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Sammanfattning 
 
De flesta människor som är självdestruktiva i vårt samhälle får en diagnos ställd som 
understryker att de på ett eller annat vis är psykiskt sjuka, den vanligaste diagnosen är 
Borderline Personlighetsstörning. I denna studie ifrågasätts detta psykopatologiska perspektiv 
och istället ämnar jag undersöka om det går att bredda begreppet självdestruktivitet genom att 
använda ett existentiellt perspektiv. I grunden för studien återfinns teorier från Kierkegaard, 
May och Fromm vilka berör begrepp som ångest och frihet, två nyckelbegrepp i denna studie. 
Materialet är insamlat via intervjuer. Genom att använda hermeneutik som analysmetod har 
uppsatsförfattaren haft möjlighet att använda sin förförståelse i ämnet och via den 
hermeneutiska cirkeln tolkas materialet. Resultatet speglar de självdestruktivas inre 
upplevelser av kampen mot ångesten. De söker en identitet men låg självkänsla och tron att de 
behöver de destruktiva handlingarna för att överleva slår ständigt undan benen för dem. Att ha 
utgångspunkten i existentialism bidrar till att människan och hennes existentiella frågor får stå 
i fokus. Genom att ha tilltro till människors egen förmåga att ta sig ur sin problematik skapas 
en alternativ behandling. Istället för att, som i det psykopatologiska perspektivet, ställa en 
determinerande diagnos på människan kan man i det existentiella perspektivet lägga mer 
ansvar på människan och utveckla henne genom att våga se det friska och sunda. 
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Inledning 
Att åsamka sig själv skada, att av egen vilja skada sig själv både fysiskt och psykiskt, går 
under begreppet självdestruktivitet. Detta är ett ämne som främst för tankarna till vilsna 
tonårstjejer som använder rakbladet mot sin bara hud som ett rop på hjälp. Denna tanke 
behöver inte på något sätt vara fel. Många tonåringar upplever sin värld som mycket turbulent 
och ett självdestruktivt handlande från en tonåring ska på intet sätt negligeras. Men med en 
stunds eftertanke över begreppet självdestruktivitet kan ändå denna sammanfattning kännas 
aningen knapphändig. Självdestruktivitet är mer utbrett än så och kan finnas närmare än man 
tror, kanske till och med i ens eget liv? Att skada sig själv psykiskt och fysiskt innebär fler 
och ibland mer svåråtkomliga problem än att skära sig själv. Några exempel på destruktiva 
beteenden hos människor är rökning, felaktiga matvanor, arbetsnarkomani och för många 
åtaganden som gör att man inte hinner med sig själv. Listan över de olika handlingsmönster 
av självdestruktivitet som man kan se i en människas liv, efter att ha passerat de kaotiska 
tonåren, kan göras lång. Faktum är att det verkar som de allra flesta har någon typ av 
handlingsmönster som sätter upp begränsningar för de olika möjligheter som vårt liv trots allt 
erbjuder oss.  

För några dagar sedan såg jag filmen Fight Club där ett gäng killar går ihop i en hemlig 
klubb där de slåss. Detta gör de för att de känner sig som robotar i sitt eget liv och de vill ha 
något som verkligen känns, något nytt, något som gör att de känner sig levande. De upplever 
dessa slagsmål som bättre än den riktiga vardagen vilken beskrivs som tom och intetsägande. 
Denna infallsvinkel slår undan benen för den idag negativa bild som målas upp av 
självdestruktiviteten. Istället ställs frågan om smärta och skador kan ge människan en kick 
som gör vardagen värd att leva. Trots att detta exempel är taget ifrån filmens värld så är det 
inte svårt att finna människor i vårt samhälle som behöver samma typ av kickar för att må bra. 
Extremsportare är ett exempel på människor som känner att vardagen inte är tillräcklig, för att 
må bra och känna att de lever behöver de stirra faran i vitögat och anta utmaningar som 
ständigt tänjer deras gränser. Vidare har vi fetischister som använder kroppssmärta som 
exempelvis suspension för att nå ett rus av smärta, detta bedövar alla sinnen och beskrivs ge 
en oförklarlig känsla av styrka. Kan det rent av vara så att självdestruktivitet är något som 
många människor behöver för att finna närvaro och mening i vardagen? 

Tvärt emot detta så hör man dock ofta människor som klagar över något i sin vardag, trots 
att det flesta ändå är mycket väl medvetna om vad de skulle må bättre av. Men förståndet till 
trots väljer vi ofta bort de nyttiga handlingarna, till förmån för dem som skadar oss. Att detta 
enbart skulle bero på vana och lathet anser jag är ett för enkelt avfärdande. Visserligen går 
mycket av vårt liv ut på vanemässiga handlingar, men att välja ett nyttigare alternativ på 
lunchen är något som varken tar tid eller kraft och som dessutom är ett aktivt val varje gång 
som du ska beställa. Även om du tar det gamla vanliga så måste du göra en beställning, ett 
val. Att bryta denna vana är med andra ord lättare än att bryta vanor där du inte aktivt behöver 
välja, som att du låser dörren när du går hemifrån, utan att överhuvudtaget tänka på det. 
Latheten är inte lika lätt att avfärda, vi är familjära med det kända ordspråket att ”människan 
är lat av naturen”. Detta stämmer säkert i väldigt många fall, som exempelvis att vi i allt större 
utsträckning fastnar framför TV:n snarare än att träna. Men de flesta människor håller dock 
med om att de får mer energi och mår bättre av att träna. Varför väljer då människor 
alternativen som får dem att må sämre istället för bättre? Finns det en medvetenhet i detta val?  

