ansåg som 
negativt då de inte kände sig betrodda. Det framkom i en studie av Åsbring et al. (2006) att 
äldre ungdomar har en mer negativ bedömning av bemötande från vårdinstanser än yngre 
ungdomar. Deras upplevelse av bemötandet skiljde sig även beroende på deras hälsa. Desto 
lägre ungdomarna skattade sin hälsa desto mer missnöjda var de över bemötandet.

Sammanfattningsvis är det viktigt att ge individerna ett bra bemötande. De uppskattar när man
lyssnar och försöker förstå dem. Det finns professionella som gett dåligt bemötande vilket har 
ökat individernas ångest. Detta tydliggör att professionella bör öka sin kunskap i hur 
självskadande individer vill bli bemötta. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt kommer vi att presentera våra teoretiska utgångspunkter. I detta avsnitt 
redogörs kring anknytningsteorin för att visa på samband mellan hur miljöfaktorer i 
uppväxten kan generera en dålig självbild, som sedan kan spela roll för om man i tonåren 
utvecklar ett självskadande beteende. Vi belyser i våra teoretiska utgångspunkter; trygg 
anknytning, otrygg undvikande anknytning samt desorganiserad anknytning. Vi valde att utgå 
från anknytningsteorin då vi inte sett denna teori i samband med självskador i någon annan 
studie. Den kändes relevant eftersom tidigare nämnd forskning stödjer att komplicerade 
familjeförhållanden och självskadebeteenden har ett samband.

3.1 Anknytningsteori
Broberg (2006) belyser att barn som växer upp i en icke bekräftande omgivning lär sig att inte
lita på sina reaktioner som giltiga tolkningar av händelser, och förringar sina egna 
upplevelser. Barnet tvingas läsa av omgivningen och leta efter tecken på hur det ska känna 
och bete sig. Detta beteendemönster innebär att barnets känslor och behov ej blir besvarat 
under barndomen, vilket leder till att individen utvecklat ett överdrivet beroende av andra. 
Barn som växer upp i sådan miljö har aldrig lärt sig förstå vem denne är eller utvecklat en 
förmåga att uttrycka sig spontant. Det har inte heller fått lära sig reglera känslor för att hantera
stress samt andra påfrestningar. Författaren tydliggör kring att barn som ej lärt sig dessa 
färdigheter, och inte är uppvuxen i en god anknytning, som tonåring kan komma att använda 
sig av ett impulsivt självskadande beteende för att reglera samt hantera känslor av ångest. Så 
när tonåringen under stress, hot eller fara använder sig av självskadande beteende kan man vid
mening säga att detta är ett uttryck för en dålig anknytning. Detta tillstyrks i en studie av 
Nock (2010) om generella sårbarhetsfaktorer kring ett självskadebeteende. I studien 
framkommer att det är den sociala inlärningen som leder en person till att självskada snarare 
än att använda en annan metod mot känsloreglering. En person som självskadar vill enligt 
forskaren avstyra och reglera svårhanterliga känslor på ett snabbt och effektivt sätt. Han 
belyser att eftersom denna metod av individen upplevs som effektivare än andra mildare 
former av kommunikation kring sitt mående som tal, skrik eller gråt. Kan brister i individens 
hemmamiljö antas föreligga. En sådan brist som nämns är bland annat psykisk och fysisk 
barnmisshandel.

Allmänna barnhuset (2007) belyser att en anknytning kan vara svår att avgöra i vardagliga 
situationer. Ett anknytningsmönster visas först i situationer som innehåller stress och andra 
komplikationer. Om en familj utåt har en välpolerad yta är det svårt att tyda ett negativt 
otryggt anknytningsmönster. Författaren belyser att det är av vikt att så tidigt som möjligt 
satsa på en trygg anknytning för att främja barnets utveckling. Författaren tydliggör detta i 
följande citat; “De familjerna kommer inte till socialtjänstens kännedom när barnen är små, 
däremot kan de bli aktuella senare när barnen börjar visa tydligare symtom” (s.62).

Sammanfattningsvis kan det anknytningsmönster en individ växt upp med avgöra vilken 
självbild en individ utvecklar samt om den i tonåren börjar självskada i brist på kunskap kring
sund känsloreglering. Broberg (2006) redogör att en persons självskadebeteende kan bero på 
att den är uppvuxen med ett otryggt anknytningsmönster där den inte fått verktygen att 
hantera känslor på ett hälsosamt sätt. I brist på sund känsloreglering utvecklas stället ett 
självskadande beteende.

3.2 Trygg anknytning
Broberg (2008) belyser för att en trygg anknytning ska skapas krävs det att förälderns 
omsorgsförmåga verkar som trygg bas för barnets utforskande. Anknytningspersonen ska i en 
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trygg anknytning utgöra en hamn dit barnet kan återvända i händelse av upplevt hot eller fara. 
Det trygga barnet har en förvissning om att det alltid kan återvända till den trygga basen. Om 
relationen till föräldern präglats av otrygghet påverkas förmågan att undersöka världen 
negativt. Detta eftersom barnet inte kan lita på att föräldern finns där när barnet behöver det. 
Barnet kan vid denna typ av uppväxt mönster välja mellan att osäkert klamra sig fast vid 
föräldern (d.v.s. aldrig lämna basen) eller att agera som att föräldern och dennes 
känslomässiga stöttning ej behövs. Som tonåring och vuxen har personer som växt upp med 
trygg anknytning lätt att komma nära andra människor och fungera väl i långvariga relationer.
I den trygga anknytningen är grundtanken att man har en trygghet kring sig, barnet vågar 
utforska sin omgivning. Det trygga barnet litar på sig själv och att det har verktygen att klara 
av att hantera situationer. Författaren tydliggör att barn med en trygg anknytning ser på sig 
själv med ödmjukhet och har verktygen att hantera motgångar. Fjellman (2011) belyser att ett 
barn som växer upp med  en trygg anknytning blir robustare på flera olika sätt. Barn med ett 
tryggt anknytningsmönster får ett skydd om än litet mot de svårigheter alla barn förr eller 
senare möter. Detta skydd spelar inte minst roll när hormonerna börjar härja i de tidiga 
tonåren. Utifrån den lyhörda omvårdnad som finns i en trygg anknytning belyser Broberg 
(2006) att barnen som växer upp i detta anknytningsmönster utvecklar god social kompetens. 
Detta medför en fortsatt god social kompetens till andra individer. 

Sammanfattningsvis innebär en trygg anknytning att en individs uppväxt präglats av goda 
förutsättningar för att en god självbild ska utvecklas. Barn uppväxt med denna anknytning har
en medvetenhet kring hur det ska hantera motgångar, ångest och stress på ett sunt vis. 
Individen har sedan barnsben lärt sig att lita på att andra människor finns där för denne. I 
svåra situationer är personen därför inte heller rädd att använda sig av andra människor 
(Broberg, 2008).

3.3 Otrygg undvikande anknytning
Fjellman (2011) redogör kring att barn vars uppväxt präglats av en otrygg undvikande 
anknytning inte uppvisar behov av att använda sig av föräldern som en trygghet. Barn med 
denna typ av anknytning har inte bekräftats i sina känslomässiga behov. Barnet har fått lära 
sig att inte lita på sina egna känslor och upplevelser som giltiga tolkningar av en situation. 
Författaren anger i texten ett tydligt exempel på detta; ”... du är inte alls törstig, du fick just ett
glas vatten” (s.64). Detta innebär att barnet senare inte litar på sin egen upplevelse av att 
känna sig törstig. Allmänna Barnhuset (2007) belyser att ett barn som i samspel med sin 
förälder inte bekräftas i sina känslomässiga behov och upplevelser på sikt gör sig omedveten 
om dessa samt kuvar sina egna känslor. Vidare redogörs kring att socialtjänsten behöver 
utvecklas i förståelsen kring ett barns känsloliv. Det riktas kritik kring att socialtjänsten agerar
alltför naivt och optimistiskt beträffande att ett barn kan utvecklas normalt trots brister i det 
känslomässiga samspelet. Det krävs en förbättring i att stödja familjer där det finns en otrygg 
undvikande anknytning.

Enligt Fjellman (2011) är tanken hos ett barn som växt upp med en otrygg undvikande 
anknytning; ”Eftersom jag inte är älskad är det ingen ide att jag söker tröst, det har jag gjort 
förut och det har inte lönat sig“ (s.66). Som tonåring och sedan som vuxen kan dessa individer
upplevas välfungerande men istället visa på svårigheter i nära relationer och distansera sig 
närhet till annan person där det förväntas. Författaren tydliggör att många självskadande 
ungdomar troligtvis har denna anknytning.

Broberg (2008) redogör kring att barn som växt upp med denna typ av otrygg anknytning i 
sina senare tonår riskerar att utveckla olika ångest sjukdomar såsom social fobi samt 
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generaliserad ångest. De tonåringar som kämpar med ångest har i sin tur svårt att söka hjälp 
och att prata med sina föräldrar kring sin ångest då dessa inte har någon vana vid att föräldern 
finns tillhands. En individ med detta anknytningsmönster har utvecklat en så pass låg 
självkänsla och negativ självbild att den inte heller känner sig värd kärlek och omsorg. 
Författaren tydliggör att dessa tonåringar ofta kämpar själva tills problemen blir 
överväldigande och ångestsjukdomen etablerat sig. I det läget kan personen välja att försöka 
minska sin ångest med inlärda ritualer. 

Sammanfattningsvis innebär en otrygg undvikande anknytning att en individ är uppvuxen i en
miljö där dennes känslor bortsetts vilket lärt individen att i svåra situationer inte finns någon 
annan som kan hjälpa. I stunder av upplevd ångest och stress söker man sig inte till andra för 
hjälp utan känsloreglerar efter egen förmåga (Broberg, 2008). Med bakgrund av detta är det 
troligtvis många individer med ett självskadande beteende som växt upp i en miljö med en 
otrygg undvikande anknytning.