Onekligen är det ofta tungt att vara människa, att fatta beslut och hela tiden rätta sig efter 
diverse krav i sitt liv. Men oavsett valet är medvetet eller omedvetet finns det kanske en 
djävul på axeln hos vissa människor som viskar att om du tar itu med ditt liv så kan du inte 
längre vara ett offer för omständigheter. Och att vara ett offer för omständigheter är att på sätt 
och vis avsäga sig en del att det tunga med att vara människa, med att behöva göra val och 
med att misslyckas. Det kan tyckas vara en cynisk tanke, men värdet ligger i att ventilera 
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möjligheten att människan, genom att göra sig själv till martyr, kan tänkas komma undan 
sådant i livet som kan tycks jobbigt.  

Ytterligare en aspekt i självdestruktivitetens problematik är att Internet har blivit en 
naturlig mötesplats för många med självdestruktiva tankar. Framförallt ungdomar som känner 
att de inte har någon att prata med tar sin tillflykt till såkallade ”communities” vilket är sidor 
på nätet för specifika typer av människor. Det finns sidor för alla tänkbara problem, några 
sidor som jag själv besökt i studiesyfte samlar människor med anorexi, bulimi, ångestsyndrom 
och träningsmani. Här finns också personer som skadar sig genom användning av knivar, eld 
och syror. Problemet med dessa forum är att de i mångt och mycket triggar ungdomarna, 
snarare än att de faktiskt erbjuder hjälp. Många hetsar varandra, skickar in bilder på späkta 
eller söndertränade kroppar, och det är tydligt att övriga medlemmar på dessa sidor ser upp till 
dem som klarar av att vara så självdestruktiva som möjligt. I destruktiviteten verkar ligga en 
oförklarbar stryka, värd att se upp till. Denna fokusering på självdestruktiviteten, istället för 
på hjälp och stöd, är högst alarmerande. Internetsidorna blir en fristad för redan trasiga 
personer, där kan de känna igen sig, få tips på hur de ska klara av exempelvis att inte äta, de 
peppar varandra och de skapar en känsla av att det är ”vi mot världen”. På många ställen kan 
man utläsa deras hat mot övriga människor ”De andra förstår inget av våra problem”, ”De 
förstår inte att självdestruktivitet är det enda sättet att slippa smärtan” etc. En stark ”vi mot 
dem” känsla byggs upp och denna osunda miljö får de svagaste personerna att än mindre lita 
på eventuell hjälp utifrån. Denna missriktade bekräftelse som dessa personer får genererar ett 
ännu sämre levnadssätt och de flesta av personerna är medvetna om att deras handlingar får 
dem att må sämre och sämre. Men vad är det då som gör att de hellre väljer att fortsätta umgås 
med människor i samma situation som trycker ner dem ännu mer? Varför väljer de att gräva 
ner sig i självömkan istället för att helt enkelt vända sitt beteende och börja göra sådant som 
man mår bra av istället? 

Dessa infallsvinklar skapar i mig en stark undran över om det kan vara så att människor 
använder självdestruktiva handlingar som ett sätt att slippa möta något annat. Något som finns 
nära dem, något som gör att de vill fly vardagliga tankar och funderingar, något som de helt 
enkelt vill slippa känna. Men då dessa tankar går stick i stäv med den psykopatologiska 
förklaringsmodellen till självdestruktivitet så tänker jag ifrågasätta denna och söka se om den 
håller rakt igenom. Genom dessa funderingar skapades viljan i mig att se självdestruktivitet ur 
ett existentiellt perspektiv. Att använda existentialism som utgångspunkt i denna uppsats ger 
mig en chans att betrakta destruktiva handlingar som människans egen vilja och knyta 
handlingarna till de livsfrågor som drabbar den senmoderna människan. Många vuxna vågar 
inte tala om självdestruktivitet i sitt eget liv på grund risken att få en stämpel av att vara 
psykiskt sjuka. Om jag finner att en flykt ligger bakom destruktiviteten kommer möjligtvis 
detta leda till att destruktiva handlingar kan ses i ett nytt ljus, ett ljus där människor vågar 
träda fram med sina problem utan risk för att bli stämplade. Men jag tänker inte enbart 
försöka se om det finns en flykt utan att även försöka nå kärnan av denna flyktmekanism och 
se vad som kan te sig så skrämmande för personen i fråga att denne inte vågar gå det till 
mötes.  

Vad innebär det då att se problemet ur en existentiell vinkel istället för ur ett 
psykopatologiskt perspektiv? Det går inte längre att avfärda den självdestruktiva handlingen 
som enbart ett sjukdomstillstånd men det går inte heller att enbart bota handlingen i sig utan 
att se vad som är orsaken till den. En existentiell ingång i problemet har vissa likheter med en 
psykoanalytisk problemformulering. Ett djupgående intresse för människans psykiska liv och 
utveckling genomsyrar perspektivet, men istället för en ingång mot barndomen ser 
existentialisten människans aktuella situation och hennes egen vilja och självbestämmande. 
Den enskilda individens livsvärld tas i beaktande vid studien och människan anses ha en 
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större möjlighet att påverka denna livsvärld gentemot den mer statiska människosynen i 
psykoanalysen.  

För att studera människan existentiellt behöver vi föra in henne i den samhälleliga 
livsvärld som hon delar med andra. Vi behöver se den begränsning som samhället lägger på 
varje människa. Alla kategorier som vi använder för att förstå människor och omvärlden 
bättre utgör även en begränsning. Ta tillexempel begreppet ”vuxen”, det kan vara till nytta för 
oss att veta vilka som är barn, ungdomar, vuxna och pensionärer. Men att vara vuxen blir inte 
bara en ålder och ett tillstånd, utan i begreppet läggs många värderingar in. Om man är vuxen 
ska man klara av vissa saker, man ska inte bete sig barnsligt, man ska ha jobb och familj, man 
ska vara ansvarsfull, en bra förebild och man beter sig inte hur som helst. Problemet med 
detta är att mycket av det som läggs in i begreppet vuxen är outtalat och gränserna är flytande. 
Man får helt enkelt som vuxen själv i stor utsträckning gissa hur man ska bete sig, när man 
faktiskt kan kalla sig vuxen och hur detta bör förändra interaktionen med andra. Denna 
förklaring över vad som ska läggas i begreppet vuxen kan skapa förvirring och oro, vilket i sin 
tur gör att kategoriserandet som först var till för att ge en bättre förklaring istället blir ett 
hinder.  

Precis som begreppet vuxen så har även begreppet självdestruktivitet vissa premisser 
uppställda för att man därigenom lättare skall förstå en destruktiv person. Dessa premisser 
kommer jag att försöka tänja på i denna uppsats då de kan sätta begränsningar för ett 
existentiellt tänkande om självdestruktivitet. Min tanke är att, genom att rikta intervjuerna mot 
vuxna istället för ungdomar, och genom att plocka fram de icke-traditionella destruktiva 
handlingarna, försöka bredda begreppet självdestruktivitet och på så vis skapa en mer 
tillåtande attityd kring detta fenomen. 

Svårigheter som jag kan stöta på i och med denna vinkling är att det finns ett outtalat tak 
för hur långt en människa bör gå gällande existentiella frågor. Människor har överlag svårt att 
tala om dessa frågor och därmed blir många av en människas frågor inte ens ställda. Denna 
icke tillåtande miljö ger en fingervisning om vad människor går och bär inom sig utan att 
våga plocka fram det till ytan. Rent konkret så kan vi se att det ofta anses fel att må dåligt och 
de tillfällen där vi får må dåligt är ofta konstruerade så att det är konstigt om man inte mår 
dåligt då. En änka måste må dåligt en viss tid efter makens bortgång, annars är det något som 
är fel. Men hon får heller inte gå över gränsen och vara ledsen för länge, då anses hon inte 
stark nog. Som vuxen ställs det också oerhört höga krav på att prestera, vara på topp, vara 
konkurrenskraftig etc. Ingenstans får man stanna upp och känna efter. Många människor vet 
inte hur de ska hantera att andra människor mår dåligt, än mindre att de själva mår dåligt. 
Dock är det inte helt korrekt att enbart ta upp samhällets begränsningar av människan, då det 
är ett faktum att människan inte skulle kunna socialiseras och bli till utan ett samhälle 
omkring henne. Våra premisser gör vår värld begriplig och möjlig att bemästra, dock kommer 
fokus här riktas mot begränsningen av olika begrepp och hur man ska kunna förändra 
begreppet till att förenkla självdestruktivas livsvärld.  