3.4 Desorganiserad anknytning
Havnesköld (2009) betraktar desorganiserad anknytning som den allra farligaste formen av en
otrygg anknytning. I de tidigare anknytningsmönster finns emellertid en strategi som är 
organiserad, om än dåligt organiserad anses dessa bättre än att sakna en strategi helt. Barnet 
har i dessa anknytningar haft ett tillräckligt konsekvent samspel med sina föräldrar och på så 
vis lyckats konstruera en fungerande inre arbetsmodell tillsammans med denne. Barnet har i 
dessa uppväxtmiljöer utvecklat en strategi för att optimera möjligheten att få sitt 
anknytningsbehov tillgodosett. Barn som istället växer upp med en desorganiserad anknytning
till sina anknytningspersoner blir ett förvirrat barn. Detta utifrån att barnet ej kan återfinna 
något mönster i sin vardag och en strategi saknas i hur det ska bemöta detta. En dag kan 
anknytningspersonen visa känslor gentemot barnet genom att vara våldsam och skrämma 
barnet, för att sedan skifta i beteendet och erbjuda kärlek samt tröst. Barnet lär sig då att 
föräldern inte innebär trygghet utan en osäkerhet, “Barnet stelnar i sin egen rädsla mitt mellan
flykt och närmande och det uppvisar beteenden som kan karaktäriseras som “förstenande”.” 
(s.195). Broberg (2006) redogör för att barn med desorganiserad anknytning uttrycker sig med
vissa underliga och till viss del självskadande beteenden, såsom att de i möte med föräldern 
gömmer sig, sätter händerna för ansiktet och dunkar huvudet i väggen. Hellsten (1998) 
belyser att kroppens uttrycksmönster i sig själva är essentiella uttrycksformer för vårt mående.
Att ett barn som tidigare nämnt dunkar huvudet i väggen eller på annat vis uppvisar ett dåligt 
mående för att sedan som tonåring använda sig av självskada är inte osannolikt. Enligt 
Allmänna barnhuset (2007, s.66) är desorganiserade anknytning; “I synnerhet en riskfaktor för
att utveckla psykopatologi senare i livet”. En individ med denna anknytning riskerar därmed 
att få olika former av psykiska besvär som skulle kunna föranleda ett självskadebeteende.

Sammanfattningsvis saknas ett anknytningsmönster för barn uppväxt i en desorganiserad 
anknytning. Barnet har inte fått lära sig någon strategi för att få sina känslomässiga behov 
tillgodosett och har i tidig ålder uppvisat detta genom till viss del kroppsligt självskadande 
uttrycksformer. Med bakgrund av det riskerar barn med denna typ av anknytning att i sina 
tonår utveckla ett självskadebeteende. Detta utifrån en brist på verktyg kring hur denne ska 
hantera och tillgodose sina känslomässiga behov.

4. Metod
I följande avsnitt kommer vår litteratursökning att presenteras samt metodval, urval och 
genomförandet. Avsnittet innehåller även en genomgång av studiens kvalitetsaspekter; 
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tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet samt de etiska aspekter vi haft i åtanke 
under genomförandet av studien.

4.1 Litteratursökning 
Databasen SocIndex (EBSCO) har använts i sökandet efter vetenskapliga artiklar. Där angavs 
sökorden ”self-harm + adolescent girls”, “Nonsuicidal Self-Harm+ adolescent”, “self-
cutting+diagnoses” ”self-harm+mental health services+social work” och “Repeat Self-Harm+ 
adolescent”. Artiklar har begränsats mellan år 2003-2013 för att fokusera på nyare forskning i 
ämnet. På hemsidan (http://www.socialstyrelsen.se) söktes rapporter med sökordet 
“självskadebeteende” och “självskada+vård” vilket resulterade i tre valda rapporter. 
Rapporten “Ung i Halland” hittades via referenslistan i socialstyrelsens rapport “Vad vet vi 
om flickor som skär sig?” På sökmotorn (https://www.google.com) angavs sökordet 
”forskningsetiska principer” vilket resulterade i en rapport från vetenskapsrådet. Vi har också 
använt LIBRIS i sökandet efter böcker, där angavs sökorden; självskada, självskadande, 
anknytning, anknytningsteori, kvalitativa metoder samt internetforskning. Övrig litteratur i 
undersökningen hade vi kännedom om sedan tidigare.

4.2 Metodval 
Med bakgrund av studiens syfte och frågeställningar har vi valt en kvalitativ ansats eftersom 
det stämmer överens med studiens syfte, att utföra ett tolkningsarbete i form av bloggtexter. 
Vi valde att granska bloggar istället för att göra intervjuer eftersom Blom och Nygren (2009) 
redogör att en text ofta är mer genomtänkt än tal. I insamlingen av empirisk data ville vi att 
kvinnorna förutsättningslöst skulle kunna delge sina tolkningar och beskrivningar av 
bemötande samt självbild under tiden som de självskadade. Genom att inte göra intervjuer 
utan istället granska text undveks risken att inverka på individernas svar på frågeställningarna.
Då vi ej träffade dem i person kunde vi heller ej påverkat deras svarsbenägenhet genom en 
dålig personkemi eller annan negativ miljöfaktor. Hjerm och Lindgren (2010) belyser att 
granska text ibland kan vara att föredra mot att använda sig av intervjuer. Vi tror att det 
utifrån studiens känsliga ämne även var lättare för individerna att uttrycka sig i text framför 
tal. Johansson (2010) tydliggör detta med att många upplever en trygghet i att skriva på 
Internet, individer känner sig till viss grad anonym och fri att öppet kunna uttrycka sig. En 
negativ aspekt utifrån metodvalet är att inte följdfrågor kunde ställas för ett djupare svar kring
våra frågeställningar. Och andra sidan vet vi inte om svaren varit mer sanningsenliga än de 
som skrivits i bloggtexterna.

Positiva aspekter med text istället för intervju som metod redogör Blom och Nygren (2009) 
kring. Det finns skillnader i att en individ berättar en sak muntligt eller om denne berättar 
samma sak i skrift; “Den avgörande skillnaden mellan tal och text är sannolikt det skrivna 
ordets ontologiska beständighet” (s. 110). Talet är flyktigt, något som kan ändras av både 
intervjuperson och i transkriberingsprocessen. Den som skriver en berättelsen är ej beroende 
av att minnas allt. Genom att vi undviker transkribering vilket också enligt Hjerm och 
Lindgren (2010) är att föredra riskerar vi inte att skala bort viktiga kontext-och miljöfaktorer i
den process där detaljerad data ska göras om till enkel text, transkriberingen innebär en risk 
för att man fastnar i detaljer utan någon vikt för studien i sig. 

Den metod som valdes var en kvalitativ innehållsanalys då vi skulle granska bloggtexter 
skrivna av unga kvinnor med erfarenhet av självskadebeteende. Enligt Bryman (2011, s.283) 
är “Innehållsanalys ett angreppssätt när det gäller analys av dokument och texter som på ett 
systematiskt och replikerbart sätt syftar till att kvantifiera innehållet utifrån kategorier som 
bestämts i förväg”. Vi reducerade empirin utifrån dess relevans till frågeställningar rörande 
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självskada, självbild och bemötande. Bryman (2011) belyser att kvalitativ metod har sin 
utgångspunkt i att tonvikten oftare ligger på ord än på data. En kvalitativ forskningsstrategi är 
tolkande. Enligt Hjerm och Lindgren (2010) kan man se kvantitativa analyser som hård data 
medans kvalitativa analyser är att betraktas som mjuk data med subjektiva tolkningar. Vi kan 
inte utifrån studiens ämne komma fram till ett “sant svar” utan vi kan endast studera hur 
självskadande kvinnor ser sin situation, utifrån deras verklighet. För oss är tolkningsarbetet av
bloggtexter det centrala, snarare än att räkna antal i statistik. Bryman (2011) belyser dock att 
det negativa med denna typ av forskningsmetod är att det är svårare att beskriva de steg som 
ingår i kvalitativ forskning än de som ingår i kvantitativ forskning. 

En annan negativ aspekt enligt Bryman (2011) med att använda sig av innehållsanalys är att 
det finns inga regler för hur en kvalitativ innehållsanalys genomförs till skillnad mot en 
kvantitativ dataanalys. Där kommer dock kodningen in som ett tillvägagångssätt för kvalitativ
analys, vilket innebär en sekundär analys av den insamlade datan. För att skapa ordning i det 
empiriska materialet belyser Hjerm och Lindgren (2010) att man skapar passager och utsnitt i 
materialet som exemplifierar samma sak med nyckelord, nämligen så kallade koder. I 
kodningsprocessens början tas det första steget mot att reducera komplexiteten i datan. 
Kodningen är ett avgörande redskap för att bena ut vad datan har att säga. Hjerm och 
Lindgren (2010) belyser vikten av att gå igenom sitt material flera gånger i 
kodningsprocessen, genom att revidera materialet återspelas förhoppningsvis samma koder 
och risken är låg att slutresultatet blir slumpmässigt eller slarvigt. 