Många av de fel och brister som människor ser hos sig själva är de mycket benägna att 
sopa under mattan. På samma vis som vi hellre ser tonårsflickornas självdestruktivitet än vår 
egen så ser vi hellre problem i andra istället för att ta itu med våra egna fel. Om man anser att 
det är fult att ha fel börjar man bekämpa felet istället för att hantera det. Att placera felet 
utanför sin egen kropp, utanför sig själv, är ett simpelt sätt att för en stund undgå 
problematiken. Psykologiska begrepp som projicering, sublimering etc. är exempel på hur vi 
kan placera felen utanför oss själva. Felet blir på detta vis icke förklarbart för oss och vi 
missförstår på detta vis reaktioner i oss själva. Det är svårt att hantera något som vi hela tiden 
skjuter ifrån oss och vägrar att acceptera. Frågan är om vi tappar en del av vårt själv om vi 
inte vågar se våra egna fel och brister, om vi inte erkänner dem och tar itu med dem? Blir vi i 
ett samhälle som endast accepterar de goda sidorna fast i en ofullkomlig bild av oss själva? 
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Skulle man med en existentiell tolkning kunna se ett nytt problem ligga gömt under beteendet 
som sådant? Kan man under latheten och cigarettpaketen skymta något annat, något som är 
ännu mer nedbrytande än vetskapen om att cigaretten i munnen skadar mig? 

  

Problemformulering och syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det går att bredda begreppet 
självdestruktivitet genom att använda ett existentiellt perspektiv. Genom att min målgrupp är 
vuxna människor söker jag en självdestruktivitet som går förbi de kaotiska tonåren. Frågor 
som jag kommer att beröra genom en existentiell tolkning är exempelvis: Är det så att vissa 
människor har ett behov av att på olika sätt tänja sin kropps gränser för att känna att de 
faktiskt lever? Vad skulle hända om människor utan denna problematik skulle se på 
självdestruktivitet med större acceptans, skulle då fler våga erkänna sitt skadebeteende och 
lättare kunna arbeta med sina problem? Hur påverkar självdestruktiviteten dessa personers 
vardagsliv i frågor som berör arbete och relationer? 
 

Disposition 
För att besvara min frågeställning kommer uppsatsen att vara disponerad på följande sätt. I 
inledningen beskriver jag en stor del av min egen förförståelse, denna ger en inblick i vad jag 
redan vet i ämnet vilket kan vara intressant de den senare återkommer i mina tolkningar av 
materialet. Jag strukturerar utifrån inledningen mina brännande punkter i syfte och 
problemformulering. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att se om jag, med hjälp av ett 
existentiellt perspektiv, kan bredda begreppet självdestruktivitet. I avsnittet tidigare forskning 
kartlägger jag den forskning som finns på området. Den vanligaste forskningen över 
självdestruktivitet berör samtidigt områden som depression och självmord. Den forskning som 
finns på området är nästan uteslutande centrerad kring ungdomar och deras problematik. Det 
finns ytterst lite forskning som tar ett existentiellt grepp på problematiken runt 
självdestruktivitet. Denna grund inom forskningen följs av en teoretisk och begreppslig 
referensram. För att knyta an till existentiellt och humanistiskt perspektiv har jag valt att 
använda mig av Sören Kierkegaard, som ger en god inblick i existentialismen, Rollo May, 
som levde och verkade senare än Kierkegaard och som på så vis har ett nytänkande i sitt sätt 
att se på existentialism samt Erich Fromm som här får representera den humanistiska 
aspekten. Att jag valt just dessa teoretiker beror på att de arbetat för att komma nära inpå 
människan och verkligen förstå henne på djupet. Begrepp som är centrala för mig i denna 
uppsats har de mången gång tampats med och försökt att förstå vilket ger mig en god grund 
att stå på i min egen studie. Frihet är ett centralt begrepp för dessa teoretiker och jag använder 
deras kunskap för att kartlägga friheten i en destruktiv människas liv. Är det så att 
självdestruktiviteten innebär en begränsning i personernas liv och en inskränkning av friheten, 
eller är det så att det är tack vare självdestruktiviteten som personerna överhuvudtaget klarar 
av att ha någon frihet alls i vardagen? Vidare är begreppet ångest väsentligt, främst på grund 
av att ångest ses med helt nya ögon genom denna referensram. Här blir inte längre ångest och 
lidande en sjukdom eller ett problem, utan en förutsättning för att människor ska komma 
någonstans i sina liv. Denna aspekt är viktig för mig då jag vill bryta ner begreppet 
självdestruktivitet och finna ”självet” istället för att traditionellt bara fokusera på 
destruktiviteten. Genom att tänka bort den psykopatologiska ingången i begreppet blir min 
studie betydelsefull och genom dessa begrepp relateras studien till den rådande social-
psykologiska begreppsramen.  

Vidare presenterar jag mitt val av metod som är hermeneutik. Detta har jag valt på grund 
av att denna metod ger mig mest hjälp då jag ska använda en existentiell vinkling. Här 
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redovisas även det urval jag har valt samt hur mina intervjuer har gått till. Intervjuerna utgår 
ifrån fyra teman som ska öppna upp för ett djupt och intimt samtal. Jag har valt att inte ställa 
frågor som direkt handlar om självdestruktivitet utan jag vill istället fokusera på hur dessa 
personers vardagsliv, och även tankeliv, ser ut. Härigenom ställer jag sedan följdfrågor som 
relaterar till olika delar av själdestruktivitet i deras liv. Jag analyserar sedan materialet från 
dessa intervjuer genom att använda mig av den hermeneutiska cirkeln, där del och helhet 
möts. Denna analys presenteras i resultatet där min tolkning presenteras. I min huvudtolkning 
figurerar främst fyra begrepp: överlevnad, ångest, kamp och identitet. Dessa begrepp ramar in 
de självdestruktivas livsvärld och påvisar dels den längtan som de har att bli ”normala” 
samtidigt som både de själva och samhälleliga värderingar införlivar låg självkänsla och en 
misstro på den egna förmågan att bli av med de destruktiva handlingarna.  