4.3 Urval 
Ett urvalskriterium var att bloggarna skulle ägas av unga kvinnor som beskrev sitt eget 
självskadebeteende. Bloggar gjorda av anhöriga som beskrev en närståendes problematik har 
valts bort. De valda bloggarna behövde nödvändigtvis inte endast handla om självskada men 
problematiken skulle finnas beskriven i olika inlägg. Bloggar som inte svarade på alla 
frågeställningar valdes bort. Blogginläggen har varit skrivna på svenska och varje 
frågeställning har besvarats i minst ett inlägg per blogg. Vanligtvis har de unga kvinnorna 
dock beskrivit sin självbild, hur de blivit bemötta och hur de vill bli bemötta i ett flertal 
inlägg. Vissa av personerna är fortfarande aktiva med sin blogg och andra har slutat skriva. 
De valda inläggen har skrivits mellan årtalen 2009-2014, detta var dock inget kriterium som 
vi hade bestämt sen tidigare. Det skulle ha inneburit en begränsning att bestämma årtal som 
inläggen skulle varit skrivna på. Denna begränsning hade i så fall orsakat bortfall. Relevanta 
inlägg hade därmed inte kunna användas som material i undersökningen. En tidsbegränsning 
var dessutom inte relevant för resultatet.

Ett annat kriterium var att bloggarna skulle ha en eller flera kategorier som innehöll alla 
blogginlägg kring deras problematik. På så sätt kunde allt material läsas igenom. Hade vi 
utgått från bloggar utan kategorier hade vi varit tvungna att läsa igenom alla blogginlägg för 
att hitta det som var relevant. Vissa bloggar har funnits under ett flertal år och med 
tidsbegränsningen på undersökningen skulle detta inte vara genomförbart. Genom att utgå 
från olika kategorier kunde vi noggrant läsa igenom allt och försäkra oss om att inget uteslöts.
Kategorierna som valdes hette exempelvis “självskada”, “mitt självskadebeteende” eller 
liknande formuleringar. Det finns även en negativ aspekt av att endast utgå från kategorier. 
Relevanta inlägg kan ha förekommit under andra kategorier än de valda. Det är också möjligt 
att individerna har kategoriserat något blogginlägg felaktigt.
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4.4 Genomförande 
I sökandet efter bloggar utgick vi från sökmotorn (https://www.google.com) och där angavs 
olika sökord. Dessa sökord kan dock inte presenteras i undersökningen då vi vill försäkra oss 
om individernas anonymitet. I början lades mycket tid på att läsa alla texter som fanns under 
relevanta kategorier på bloggarna. Sedan plockades bloggtexter ut från varje blogg som var av
relevans utifrån våra frågeställningar. Det skapades sedan ett mer begreppsligt ramverk 
genom att vi gjorde tabeller. Sedan påbörjades varsin kategorisering på egen hand för att öka 
tillförlitligheten.

Vi har utgått från Hjerm och Lindgren (2010) beskrivning om hur en kodning ska gå till, detta
kommer redogöras i följande text. Meningsbärande enheter som besvarade frågeställningarna 
valdes utifrån materialet. De meningsbärande enheterna reducerades sedan ned till koder. 
Utifrån de enskilda koderna strävade vi mot en mer övergripande tematisk struktur i 
materialet. Vi lyfte ut det latenta innehållet i koderna för att få ut beskrivande kategorier. 
Mönstret som gick att avläsa utifrån kategorierna vart sedan summerade i ett överskridande 
tema för varje frågeställning. Vi gjorde sedan samma kodningsarbete tillsammans där vi 
gemensamt tog ut meningsbärande enheter och kategorier som sedan resulterade i tre teman. I 
detta arbete skrev vi ut de meningsbärande enheterna i pappersform, klippte isär dem och 
placerade dem under olika kategorier. Utifrån de meningsbärande enheterna diskuterade vi 
kring passande teman och bestämde oss för tre teman. 

4.5 Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet
Om en forskning har hög tillförlitlighet ska andra forskare uppnå lika resultat genom att 
använda samma syfte och metod. Kraven för en kvalitativ forskning är dock inte lika hög som
för en kvantitativ, då den kvalitativa forskningen inte syftar till att generalisera (Svenning, 
2003). Inom kvalitativa forskningar det väldigt svårt och kanske nästintill omöjligt att uppnå 
samma resultat. Forskare gör egna tolkningar av det insamlade materialet och studien 
påverkas sannolikt av forskarnas kön, ålder och personlighet (Bryman, 2011). Med bakgrund 
av detta skulle denna undersökning troligtvis inte få samma resultat om andra forskare hade 
gjort den, då undersökningen har baserats på personliga tolkningar av materialet.

Inom kvalitativ forskning kan forskningsprocessen se väldigt olika ut och det finns inga 
tydliga regler på samma sätt som inom den kvantitativa forskningen för att säkerhetsställa 
trovärdigheten. För att uppnå en trovärdighet i en kvalitativ forskning är det däremot viktigt 
att beskriva forskningsprocessen noggrant. Genom att göra detta kan de som läser 
undersökningen skapa sig en egen uppfattning kring olika val som gjorts (Patel och Davidson,
2011). Det går inte att kritiskt granska de undersökningar som inte skrivit tillräckligt kring 
forskningsprocessen och man bör därför redogöra sitt resonemang. Om forskarna upplever 
eventuella svagheter i sin undersökning bör även detta tydliggöras (Ahrne och Svensson, 
2011). I denna undersökning har forskningsprocessen beskrivits noggrant för att öka dess 
trovärdighet. På så sätt kan andra lättare skapa sig en egen uppfattning kring de val som 
gjorts. De svagheter som finns i undersökningen har också lyfts fram med anledning av att 
öka trovärdigheten. Enligt Ahrne och Svensson (2011) måste de frågor kring trovärdighet i en 
undersökning alltid relateras till syftet. Syfte med denna undersökning var att öka förståelsen 
och kunskapen kring unga kvinnor som har ett självskadebeteende. Metodvalet var därför 
relevant då forskningen syftade till att öka förståelsen. Frågeställningarna var också relevanta 
utifrån syftet och de har även besvarats och diskuterats. Enligt Patel och Davidson (2011) 
handlar trovärdigheten i en kvalitativ datainsamling om man lyckats införskaffa tillräckligt 
med material för att kunna göra en trovärdig tolkning. I denna undersökning har tillräckligt 
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material samlats in för att besvara frågeställningarna. Trovärdigheten hade dock kunna 
uppfattas som högre om antalet bloggar i undersökningen hade varit fler.

Generaliserbarheten är en svaghet inom kvalitativ forskning och brukar lyftas fram av kritiker.
Om en forskning är generaliserbar kan den appliceras på andra miljöer än den som blivit 
studerad (Ahrne och Svensson, 2011). Kritikerna anser att de resultat som uppnåtts i en 
kvalitativ forskning är svåra att generalisera på annat än de situationer som studerats vid 
forskningen. Inom den kvalitativa forskningen strävar man främst inte efter generaliserbarhet 
utan man strävar istället efter en förståelse (Bryman, 2011). En kvalitativ forskare kan dock 
jämföra sitt forskningsresultat med andra liknade studier och på så sätt visa på 
generaliserbarheten (Ahrne och Svensson, 2011). I denna undersökning har ett kvalitativt 
metodval använts och resultaten kan därmed inte generaliseras till en större population. I 
diskussionen finns dock resultatet presenterat i jämförelse med tidigare forskning.

4.6 Forskningsetiska reflektioner 
Om de texter man finner på Internet är privata eller offentliga för forskningen att ta del av är 
något man debatterar kring. Studier som genomförts där personer inte lämnat sitt samtycke 
ifrågasätts då man inte följer samtyckesprincipen. Detta försvaras med motargumentet att 
texter på Internet är offentliga och går att jämföra med insändare i tidningar som också är 
offentligt (Bryman, 2011). Individerna kan uppleva sina texter som offentliga men ändå ha 
egna begränsningar om hur deras material får användas av andra parter (AoIR 2012). Det 
finns svårigheter med att be om samtycke på Internet. Om man använder bloggar i sin 
forskning och väljer att inhämta samtycke så räcker det inte med samtycke från individen som
äger bloggen. Samtycket ska i så fall inhämtas från alla inblandade parter. Informerat 
samtycke finns för att skydda personerna i en forskning men den kan dock få en motsatt 
effekt. Författaren gjorde en forskning där hon bad om samtycke att få observera en blogg av 
en kvinna med ätstörning. Kvinnan triggades av detta vilket gjorde att hennes sjukdom 
förvärrades. Det är därför viktigt att överväga om individerna kan riskera att ta skada vid ett 
inhämtat samtycke. Om risken för skada finns är det bättre att avstå (Svedmark, 2012). De 
personer som deltar i en undersökning får inte utsättas för psykisk eller fysisk skada. Forskare
bör med anledning av detta inför varje undersökning överväga negativa konsekvenser som 
kan uppstå för personerna (Vetenskapsrådet, 2002). En redogörelse för situationer man inte 
bör inhämta samtycke formuleras enligt följande;

Formerna för och omständigheterna kring inhämtandet av samtycke bör övervägas noga i 
de fall det finns skäl att anta att inhämtande av samtycke kan motverka 
individskyddskravet (t.ex. om förfrågan återuppväcker en till synes överstånden personlig 
kris …. ) Under dessa omständigheter kan man alltså överväga att företa studien utan att 
inhämta samtycke (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9).

Man ska alltid tänka på individerna i forskningen och deras välmående. Detta finner man även
i lagen om etikprövning av forskning som avser människor;

Mänskliga rättigheter och grundläggande friheter skall alltid beaktas vid etikprövningen 
samtidigt som hänsyn skall tas till intresset av att ny kunskap kan utvecklas genom 
forskning. Människors välfärd skall ges företräde framför samhällets och vetenskapens 
behov (SFS 2003:460 § 8).