Slutligen knyts uppsatsens alla delar ihop i ett diskussionsavsnitt där egna tankar om 
resultatet som framkommit får figurera. Här diskuteras mer ingående problematiken som 
självdestruktiva möter i deras vardagsliv. Ensamhet, relationer och sysselsättning är några av 
de aspekter som ventileras. Vidare tas Borderline Personlighetsstörning upp och ställs i 
kontrast till existentialismen. I diskussionen återupptas även den teoretiska begreppsramen 
och den tidigare forskningen vilka relateras till resultatet. Till sist granskas min roll som 
forskare.  
 

Tidigare forskning 
Inom området självdestruktivitet har jag dels sökt finna tidigare forskning som består av 
undersökningar som kan påvisa var majoriteten av forskning är gjord, dels forskning som till 
viss del skiljer sig ur mängden och söker finna andra perspektiv på begreppet 
självdestruktivitet. Jag har sökt inom områden som medicin, psykologi, sociologi för att finna 
en så klar bild av området som möjligt. Genomgående i undersökningar som relaterar till 
självdestruktivitet så är ungdomar objekt för studien, i mycket få fall har man inriktat sin 
forskning på vuxna. Självdestruktivitet kopplas oftast samman med självmord och/eller 
psykopatologiska sjukdomar.  
 

Definitioner av självdestruktivitet 
Den gängse forskningen på området talar ett tvetydigt språk gällande definitionen av 
självdestruktivitet. Här tar jag upp de vanligast förekommande definitionerna på området.  

Claes, Vandereycken & Vertommen (2005) har en definition av självdestruktivitet som 
lyder: Självskadebeteende är alla icke socialt accepterade handlingar som involverar avsiktlig 
skada på sin egen kropp utan att ha en suicidal avsikt. Det kan också innebära indirekta skador 
som sker genom rökning, alkoholförtäring eller matvanor. Denna raka och precisa definition 
får både medhåll och mothugg. Flera artiklar behandlar dessa icke socialt accepterade 
handlingar, ett exempel är Ayton, Rasool, & Cottrell (2003) som i sin studie har valt ut 
personer som har tagit överdos, skurit sig själva eller som har blivit förgiftade av alkohol. 

Dock skiljer sig Ralph Slovenkos (2005) undersökning något från de föregående genom 
att han istället beskriver självdestruktiviteten som en funktion för individen. De fyra 
funktioner som självdestruktivitet utgör för en individ enligt forskaren är A) Intention att ta 
självmord; B) Manipulation av sin omgivning; C) Reglerande av känslor samt; D) En respons 
på psykotiska hallucinationer. Slovenko framställer självdestruktivitet som vanligt 
förekommande, framförallt bland ungdomar. De anledningar som tas till varför man gör sig 
själv illa handlar om aggressivitet mot sig själv och/eller andra, som avkoppling eller för att 
väcka spänning. Han skiljer sig också från Cleas m.fl. genom att nämna dödsönskan som en 
anledning till självdestruktivitet.  
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De flesta undersökningar behandlar endast medveten, synlig skadegörelse på kroppen. 
Fliege m.fl. (2005) har använt frågeformulär för att påvisa olika former av självdestruktiva 
beteenden. I sina enkäter har de enbart tagit fasta på fysiska handlingar som ger kroppsskador, 
exempelvis att skära sig med kniv/glas, hälla syra på huden, brännmärka, riva eller skrubba 
sönder huden – eventuellt med hjälp av blek- eller rengöringsmedel. Personer som utför dessa 
handlingar rapporterar en högre grad av depression, oro och paranoia och därmed kopplar 
författarna samman självdestruktiva handlingar med psykopatologiska störningar i sitt 
resultat. Detta utgör en ny definition av självdestruktivitet, denna psykopatologiska aspekt 
bearbetas mer under orsaksförklaringar. I Flinge m.fl. beskrivs också självdestruktivitet som 
handlingar individerna skäms över och försöker undangömma. Därför anser författarna att 
självdestruktivitet är svårare att få grepp om än andra kliniska fenomen som exempelvis 
depression. 

Definitionen av självdestruktivitet visar att dessa handlingar tycks ge uttryck för, eller 
vara ett hanterande av, diverse psykiska problem eller starka känslor som människor försöker 
kontrollera i sina liv. Forskningen är dock knapphändig gällande vuxna vilket gör 
kartläggningen otillräcklig. Ungdomar och vuxna skiljer sig mycket åt gällande 
handlingsmönster och mitt intresse ligger i att se om det är så att ungdomarnas handgripliga 
kroppsskador går över i ex. rökning eller alkoholförtäring som Cleas m.fl. ger exempel på. 
Det finns även en tvetydighet i begreppet och trots att det finns en del forskning på området så 
tycks många ta definitionen förgiven. 

 

Orsaksförklaringar till självdestruktivitet 
I flertalet undersökningar enas forskarna om att den främsta orsaken till självdestruktivitet är 
att individen lider av en psykopatologisk sjukdom, med andra ord ses inte 
självdestruktiviteten som det primära. Claes, Vandereycken & Vertommen (2005) har 
undersökt självdestruktivitet i relation till olika typer av personlighetsdrag och har funnit stark 
korrelation med neurotiskt personlighet. Dessa människor har en tendens att sluta sig in i sig 
själva och har låg självkänsla. Vidare har Sansone, Wiederman & Sansone (1998) påvisat att 
självdestruktivitet hänger samman med Borderline Personlighetsstörning. I deras forskning 
har de hittat korrelation mellan borderline och självdestruktiva handlingar medan deras 
jämförelsegrupp visade en mycket låg korrelation. Denna forskning är gjord på vuxna i åldern 
18 till 63 år. 

Dessa typer av undersökningar finns det dock motstånd till, exempelvis genom Chapman, 
Gratz & Brown (2005) som menar att det är viktigt att självdestruktivitet inte enbart kopplas 
samman med psykotiska eller kognitivt belastade människor. Författarna anser att forskningen 
om självdestruktivitet brister gällande ett enat och evidensbaserat teoretiskt ramverk inom 
vilket faktorerna som kontrollerar destruktiva handlingar kan förstås. De förklarar att 
människor som utför självdestruktiva handlingar inte har en vilja att dö, istället är 
handlingarna reaktioner på yttre stimuli som skapar en emotionell respons, exempelvis ilska, 
skam eller frustration. För att undvika, klara av eller reglera den känslostorm som följer av 
stimuli blir självdestruktiviteten en utväg. Det är ett snabbt och lättillgängligt sätt att stilla 
känslan. Lugnet som följer efter handlingen gör att den förstärks, ett vanebildande mönster 
skapas och tillslut går de destruktiva handlingarna på automatik. Dock är det så att destruktiva 
handlingar föder destruktiva tankar, därför är det svårt att komma ut den onda cirkel som 
skapas. De flesta bygger upp mer och mer intensiva och frekventa handlingsmönster 
allteftersom de alltmer destruktiva tankarna dyker upp. På grund av denna undersökning har 
de kunnat utarbeta ett ramverk kallat Experiential Avoidance Model. Som namnet påvisar vill 
de empiriskt påvisa hur personer undviker specifika känslor och därigenom utveckla en 
modell för att lösa mysteriet kring självdestruktivitet. 
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Flera forskare är enade om att stress och trauma är orsaksförklaringar till 
självdestruktivitet. Enligt Baer & Maschi (2003) så kan ungdomar som drabbats av trauma i 
barndomen utveckla kriminalitet och självdestruktivitet som en följd av dessa traumatiska 
händelser. Denna forskning bygger på tanken att beteenden i vår yttre värld kommer ur 
kognitiva tolkningar i individens inre värld. Genom denna yttre värld skapas en bild av vilka 
vi själva är på grund av att vi speglar oss i andra. Svåra traumatiska upplevelser kan skada 
bilden av oss själva och kan bland annat skapa låg självkänsla. Individer som genomgått 
trauman får sämre självkontroll och känslor som ledsamhet och rädsla trängs undan till 
förmån för aggressiva handlingar. Genom att vissa känslor helt trängs undan minskar deras 
förmåga till problemlösning. Det som skiljer barn med traumatiska upplevelser från de barn 
som inte stött på något trauma är att de i större utsträckning ser världen som farlig och 
meningslös och de har en bild över sig själva som mindre värda. De har också svårt för empati 
och deras mål är inriktade mot dominans och hämnd. Även Fliege m.fl. (2005) ser stressiga 
situationer som en orsak till att självdestruktivitet bryter ut hos människor. De redovisar även 
korrelation mellan låg tro på sig själva/negativa tankegångar och destruktiva handlingar.  

Men det behöver inte enbart vara traumatiska händelser i barndomen som avgör om en 
individ blir självdestruktiv eller ej. Ayton, Rasool, Cottrell (2003) tar upp familjesituationen 
som en orsak då barn och ungdomar är starkt beroende av denna. Om den ekonomiska 
situationen är svår tär det på familjelivet och kan resultera i att barn blir utfrysta av sina 
vänner. Dels direkt genom att de exempelvis inte kan ha lika fina kläder, men framförallt 
indirekt genom att de inte i lika hög utsträckning har möjlighet att delta i olika aktiviteter. 
Avsaknaden av socialt liv utmynnar i självdestruktiva handlingar.  