Det är tillåtet att observera och analysera det som sker offentligt i Sverige och det krävs inget 
samtycke. Resultatet från forskningen får man presentera med förutsättningen att enskilda 
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individer ej är identifierbara (Sveningsson et al. 2003). Ingen etikprövning krävs på öppna 
bloggar då texterna är offentligt material (Svedmark, 2012). Mot bakgrund av detta gjordes 
valet att inte inhämta samtycke från de bloggar som är med i denna undersökning. Personerna 
i bloggarna upplevde vi som sköra och ansåg därför att det var bättre att avstå. En annan 
svårighet som vi diskuterade var bloggarna som inte längre var pågående utan skrivna för 
några år sedan. Vi funderade över hur vi då skulle komma i kontakt med dessa personer när 
bloggen inte längre var i bruk. Tidsbegränsningen utgjorde också en svårighet då 
inhämtningen av samtycke var tvunget göras inom en kortare period. De bloggar som använts 
i undersökningen är svenska, öppna och inte lösenordsskyddade vilket innebär att det är ett 
offentligt material som inte kräver samtycke.

Enligt Svedmark (2012) ska man vara försiktig med att citera texter som finns på Internet då 
det kan avslöja individernas identiteter. Om man söker på ett citat via en sökmotor som 
exempelvis (https://www.google.com) kan man finna ursprungskällan. Med anledning av 
detta har vi valt att inte citera personerna i vår studie ordagrant. De citat som kommer att 
presenteras i studien är omgjorda för att försäkra om individernas anonymitet. Citaten 
kommer dock endast att ändras i den presenterade studien, i analysen kommer vi utgå i från de
riktiga citaten och inte de citat som vi korrigerar och presenterar. Sveningsson et al. (2003) 
redogör för att personer på Internet kan använda sig av ett alias och att dessa namn inte bör 
användas i en forskning. Ett alias kan identifieras av andra personer och man bör därför ändra 
namnet så individernas identitet inte kan avslöjas. I denna studie kommer vi med anledning av
detta inte skriva ut varken namn eller alias. De namn som finns utskrivna har korrigerats och 
personerna i studien heter egentligen något helt annat.

5. Resultat och analys 
I följande avsnitt kommer resultatet som framkommit utifrån frågeställningarna att 
presenteras. Det kommer att presenteras vilken självbild individerna har, hur de blivit bemötta
samt hur de vill bli bemötta av yrkesverksamma. Avsnittet kommer även att avslutas med en 
analys. Citaten som redovisas är som tidigare nämnt korrigerade för att värna om individernas
anonymitet. Korrigeringen har inneburit att några ord har ersatts med synonymer. 
Meningsuppbyggnader har även omformulerats i minsta möjliga mån så att bloggarna inte kan
hittas via sökningar på sökmotorer. Under citaten kommer namn skrivas ut men detta är 
givetvis inte deras riktiga namn. Anledningen till att namn finns utskrivna överhuvudtaget är 
för att tydliggöra att olika unga kvinnor har uttryckt detta. Namnen förtydligar därmed att 
citaten inte är tagna från bara en person eller endast ett fåtal av dem, citat finns tagna från alla 
individerna. För att tydliggöra kodningen finns även tabeller med koder och teman som 
bilaga.

5.1 Negativ självbild     
Den kodning som gjordes av materialet beträffande de unga kvinnornas självbild resulterade i 
tre stycken kategorier; “självhat”, “kroppskomplex” samt “en vilja att vara annorlunda”. Med 
detta som bakgrund blev temat “negativ självbild”. Alla kategorier kommer att presenteras 
samt beskrivas för att tydliggöra hur individerna uttryckt sig i sina blogginlägg angående 
frågeställningen. Dessa kategorier kommer även presenteras med korrigerade citat för att ge 
liknande exempel på hur de unga kvinnorna har beskrivit deras självbild.

Majoriteten av individerna beskriver ett självhat i sina bloggar och uttrycker detta tydligt. 
Flera av individerna skriver även att de hatar sin kropp. Självhatet som de upplever beskrivs 
som ett problem. En ung kvinna påstår att självhatet har resulterat i flertalet självskador. En 
annan ung kvinna påstår att självhatet tar upp så mycket tid vilket gör att hon inte har ork till 
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att göra annat. En individ skriver i bloggen att hennes självhat är så stort att hon blir 
illamående. De flesta uttrycker deras självhat som väldigt stort vilket beskrivs i följande citat:

Det finns ingenting som jag hatar mer än mig själv.
“Stina”

Självhatet de upplever uttrycks även genom att de inte anser sig vara värd någonting bra. De 
ser sig själva som värdelösa. En del unga kvinnor uttrycker att de förtjänar att utsätta sig 
själva för självskador då de inte anser sig vara värd bättre. Följande citat är skrivet av en ung 
kvinna som beskriver just detta:

Jag gjorde det eftersom jag ville plåga mig själv. Jag tyckte att jag förtjänade det, jag ansåg mig inte 
vara värd någonting annat.
“Anna”

De flesta unga kvinnor beskriver att de har kroppskomplex under perioden de självskadar. Det
är vanligt förekommande att de anser sig själva vara fula, äckliga samt tjocka. Bland dessa 
personer benämner en kvinna sin kropp som äcklig, ful och fet. En annan individ uttrycker att 
hon är ful och fet. Ytterligare en person beskriver sig själv som ful och en annan anser sig 
vara äcklig. En ung kvinna beskriver att hon skäms över sin kropp, samma person uttrycker 
att hon ser “förjävlig” ut. En ung kvinna tror inte att någon kan älska henne med anledning av 
hennes utseende. Hon tror inte heller att någon skulle vilja röra henne av samma anledning. 
En av dessa individer uttrycker sig enligt följande: 

Jag tänker ständigt att jag är ful och fet. Jag tänker att jag är så jävla vidrig att inte ens snygga kläder 
eller smink kan hjälpa mig.
“Josefin”

Flera av individerna beskriver att de vill vara annorlunda. Det vanligaste är att uttrycka en 
vilja om att bli smalare. Det förekommer även en vilja att bli smartare samt snyggare. En av 
de unga kvinnorna uttrycker att hon skulle vilja vara lika snygg som alla andra tjejer i hennes 
omgivning. Samma person vill vara smartare så hon kan få bättre betyg. Hon vill detta för att 
någon person kanske skulle vara stolt över henne då. En individ berättar att hon tänkt gå ner i 
vikt inom de närmsta dagarna. En annan person anser att hon behöver bli smal och att hon 
därför ska göra något åt hennes vikt. Samma person beskriver även en frustration över att hon 
vill bli smalare men samtidigt tvingas vara kvar i hennes kropp. En av dessa unga kvinnor 
uttrycker sig enligt följande citat:

Ju smalare jag blir desto bättre kommer allt att bli.
”Sofia”

5.2 Ambivalens bland yrkesverksamma 
I kodningen av hur de unga kvinnorna blir bemötta av yrkesverksamma personer framgick två
stycken kategorier; “oengagerat” och “stödjande”. Med detta som bakgrund kunde ett tema 
fastställas; “ambivalens”. Vi vill dock tydliggöra att den yrkesverksamma personen har 
beskrivits som antingen det ena eller det andra. Ingen yrkesverksam har därmed beskrivits 
som både oengagerad och stödjande av personerna. I texten nedan kommer alla kategorier att 
presenteras och beskrivas utifrån hur kvinnorna uttryckt sig kring frågeställningen. 
Korrigerade citat finns med för att ge exempel på hur kvinnorna uttryckt sig kring hur de 
blivit bemötta av yrkesverksamma personer. 
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Majoriteten av kvinnorna skildrar ett oengagerat bemötande. De beskriver att de 
yrkesverksamma inte bryr sig om deras behandling eller om dem som individer. En ung 
kvinna fick höra av en läkare att det inte spelade hen någon roll om kvinnan levde eller dog, 
då den unga kvinnan endast var en patient i mängden. Kvinnorna beskriver även situationer 
där läkare, kuratorer, sjuksköterskor m.m. uttryckt sig opassande till gränsen på kränkande 
mot dem. En kvinna fick frågan om hon använt sig av en maskin vid tillfället för 
självskadandet. Hon beskriver detta som triggande för hennes självskadebeteende men också 
som väldigt opassande. En av kvinnorna uttrycker sig enligt följande: 

Träffade en otrevlig sköterska, på den nivån att jag helst ville vända och gå därifrån.
“Linnea”

Bland individerna som beskriver ett oengagerat bemötande förekom det att yrkesverksamma 
gav kvinnorna känslan av att bara vara en i mängden samt att de yrkesverksamma personerna 
inte brydde sig. En individ beskriver att yrkesverksamma på hennes avdelning inte brydde sig 
om hon åt mat eller självskadade. En annan ung kvinna beskriver att läkaren hon träffat inte 
brydde sig om henne, det var hennes liv och problematiken var hennes ansvar. En annan 
person beskriver att det är få läkare och sjuksköterskor hon träffat som brytt sig om henne. 
Hon uppger att personal prioriterat att se på tv istället för att finnas till stöd när hon mått 
dåligt. Vilket ledde till att hon självskadade för att lätta sin ångest. Det finns också en individ 
som uttrycker att yrkesverksamma bidragit till en ökad ångest på grund av deras bemötande. 
En person beskriver att det finns många oengagerade yrkesverksamma. En av kvinnorna 
beskriver det oengagerade bemötandet enligt följande: 

Aldrig har jag träffat nån yrkesverksam som brytt sig kring min behandling eller om mig. Sant men 
tragiskt och sjukt. 
“Anna”

Många av personerna i studien beskriver att de inte fick den hjälp de ville ha. En ung kvinna 
beskriver att hon hastigt blivit utskriven med en ny medicin och skickats hem utan någon 
uppföljning. En annan kvinna upplevde att de yrkesverksamma använde sig av medicin som 
ett komplement istället för att sätta sig ner och prata med henne kring hennes ångest. En av 
kvinnorna uttrycker sig enligt följande:

Det är jag som måste göra jobbet vilket jag vet, men jag behöver läkarnas hjälp med medicinering. Jag 
klarar inte detta utan en medicin som fungerar.
“Anna”