 

Faktorer som hänger samman med självdestruktivitet 
I en studie av Claes, Vandereycken & Vertommen (2005) undersöks om självdestruktivitet, 
tatueringar och piercings har någon korrelation med beteendemönster hos personer med 
ätstörningar. Forskarna har valt denna målgrupp på grund av att de anser att de har ett 
förhållande till sina kroppar som består av ambivalens mellan hat och kärlek. De fann att 
tatueringar hade positiv korrelation gällande rökning och tung droganvändning. Gällande 
piercings hittades en positiv korrelation med rökning, lättare droganvändning samt överdriven 
sexualitet. Till sist så hade självdestruktivitet en positiv korrelation med överdriven 
alkoholkonsumtion. Men det viktigaste fyndet som de gjorde i denna studie var mycket låg 
korrelation mellan piercings och tatueringar i förhållande till självdestruktiviteten. De 
individer som hade piercings och tatueringar hade en bättre självbild än de utan och i fallet 
med dessa människor som hade ätstörningar så kan framförallt piercings ses som ett 
friskhetstecken. Här kan vi alltså finna att tatueringar och piercings, som också som kan ses 
som en viss typ av självdestruktivitet eftersom de allt som oftast gör mycket ont, faktiskt kan 
fungera som en skyddande faktor mot andra självdestruktiva handlingar då dessa personer 
ofta får en bättre självbild efter att tatueringen eller piercingen är gjord.  

En studie gjord 2003 av Ayton, Rasool, Cottrell visar samband mellan brist på socialt liv 
och självdestruktivitet. Studien är gjord på barn och ungdomar och stödjer sig på forskning av 
liknande karaktär som visar samband mellan arbetslöshet och brist på socialt liv och 
självdestruktivitet och självmordstendenser hos vuxna. I deras studie har framkommit att det 
vid fjorton års ålder finns en gräns som många kliver över. För att återknyta till 
tonårsperioden som jag tog upp i inledningen så finns här tydliga tecken på att det är i denna 
ålder självdestruktiviteten tar sin början. Problem som föräldrarna har, det kan handla om 
psykiska sjukdomar eller stor frånvaro från hemmet, skapar en instabilitet i familjelivet och 
problemen förs över till barnen. Rökning och felaktig diet hänger också samman med 
depression och självdestruktivitet. Skolk och tidig kriminalitet är betydande faktorer i 
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sammanhanget, för att inte säga varningstecken, då självdestruktivitet i hög grad utövas av 
dessa ungdomar.  

I Slovenkos artikel (2005) har ett flertal faktorer tagits upp. Sex i form av sadism och 
masochism är en typ av destruktivitet som är vanligt förekommande. Det finns klubbar för 
män och kvinnor som känner dragning till dessa sexuella handlingar dit kan de gå och bli 
behandlade med exempelvis piskor eller rep. Vidare tas även i denna artikel piercings upp 
som en faktor till självdestruktivitet samt alkohol, rökning och mat. Dessa tre faktorer 
används ofta som lugnande medel för kroppen, för att komma ifrån spänningar och stress. 
Dock fyller de på samma gång en masochistisk funktion vilket gör att de kan räknas till 
självdestruktiva handlingar.  
 

Begreppet ”självet” i självdestruktivitet 
Trots att flertalet av de studier som finns om självdestruktivitet handlar om destruktivitet och 
hur man som människa ska få bort denna ifrån sin kropp och sina tankar så finns det några 
studier som även har riktat in sig på självet. För mig känns självet som det essentiella om man 
ska förstå begreppet självdestruktivitet och jag redogör nedan för några av de undersökningar 
som tagit fasta på detta.  