Mer än hälften av individerna beskriver de yrkesverksamma som stödjande. Individerna 
beskriver den stödjande yrkesverksamme som bekräftande, förstående och bra. En person 
beskriver att hon är tacksam och glad att hon träffat en jättebra övervakare. En annan individ 
beskriver att hon träffat jättebra behandlare samt många bra sjuksköterskor och bra läkare. En 
del av kvinnorna beskriver de yrkesverksamma som stödjande samt att de upplevde sig 
förstådda. En av kvinnorna beskriver ett tillfälle då hon fått sy på grund av en självskada och 
att hon under tiden bett om ursäkt, varpå kirurgen stoppat henne och sagt att hen förstod att 
kvinnan inte haft roligt under tiden för självskadandet. Kirurgen bekräftade kvinnan genom att
säga att hen visste att hon mådde dåligt vilket vi alla kan göra. En individ beskriver att hon 
kände att allt kunde kännas meningslöst när hon inte hade sin terapeut som bekräftade henne 
och stöttade henne genom positiva ord kring hur hon hanterat en situation. En av kvinnorna 
uttrycker sig enligt följande: 
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Träffade en läkare, vart imponerad över hur duktig hen var på att förstå och att lyssna.
“Maria”

5.3 En önskan om ett professionellt bemötande 
I kodningen av hur de unga kvinnorna vill bli bemötta framgick tre stycken kategorier; 
“engagemang”, “fokus på det psykiska” samt “kunskap”. Med detta som bakgrund kunde ett 
tema fastställas; “professionellt”. I texten nedan kommer alla kategorier att presenteras och 
beskrivas utifrån hur kvinnorna uttryckt sig kring frågeställningen. Korrigerade citat finns 
med för att ge exempel på hur kvinnorna uttryckt sig kring hur de blivit bemötta av 
yrkesverksamma personer. 

Majoriteten av individerna uttrycker att de vill bli bemötta med ett engagemang. Individerna 
beskriver förståelse som en viktig del i detta. En individ beskriver att hon ville ha bekräftelse 
samt förståelse i sina känslor. En annan person skriver att hon i sin nästa träff med sin kurator 
hoppas på att denne ska komma med något vettigt som tröst, förståelse och strategier. 
Individerna beskriver även uppmuntran som viktigt i ett bemötande. En individ beskriver att 
hon uppskattar när de yrkesverksamma säger att hon kämpar på bra och att hon är duktig. 
Kvinnan vill bli bekräftad i att en situation faktiskt varit svår de gånger hon självskadat i brist 
på annat sätt att hantera sin situation. En del av kvinnorna beskriver engagemang med att de 
vill att yrkesverksamma ska lyssna och ta dem på allvar. En individ beskriver att hon 
uppskattar att bli tagen på allvar och lyssnad på. Samma individ tydliggör dock att hon blir 
förvånad när hon får detta bemötande, vanligtvis blir hon illa bemött. En annan person 
beskriver att när yrkesverksamma inte tar henne på allvar och skrattar upplever hon det som 
väldigt jobbigt. En ung kvinna upplever det som positivt när yrkesverksamma personer är bra 
på att lyssna. Samma kvinna tydliggör dock att hon inte förväntar sig att de yrkesverksamma 
ska vara det. En individ beskriver vad som är viktigt i ett bemötande enligt följande:

Jag tror att det är viktigt att lyssna på klienten, vara uppmärksam på dennes behov och erbjuda all hjälp 
som finns.
“Stina”

Två av kvinnorna beskriver att de upplever att det är för mycket fokus på det fysiska, d.v.s. 
självskadan, än det psykiska och detta är något som beskrivs som negativt. En ung kvinna 
beskriver att hon i möte med sin kurator ombads uppge exakt vart och hur hon agerat vid själv
skadetillfället. En annan person beskriver att hon nästan får peka på sig själv och säga att hon 
har ångest för att ta bort fokus från självskadan. Detta för att de yrkesverksamma istället ska 
fråga henne kring det psykiska måendet. Samma kvinna beskriver att personal när hon sökt 
hjälp velat se hennes sår. Hon upplevde det som att personalen missat att dessa uppkommit 
för att hon mått dåligt. Kvinnan har uttryckt sig enligt följande:

Har valt att inte visa mina sår då det inte är dem det handlar om.
“Lisa”

Bland de unga kvinnorna i studien beskriver två individer kunskap som en viktigt komponent 
i ett bra bemötande. Individerna beskriver att de uppskattade att den yrkesverksamme 
upplevdes grundlig och insatt i sin yrkesroll. Att den yrkesverksamma ska kunna styra ett 
samtal anser individerna som viktigt. En av kvinnorna beskriver att en behandlare ibland 
måste kunna styra ett samtal i en viss riktning för att förenkla samtalet för individen. Kvinnan 
upplever även detta som ett stöd kring att börja prata om det som upplevs som tyngre. En 
annan person beskriver kunskap som viktigt. Hon beskriver att hennes terapeut gärna får 
analysera hennes beteende för att kunna ge en förklaring till varför hon valt att agera på det 
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sätt som hon gjort i ett sammanhang. En av dessa individer belyser vikten av kunskap i 
följande citat:

Jag gillar den psykiater jag haft, hen är grundlig och verka veta vad hen gör.
“Josefin”

5.4 Analys 
Under de följande rubrikerna kommer resultatet att analyseras och problematiseras. Varje 
frågeställning har en egen rubrik och de tillhörande analyserna finns presenterat under dem. 

Den negativa självbilden bland studiens unga kvinnor
Det framkom att individerna hade en negativ självbild perioden som de självskadade. De unga
kvinnorna beskrev kroppskomplex, självhat samt en vilja att vara annorlunda. Deras 
kroppskomplex innefattade att de ansåg sig vara fula, äckliga samt tjocka. Självhatet beskrevs 
på sådant sätt att de hatade sig själva, hatade sin kropp samt ansåg sig inte vara värd 
någonting bra. De beskrev även en vilja att vara annorlunda vilket innebar att de ville vara 
smala, smarta och snygga. Individerna uttryckte därmed en missnöjdhet över sig själva. De 
unga kvinnorna hade en negativ självbild vilket är viktigt att tänka på i ett bemötande. Enligt 
Farm (2011) är individer som har en dålig självkänsla extra sårbara för andra personers åsikter
och kan därmed tolka neutral information från andra som negativt. Yrkesverksamma bör 
därför vara försiktiga med vad de säger samt vara uppmärksamma på hur individerna tolkar 
dem. De unga kvinnornas beskrivning av bemötanden har lyft fram att de yrkesverksamma 
inte varit tillräckligt försiktiga med det som sagts. Kvinnorna har beskrivit tillfällen när 
yrkesverksamma uttryckt sig opassande, exempelvis uttryckte en läkare att den inte brydde sig
om kvinnan levde eller dog. En kommentar som denna kan öka individens känsla av att inte 
vara värd någonting bra. Detta kan därmed leda till att deras negativa självbild förstärks. 

Sett genom anknytningsteorin existerar den negativa självbilden hos kvinnorna utifrån olika 
ofördelaktiga uppväxtfaktorer. Dessa faktorer har genererat en brist på kunskap kring sund 
känsloreglering. Utifrån kvinnornas strategi att hantera upplevd ångest med hjälp av att 
självskada utgår vi från att en god impulskontroll fattas. Något som enligt Broberg (2008) 
skulle funnits hos en individ uppvuxen i en trygg anknytning. Likaså skulle individen haft en 
god självbild. Broberg (2006) redogör bland annat kring att ett barn kan uttrycka brister på 
tillfredsställda känslomässiga behov genom att dunka huvudet i väggen. Hellsten (1998) 
belyser också att kroppens uttrycksmönster är en viktig del av vårt egentliga mående Det 
samband vi kan se i självskadebeteende och en otrygg anknytning är att en god självbild samt 
en impulskontroll saknas. Vi kan därmed utgå ifrån att de unga kvinnorna självskadar utifrån 
en otrygg anknytning där dessa erhållit en negativ självbild som bland annat uttrycks i ett 
självskadande beteende. Individerna upplever sig helt enkelt inte värda någon annan typ av 
stöd, och vet inte om annat sätt att hantera sin ångest på. 

Det ambivalenta bemötande från yrkesverksamma
Individerna visade sig ha en ambivalent erfarenhet från yrkesverksamma. De hade 
erfarenheter från yrkesverksamma som varit oengagerade och erfarenheter från de som varit 
stödjande. Det oengagerade bemötandet innefattade yrkesverksamma som inte gav den hjälp 
individerna ville ha samt yrkesverksamma som inte brydde sig. Det stödjande bemötandet 
innebar yrkesverksamma som förstått, bekräftat och beskrivits som bra. 

Individerna hade blivit bemötta med en förståelse och bekräftelse vilket de uppskattade. 
Kvinnorna beskrev en glädje och tacksamhet efter stödjande bemötanden från 
yrkesverksamma. Det oengagerade bemötandet däremot visade sig förvärra det psykiska 
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måendet samt självskadeproblematiken ytterligare hos individerna. Två unga kvinnor beskrev 
att obrydda yrkesverksamma hade gett dem en ökad ångest vilket också resulterade i 
självskada för den ena kvinnan. Det tydliggör vikten av att bemöta självskadande individerna 
med ett engagemang.  Individernas psykiska ohälsa skulle kunna vara en bakomliggande 
orsak till att de upplever bemötanden som oengagerade. Åsbring et al. (2006) tydliggjorde i 
sin studie att desto lägre ungdomarna skattade sin hälsa desto större missnöjdhet uttrycktes 
gällande bemötandet. Forskning har även lyft fram att självskadande individer ofta skadar sig 
med anledningen av deras psykiska ohälsa (Abrams och Gordon, 2003). Detta innebär att 
självskadande individer möjligtvis är extra sårbara för det som sker i ett bemötande. En ung 
kvinna kan därmed uppfattat en yrkesverksam som oengagerade i ett bemötande, medan den 
yrkesverksamma upplevt sig vara engagerad. 

Broberg (2006) belyser vikten av ett engagerat bemötande mot individer som bär på starka 
negativa känslor. Individer med otrygg anknytning saknar tilltro till andras förmåga samt vilja
att hjälpa: “Resultatet blir i värsta fall att den känslomässiga regleringsförmågan bryter 
samman och att tonåringen hanterar sina motstridiga känslor med olika typer av utagerande 
eller självskadande beteenden” (s. 244). Denna typ av upplevelse och känslohantering 
beskriver en av studiens kvinnor då hon självskadat i upplevd brist på engagemang från de 
yrkesverksamma. Ett oengagerat bemötande riskerar att påminna individen om hur denne 
blivit bemött av sin anknytningsperson vid uppvisad ångest. Denna form av bemötande blir 
för individen negativt. Genom att denne hanterar avvisandet på samma sätt som den gjort som
barn, med att undvika situationer där liknande upplevelser kan uppstå. 

Flertalet individer i undersökningen uttryckte att de inte fick hjälpen som de ville ha. Det kan 
dock ifrågasättas om de uttryckte sig tydligt angående deras vilja. En individ beskrev 
exempelvis ett tillfälle då hon fick medicin mot ångesten istället för ett samtal som hon 
önskade. Hon beskrev däremot inte om hon uttryckligen bett om ett samtal till den 
yrkesverksamma personen. Möjligtvis vågade hon inte uttrycka sina åsikter. Enligt Fenell 
(2007) kan nämligen individer med dålig självkänsla uppleva svårigheter att uttrycka deras 
behov. Det skulle därmed vara bra om yrkesverksamma personer frågar individerna om vilken
hjälp de vill ha. En sådan fråga skulle leda till att individen får sin önskade hjälp och även 
visa ett engagemang från yrkesverksamma personen. 

De unga kvinnornas önskan om ett professionellt bemötande
Det framkom att de unga kvinnorna ville bli bemötta med engagemang, kunskap samt med ett
fokus på deras psykiska hälsa och inte endast på självskadorna. Med engagemang menas 
förstå, lyssna, uppmuntra samt ta personen på allvar. Två unga kvinnor ville bli bemötta med 
kunskap vilket innebar att de professionella skulle veta vad de gjorde samt kunna analysera 
problematiken. Individerna upplevde därmed en tillit när de yrkesverksamma hade kunskapen
till att hantera problematiken på bästa möjliga sätt. Den sista viktiga aspekten som individerna
beskrev i ett bemötande var att professionella borde fokusera på deras psykiska mående och 
inte endast självskadorna. Självskadeproblematiken är dock ingenting som borde undvikas 
helt i samtal. Kvinnorna uttryckte endast att fokuseringen på självskadorna var så stort att den 
psykiska hälsan inte kommit på tal. Den psykiska hälsan borde därmed utgöra den större delen
av samtalet medan självskadeproblematiken borde få mindre tidsutrymme. 

I den desorganiserade anknytningen saknar individen en trygg anknytningsperson. Broberg 
(2006) belyser att en individ som tonåring och vuxen kan uppleva svårigheter utifrån sin 
anknytning och distansera sig närhet till annan individ. I samtal med en yrkesverksam krävs 
tillit och trygghet för att en klient ska känna sig bekväm. Utifrån en desorganiserad 
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anknytning upplevs detta som svårare att känna än för en individ med en trygg anknytning. 
Författaren tydliggör att andra personer kan fungera bättre i att tillgodose känslomässiga 
behov än anknytningspersonen. Vilket betyder att de yrkesverksamma har möjlighet att skapa 
en positiv förändring hos sin klient. För att detta ska ske krävs dock ett målinriktat 
partnerskap med känslomässig öppenhet och ärlighet från båda parters sida. Vilket 
överensstämmer med kvinnornas önskan att erhålla samtal kring deras psykiska mående och 
att känna sig förstådda. Allmänna Barnhuset (2007) uppger som tidigare nämnt att en 
desorganiserad anknytning i synnerhet är en riskfaktor för utveckling av psykopatologi. 
Fjellman (2011) tydliggör även att många självskadande ungdomar troligtvis har en typ av 
otrygg anknytning. Med detta som bakgrund bör yrkesverksamma ha dessa beståndsdelar i 
åtanke vid ett bemötande för att kunna bidra med så bra hjälp som möjligt. 

6. Diskussion
I detta avsnitt kommer diskussioner lyftas fram kring det resultatet som har framkommit. 
Resultatet kommer att diskuteras i förhållande till tidigare forskning samt i förhållande till 
anknytningsteorin. Mot slutet av avsnittet kommer en avslutande diskussion och reflektion, 
därefter kommer en redogörelse för vad resultatet har för relevans inom socialt arbete. 
Slutligen kommer förslag till vidare forskning inom området presenteras.

6.1 Resultat i förhållande till tidigare forskning och anknytningsteori
Under de följande rubrikerna kommer resultatet som framkommit i undersökningen jämföras 
med forskning, litteratur och anknytningsteorin. Jämförelsen kommer därmed att göras utifrån
individernas självbild, hur de blivit bemötta samt hur de vill bli bemötta av yrkesverksamma.

Den negativa självbilden i förhållande till forskning
Bland de unga kvinnorna i undersökningen uttryckte majoriteten ett självhat. Två av 
kvinnorna beskrev även att de förtjänade självskadorna. Samma resultat framkom av Gilbert 
et al. (2010) då självskadande personer i deras studie upplevde ett självhat och straffade sig 
själva genom att självskada. De unga kvinnorna i vår undersökning beskrev även 
kroppskomplex då de ansåg sig vara fula, äckliga och tjocka. Självskadande individer ser 
negativt på sig själva, detta har även lyfts fram i litteratur och forskning. Fjellman (2011) 
redogör att personer som självskadar ofta har en negativ syn på sin egen kropp. Gilbert et al. 
(2010) redogör för att dessa personer också är väldigt självkritiska och upplever sig som 
otillräckliga. I vår undersökning kunde slutsatsen dras att alla unga kvinnor hade en negativ 
självbild under perioden de självskadade. Samma slutsats har även framkommit i tidigare 
forskning. Personer som självskadar har en minskad självkänsla enligt en studie gjord av 
Laye-Gindhu och Schonert-Reichl (2005). Gilbert et al. (2010) kommer även i sin studie fram
till att personer som har ett självskadebeteende har en minskad självkänsla.

Den negativa självbilden som orsak av individernas anknytning
Självskadebeteende har utifrån de unga kvinnorna samt i forskning beskrivits som ett sätt att 
reglera och lindra negativa tankar och känslor som ger upphov till ångest. Även som ett 
verktyg att hantera personliga svårigheter som en negativ kroppsuppfattning. Två av 
kvinnorna beskrev att de upplevde att de förtjänade sina självskador vilket ger intrycket av låg
självkänsla och en negativ självbild. Broberg (2008) redogör att individer som växt upp i en 
miljö med en otrygg undvikande anknytning ofta utvecklar en låg självkänsla och negativ 
självbild. Samtliga kvinnor i studien delade en väldigt negativ självbild, samt många av dem 
uttryckte ett självhat. En av uttrycksformer för självhat var att individerna beskrev att de inte 
upplevde sig värda något bra. Författaren belyser att barn med otrygg undvikande anknytning 
i sina tonår riskera att utveckla olika ångest sjukdomar såsom social fobi samt generaliserad 
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ångest. Det kan dock tydliggöras att författaren inte nämner begreppet självskadeproblematik. 
Han belyser däremot att de tonåringar som kämpar med ångest upplever det svårt att söka 
hjälp och prata kring sin ångest då de inte har någon vana vid att det agerandet skulle generera
stöd. Tonåringar med denna form av uppväxtmönster har även utvecklat en så pass låg 
självkänsla och negativ självbild att de inte heller känner sig värd kärlek, stöttning och 
omsorg. Att individerna i studien växt upp i en otrygg anknytning skulle kunna förklara deras 
låga självkänsla och negativa självbild, samt varför de uttryckte sig inte värda något bra. 

Kvinnorna i studien beskrev sig inte som nöjda med sig själva. En av kvinnorna beskrev att 
hon i jämförelse med tjejerna i hennes omgivning upplevt sig ful. En annan kvinna uttryckte 
att hon ständigt kände sig ful och fet samt att hon var så vidrig att inte smink eller snyggare 
kläder kunde hjälpa. Om en individ enligt Broberg (2006) växer upp med en trygg anknytning
ges den av sina anknytningspersoner förutsättningar att bilda en god självkänsla och positivt 
självbild. Författaren tydliggör kring att individer som växer upp med trygg anknytning också 
har en förhöjd grad av stresstålighet och kan i större utsträckning hantera motgångar. 
Individer som växt upp i en trygg anknytningsmiljö har även en ökad benägenhet att vända sig
till andra människor för stöd i situationer som kräver det. I den goda anknytningen har 
individen lärt sig att andra människor finns där och bryr sig om dennes behov av stöd och 
bekräftelse. För en individ med trygg anknytning så anses det inte heller som negativt att 
vända sig till andra för stöd i en tuff situation, utan det är av denne sett som användbart och 
önskvärt. Flertalet av personerna i studien uttryckte erfarenheter av att utifrån sitt 
självskadebeteende erhållit kränkande och elaka kommentarer från yrkesverksamma. För en 
person utan trygg anknytning innebär ett sådant negativt bemötande från yrkesverksamma att 
individen bekräftas i att den inte är värd något bra.

Det ambivalenta bemötandet från yrkesverksamma i förhållande till forskning
De flesta kvinnor i denna undersökning beskrev de yrkesverksamma som oengagerade vilket 
innebar att de inte brydde sig och inte gav den hjälpen individerna ville ha. Yrkesverksamma 
som inte brytt sig orsakade att den psykiska hälsan försämrades hos två av individerna. En 
person beskrev ett tillfälle då hon självskadade sig på grund av detta. En annan ung kvinna 
beskrev ett bemötande som bidrog till en ökad ångest. Samma problem finns även redovisat i 
tidigare forskning. I en studie av NCCMH (2004) framkommer det nämligen att dåliga 
samspel med professionella har gett personer som självskadar en ökad ångest. Flertalet unga 
kvinnor i vår undersökning beskrev även att de inte fick hjälpen som de ville ha. En individ 
beskrev exempelvis ett tillfälle då hon fick medicin istället för ett samtal som hon önskade. 
Forskning har lyft fram att självskadande individer vill vara delaktiga i sin vård. Kvinnorna i 
Lindgrens (2011) undersökning ansåg det som viktig att kunna delta i sin egen vård. NCCMH
(2004) redogör också för att dessa individer vill vara delaktiga i sin behandling. Några 
individer i deras studie upplevde en ökad benägenhet till att självskada om de inte hade 
möjligheten att få vara delaktig i sin behandling. Samma resultat framkom av Stanley (2007) 
då ungdomarna ansåg att valfrihet och kontroll var viktigt i möten med professionella. 

I denna undersökning beskrevs inte de yrkesverksamma endast negativt, majoriteten av 
individerna beskrev även vissa yrkesverksamma personer i positiv bemärkelse. Kvinnorna 
som deltog i Lindgrens (2011) undersökning hade också positiva erfarenheter från 
yrkesverksamma. De hade erfarenheter från yrkesverksamma som trott på dem samt förklarat 
att situationen kunde bli bättre, detta fick dem känna sig bekräftade. 
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Det ambivalenta bemötandet av yrkesverksamma utifrån anknytningsteorin 
En del av kvinnorna i studien uppger tillfällen då de blivit utskällda av vårdpersonal. 
Havnesköld (2009) redogör kring att individer med ett desorganiserat anknytningsmönster 
utvecklat en vana i att uppleva anknytningspersonen som ambivalent i sitt bemötande. Barnet 
har under sin uppväxt förhoppningar om att anknytningspersonen ska finnas som trygghet och
stöd men istället upplever barnet föräldern som hotfull och skrämmande. När barnet uttrycker 
känslomässiga behov som inte föräldern möter med bekräftelse och engagemang riskeras den 
känslomässiga blockeringen uppstå som kan hämma barnets utveckling.

Kvinnorna i vår studie beskrev att de i möte med yrkesverksamma inte upplevde att de blev 
lyssnad på. Flertalet kvinnor beskrev även att de inte känt att den yrkesverksamme hade 
förståelse för dem. Broberg (2006) redogör kring att ett barn med otrygg anknytning som i 
tidig ålder upplevt att det i en känslig situation fått ett avvisande från sin förälder inte kommer
att minnas det som vuxen då barnets minne inte är tillräckligt utvecklat. En sådan situation 
under barndomen kan vara att föräldern låtit barnet sitta själv då det varit ledsen istället för att
ge tröst. Barnet har av detta påverkats så att det fortsättningsvis agerar på ett vis som minskar 
risken för att bli avvisad. Istället för att vända sig till föräldern när det är ledsen vänder sig 
barnet till sina leksaker för tröst. Som vuxen minns man inte varför man undviker situationer 
där ett avvisande kan uppstå, det som finns kvar är dock reaktionen av hur en ska hantera ett 
sådant tillfälle vilket blir genom att undvika det. Detta går att jämföra med hur en kvinna i 
studien uppgav att hon känt sig så försummad av vårdpersonalen i sin ångest att hon 
självskadat i brist på upplevt stöd. Den unga kvinnans upplevelse av att hennes känslomässiga
behov inte vart tillgodosett ens på en vårdenhet lämnade hennes troligtvis i en stor 
uppgivenhet och med känslan av ett avvisande. Med bakgrund av en otrygg undvikande 
anknytning hanterade kvinnan situationen utifrån den reaktion som sitter kvar sedan hennes 
barndom. Skillnaden som går att avläsa är att hon numera självskadar istället för att leka med 
leksaker. 

Denna typ av upplevt otryggt anknytningsmönster beskrev en av kvinnorna i studien. Kvinnan
beskrev att hon under en vistelse på vårdenhet inte upplevt att någon av de yrkesverksamma 
brydde sig om hon åt eller självskadade. Hennes upplevelse av vårdpersonalen var att de inte 
var engagerade samt inte brydde sig om hennes mående. Ett redan otryggt 
anknytningsmönster hos kvinnan riskeras i denna form av bemötande att förstärkas från de 
yrkesverksamma. Personer som växt upp i en otrygg anknytning stärks i denna typ av negativt
bemötande i känslan av att man inte kan lita på eller söka tröst av andra människor. En 
förstärkning om att hjälpsökande leder till ett avvisande. Fjellman (2011) redogör för att det 
troligen finns många självskadande individer med denna typ av anknytningsmönster. I 
bemötanden som beskrivits som bra upplevde individerna att de vart lyssnade på och 
bekräftade. Kvinnorna beskrev att de yrkesverksamma upplevdes vid dessa tillfällen som 
engagerade kring dem som individer samt utifrån deras problematik. Utifrån 
anknytningsteorin vart kvinnorna i bra bemötande från yrkesverksamma uppmärksammade 
samt bekräftade i sina känslor. 

Det professionella bemötandet i förhållande till forskning
De unga kvinnorna i vår undersökning beskrev lyssna, förståelse, uppmuntran och att bli 
tagen på allvar som viktiga delar i ett bemötande. Litteratur och forskning har redovisat att 
lyssna och förstå är viktiga faktorer i ett bemötande. Enligt Yip (2006) är det viktigt att lyssna
på individer som har ett självskadebeteende. Berglund (2000) tydliggör också att det är viktigt
att lyssna men även att förstå ungdomarna och ställa upp för dem, ungdomar värdesätter ett 
engagemang. Två av de unga kvinnorna i vår undersökning ville att de yrkesverksamma 
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skulle fokusera på deras psykiska mående och inte deras självskador. En ung kvinna beskrev 
att vården ville se hennes sår men missat det faktum att hon mått dåligt. Forskning har lyft 
fram detta och tydliggjort att det psykiska måendet bland självskadande individer är en viktig 
faktor som inte ska bortses. I en undersökning av Lindgren (2011) framkom att personer som 
självskadar uppskattar när de professionella frågade om deras mående. Yip (2006) tydliggör 
också att professionella bör fokusera på individens känslor bakom problematiken. De unga 
kvinnorna i denna undersökning ansåg det som negativt när självskadorna utgjorde större 
delen av samtalet. Självskadeproblematiken bör därmed inte undvikas helt i ett samtal utan 
endast utgöra en mindre del. Det finns forskning som har lyft fram att problematiken inte ska 
undvikas. Lindgren (2011) redogör för att kvinnorna i hennes undersökning upplevde det som
negativt när personal undvek att prata om deras problematik. Det gjorde att de inte kände sig 
betrodda. 

I undersökningen beskrev en del unga kvinnor att kunskap var viktigt i ett bemötande. En 
individ ville att terapeuten skulle analysera hennes beteende. Detta har också redovisats i 
tidigare forskning. Enligt Yip (2006) bör professionella försöka förstå orsaken bakom 
individens självskadebeteende. Lindgren (2011) redogör också för att individer uppskattar då 
de professionella utforskar vad självskadebeteendet kan bero på. En person i vår undersökning
uppskattade när den yrkesverksamma var grundlig och visste vad den gjorde. Detta redogörs 
även av Åsbring et al. (2006) då ungdomarna i deras studie uppskattade när den professionella
personen var kompetent. De ansåg det även som positivt när den yrkesverksamma personen 
grundligt gick igenom problemet. Individerna kände därmed en tillit när den professionella 
visste vad den gjorde.

Det professionella bemötandet i förhållande till anknytningsteorin
Broberg (2006) uppger att även om ett anknytningsmönster skapas i tidig ålder och främst till 
en person så är ett anknytningsmönster ej bestående utan föränderligt. En individ kan under 
sin levnadsperiod utveckla flera anknytningsrelationer. Det är således möjligt för en person att
förändra sitt anknytningsmönster, om man upplever en tillräcklig enlighet av trygghet från sin
anknytningsperson. För kvinnorna i studien blir “den senare” anknytningspersonen att 
betrakta som den yrkesverksamma. Kvinnorna beskrev att de i möten med bra 
yrkesverksamma känt sig förstådda samt upplevt att den yrkesverksamma var engagerad och 
gav uppmuntran. De beskrev även att de upplevde ett bra bemötande då de kände sig tagna på 
allvar. 

Studiens kvinnor har i bra möten med yrkesverksamma beskrivit att denne kommit med stöd 
och vägledning som individen känt varit av vikt för att en situation upplevts hanterbar. Sett 
genom anknytningsteorin kan man säga att de yrkesverksamma som beskrivits som 
”stödjande” agerat som de trygga hamnar (anknytningspersoner) kvinnorna saknat under sin 
uppväxt. Med bakgrund av detta är kunskap kring hur unga kvinnor med självskadebeteende 
vill bli bemötta är grundläggande för att den yrkesverksamme ska kunna ge ett bra 
bemötande.

6.2 Avslutande reflektion och diskussion 
Resultatet visade att de unga kvinnorna hade en negativ självbild, hade fått ett ambivalent 
bemötande från yrkesverksamma samt ville bli bemötta professionellt. Denna undersökning 
ökar därmed förståelsen för individer med ett självskadande beteende. De unga kvinnorna har 
beskrivit hur de vill bli bemötta och yrkesverksamma bör därmed ta hänsyn till deras åsikter. 
Det framkom också att många av individerna har blivit bemött på ett oengagerat sätt. Detta 
tydliggör att vissa yrkesverksamma inte har kunskapen på hur personer med ett 
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självskadebeteende vill bemötas. Individerna hade en negativ självbild under tiden som de 
självskadade vilket innebär att de är extra sårbara för yrkesverksamma personers åsikter. I 
möten med självskadande individer kan det därför vara bra om professionella tänker extra 
noga på vad de säger och uppmärksamma om individen verkat tolkat informationen felaktigt.

Resultatet kan även kopplas till anknytningsteorin då en otrygg anknytning kan verka så att en
individ utifrån en låg självkänsla uppfattar ett bemötande som mer negativt än en person 
uppvuxen i en trygg anknytning. Vilket kan betyda att kvinnorna i studien utifrån sitt 
anknytningsmönster uppfattade ett bemötande från en yrkesverksam som mer negativt. Detta 
skulle kunna resulterar i misstolkningar hos den självskadande unga kvinnan i möte med 
professionella. Men, viktigt att komma ihåg är att vi utifrån hur kvinnorna benämner sig 
själva idag endast kan anta att det saknats en trygg anknytning i deras hemmiljöer. Det hade 
därför varit intressant att kunna fastställa deras anknytningsmönster på djupare nivå. 

Avslutningsvis vill vi även tydliggöra att antalet personer i denna undersökning bara bestått 
av ett fåtal personer och det kvalitativa metodvalet strävade efter en förståelse och inte en 
generaliserbarhet. Med detta sagt är de unga kvinnornas perspektiv inget man kan generalisera
på alla självskadande individer. De unga kvinnornas upplevelser är dock något som 
yrkesverksamma kan ta hänsyn till och ha i åtanke. 

6.3 Vad vårt resultat har för relevans inom socialt arbete
I arbetet som socialarbetare kan man på olika vis komma i kontakt med individer som har ett 
självskadebeteende. Det är utifrån den genomgående forskningen, teorianalysen samt studiens
resultat viktigt att socialarbetaren har kunskap samt en medvetenhet i hur den ska bemöta en 
individ med självskadebeteende på ett sätt som inte riskerar att skada individen ytterligare. 
För att socialarbetaren ska kunna ge ett bra bemötande krävs att den anpassar sig efter 
individen den möter. Samt att den aktivt sörjer för att inkluderar individen i sin behandling. 
Socialarbetaren ska även ha en medvetenhet kring en individ med självskadebeteende och 
dennes personliga förutsättningar. Vi kan utifrån studiens resultat tolka självskadebeteendet 
som en orsak av en tidigare problematik, d.v.s. en otrygg anknytning. En otrygg anknytning 
kan därmed vara en av flera förklaringar till varför ett självskadebeteende utvecklas.

Studiens resultat visar också betydelsens av att en socialarbetare i möte med individ som 
självskadar har kunskap samt förståelse i att denne troligtvis har en negativ självbild och låg 
självkänsla. Dessa faktorer riskerar att individen uppfattar information mer negativt och 
sårande än andra individer med en bättre självkänsla skulle gjort. Personerna i studien beskrev
positiva upplevelser när de känt sig lyssnade på samt bekräftade i sina känslor. Kvinnorna 
önskade även visat engagemang för att känna sig trygg och uppleva sig bemött på ett 
professionellt sätt. Med bakgrund av detta är en socialarbetare i behov av att vara insatt i att 
individer med ett självskadebeteende kräver en större grad av uppmuntran och stöttning i 
samtal utifrån att individerna kan uppfatta neutral information som negativ. 

6.4 Förslag till vidare forskning                                                                                                 
I sökandet av empiri samt forskning kring individer som självskadar märktes snabbt att unga 
män med ett självskadande beteende är en underrepresenterad grupp i denna typ av 
problematik. I sökningen av relevanta bloggar drivna av självskadande individer hittades inte 
någon ung man som bloggade kring sitt självskadebeteende. Med bakgrund i den 
genomgående forskningen samt litteratur anser vi att den bild som omnämns kring självskada 
är den av en ung kvinna. Utifrån att självskada i forskning samt annan media omnämns som 
något feminint kan man tolka det som något extra tabubelagt om en ung man självskadar. Det 
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finns därmed ett behov av att uppmärksamma unga män som självskadar för att omformulera 
bilden av en självskadande individ.

Oavsett om unga kvinnor som självskadar är en överrepresenterad grupp i jämförelse med 
unga män är det viktigt att dessa uppmärksammas så att fler unga män känner sig bekväma i 
att söka hjälp för sitt självskadebeteende. Vi tycker att det skulle vara intressant att undersöka 
hur unga män med självskadebeteende skulle svarat på våra frågeställningar i jämförelse med 
de unga kvinnorna. Vilken självbild de har, hur dessa känt sig bemötta av yrkesverksamma 
samt hur de önskade bli bemötta av yrkesverksamma personer. Det skulle vara intressant att 
undersöka om deras upplevelser skulle vara likställda med de unga kvinnornas uppfattningar 
och erfarenheter.
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8. Bilaga 1, Kodningsarbetet.
Vilken självbild har individerna under tiden de självskadar? 

Koder Kategorier Tema
Vill vara smal En vilja att vara annorlunda Negativ självbild
Vill vara smart
Vill vara snygg

Hatar sig själv Självhat
Hatar sin kropp
Inte värd något bra

Anser sig vara ful Kroppskomplex
Anser sig vara fet
Anser sig vara äcklig

Hur blir personer med ett självskadebeteende bemötta av yrkesverksamma personer? 

Koder Kategorier Tema
Obrydda Yrkesverksamma Oengagerat Ambivalens
Fick inte hjälpen de bad om

Yrkesverksamma beskrivna som ”bra” Stödjande
Bekräftelse
Upplever sig förstådd

Hur vill dessa individer bli bemötta? 

Koder Kategorier Tema
Förståelse Engagemang Professionellt
Lyssna
Positiv uppmuntran
Bli tagen på allvar

Fokus på måendet Fokus på det psykiska
Ej fokus på självskadorna

Erfaren Kunskap
Kunnig att styra samtal
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Bilaga 2, Ansvarsfördelning

Reflektion över vad det delade författarskapet inneburit för arbetsprocessen. 
Under uppsatsskrivningen arbetade vi enskilt och skrev på olika delar som vi båda kommit 
överens om. Vi kommunicerade kring alla avsnitt i uppsatsen och har enats om upplägg. 
Svårigheter med att skriva tillsammans är att man har olika åsikter om hur innehållet ska se ut.
På grund av att vi valt att skriva på varsitt håll har det medfört att svårigheter som uppkommit
möjligtvis hade varit lättare att lösa om vi arbetat mer tillsammans. Fördelen med att skriva 
tillsammans har varit att vi kunnat kommentera varandras texter och gett varandra positiv 
feedback samt konstruktiv kritik. 

Vem har ansvarat för vilka delar?
Vi har gemensamt kommit fram till undersökningens syfte samt frågeställningar. Tillsammans
bestämde vi oss att utgå från bloggar och att analysera materialet med innehållsanalys. Vi 
delar även ett gemensamt ansvar för de bloggar som vi har tagit fram och baserat vår 
undersökning på. Kodningsarbetet gjordes först separat innan vi satte oss ned tillsammans 
med våra tolkningar. Vi diskuterade mycket kring kodningen tills vi slutligen kom fram till en
gemensam kodning som båda kände sig nöjda med. Gemensamt bestämde vi oss även för att 
utgå från anknytningsteorin då den kändes relevant. Vi har också fördelat skrivandet av 
uppsatsen jämnt mellan oss, vi har därmed skrivit ungefärligt lika många sidor var. I följande 
text presenteras mer ingående om vem som ansvarar för olika delar i uppsatsen. 

Emma: 
Jag har skrivit inledningen och tagit fram de referenser som använts i detta avsnitt. 
Forskningsöversikten har jag skrivit och även letat fram samtliga vetenskapliga artiklar, 
rapporter och litteratur till detta. Underrubrikerna i forskningsöversikten ansvar jag också för. 
Jag har även skrivit litteratursökningen samt urvalet. Trovärdighet, tillförlitlighet och 
generaliserbarhet har jag gjort och har även letat fram den relevanta litteraturen till detta. Jag 
ansvarar även för de forskningsetiska reflektionerna och valda referenserna i denna text. I 
resultatavsnittet har jag redovisat resultatet till frågeställningen om de unga kvinnornas 
självbild och ansvarar för de valda citaten. Jag har även jämfört resultatet som framkommit i 
vår undersökning med tidigare forskning. Avslutningsvis har jag skrivit analysen och den 
avslutande reflektionen och diskussionen, med undantag från texten som handlar om 
anknytningsteorin.

Camilla: 
Jag har skrivit sammanfattning samt problemformulering. Har även skrivit avgränsningar och 
definitioner där jag letat fram de referenser som använts. Våra teoretiska utgångspunkter har 
jag skrivit och letat fram den litteratur samt den vetenskapliga artikel som används i detta 
kapitel jag har även skrivit den undertext som finns till detta kapitel. Metodval ansvarar jag 
för och har i denna del tagit fram samtlig litteratur. Genomförandet har jag gjort också skrivit 
och tagit fram den litteratur som omnämns. I resultatavsnittet ansvarar jag för det redovisade 
resultatet till frågeställningarna om hur kvinnorna blivit bemötta samt hur det vill bli bemötta 
och jag ansvarar för de valda citaten i dessa två avsnitt. Resultat i förhållande till teorin har 
jag skrivit. Jag har också skrivit texten om anknytningsteorin i analysen samt i den avslutande
reflektionen och diskussionen. Avslutningsvis har jag skrivit vad vårt resultat har för relevans 
inom socialt arbete och förslag till vidare forskning.
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