Adams, Rodman & Gavin (2005) har istället för att gå in på den destruktiva delen i 
självdestruktivitet, valt att ta reda på mer kring ”självet”. Genom att använda sig av Internet 
och onlineintervjuer med människor som de fann på ett community för självdestruktiva samt 
forumintervjuer, även de via Internet, anser de själva att de kommit bakom destruktiviteten 
och istället kunnat se människan, självet. Anonymiteten som intervjupersonerna får genom 
Internet gör att de vågar uttrycka tankar och känslor som inte framkommer i en intervju öga 
mot öga. Under intervjuerna höll sig forskarna runt fyra teman som de diskuterade: Själv, 
själv och andra, själv och självdestruktivitet samt själv, andra och självdestruktivitet. Genom 
en tolkande fenomenologisk analys fann forskarna att intervjupersonerna lade stor vikt vid en 
önskan om att anses värdiga som människor. Denna önskan genomsyrade de tre olika 
personlighetstyper som de självdestruktiva beskrev sitt själv utifrån. Den första 
personlighetstypen, The Intrinsic/Exentric Self, är genomsyrat av ett självförakt och 
personerna känner att de har fler dåliga egenskaper än goda. De beskriver sig själva som 
värdelösa och dumma. De har en stark negativ självbild och många har även fått en diagnos 
ställd. Genom denna diagnos kan de självdestruktiva hitta förklaringar till sina tankar och 
handlingar, den gör dem förklarbara, dels inför sig själva och dels inför andra. Med andra ord 
uttrycktes både interna och externa orsaker som användes för att urskulda och förstå sitt själv, 
dels av subjektiva värderingar och dels av objektiv fakta. The accepted-denied self är nästa 
personlighetstyp som författarna urskiljer i materialet och här uppmärksammas på vilket sätt 
de självdestruktiva personerna söker acceptans från sina medmänniskor för att överhuvudtaget 
kunna känna något eget värde. Det handlar om hur de ofta uppoffrar sig och tänker på andra i 
första hand och sig själv i sista hand. Men de känner sig inte bekväma när de är som de tror att 
andra vill att de ska vara och inte heller när de är sig själva, vilket skapar ett splittrat själv. 
Andra har mycket stort inflytande på dem vilket leder oss till, The Normal-Abnormal Self, 
som tydligt påvisar att de självdestruktiva personerna ständigt jämför sig med andra 
människor och genom detta nedvärderar de sig själva. De sätter likhetstecken mellan sina 
egna destruktiva handlingar och galenskap. De har svårt att se att andra också kan misslyckas 
utan ser endast hur andra lyckas runtomkring dem. Samtidigt så reagerar de starkt emot 
människor utanför som inte förstår dem och deras problem. En ungdom berättar att ”De tror 
att jag är en psykopat och behöver spärras in. Om de bara visste vem jag egentligen är skulle 
de inte tycka på det viset.” Detta visar tydligt att de anser att det finns ett normalt själv inom 
dem, som givetvis ställs mot de onormala handlingar som de utför, vilket skapar en 
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ambivalens och en motvilja till alla som inte sätter sig in i deras värld och förstår vilka de är 
på riktigt. De tre personlighetstyperna är olika sätt att hantera sitt själv och de finns där för att 
klara av att möta den svaga och falska självbild som dessa personer har. En självbild som 
underhålls genom att de se ner på sig själva och de destruktiva handlingar som de utför. 
Samtidigt så kan man hela vägen igenom studien se en önskan hos dessa personer att bli sedda 
och accepterade som normala och värdefulla människor, trots sina handlingar. 
 
Forskningen på området självdestruktivitet är framförallt centrerad kring barn och ungdomar. 
Mycket lite forskning finns om vuxna. De flesta definitioner av självdestruktiva handlingar 
baseras sålunda på barn och ungdomar vilket ofta handlar om direkta skador mot kroppen, 
som oftast också är synliga för andra. Exempel på detta är skärsår, brännmärken, klösskador. 
Dock tror jag att vuxna människor inte vågar synliggöra sin självdestruktivitet på samma sätt 
som ungdomar och jag vill därför inrikta min forskning på vuxna för att kartlägga ett nytt 
perspektiv på självdestruktivitet. Många av de faktorer som även tas upp som självdestruktiva 
handlingar är vuxna beteenden trots att forskningarna inte är gjorda på vuxna. Framförallt 
rökning, alkohol och överdriven sexualitet är mer förekommande bland vuxna än ungdomar.  

De flesta artiklar på området beskriver självdestruktivitet som en psykopatologisk 
sjukdom. De ser det som en sjukdom som kan behandlas på samma sätt som depression eller 
schizofreni. I min undersökning kommer jag att pröva denna teori mot ett existentialistiskt 
perspektiv, vilket kommer att sätta den narrativa berättelsen i fokus. Här vill jag se människan 
ur ett helhetsperspektiv och ta fasta på vad självdestruktiva handlingar fyller för funktion i 
intervjupersonens liv genom att gå bakom diagnoserna. I några av artiklarna har forskarna nått 
slutsatsen att självdestruktivitet och Borderline Personlighetsstörning hör samman.1 Givetvis 
kan en diagnos vara till hjälp, men i min undersökning kommer jag att ifrågasätta diagnoserna 
och se vad man kan få fram genom att inte studera självdestruktiva handlingar med en grund i 
personlighetsstörning.  

Ytterligare något anmärkningsvärt är att viss självdestruktivitet börjar anses som normalt 
vilket gör att färre människor löper risk att stämplas som avvikare. Piercings och tatueringar 
är inte längre något som anses konstigt, men det är trots allt självdestruktiva handlingar som 
förr har utgjort stor risk för stämplig. Dock menar jag inte att det ska behöva anses normalt att 
skära sig i armarna men att anses vara onormal kan skapa ett större behov av destruktivitet 
vilket späder på de handlingar man gör. Denna tanke hänger till viss del samman med 
forskningen över brist på socialt liv och självdestruktivitet. Att hamna utanför i samhället, bli 
stämplad eller utstött, gör att personer har större benägenhet att bli självdestruktiva.  

Adams, Rodman & Gavins artikel om självet är inne på samma spår som jag själv. De har 
varit nytänkande och använt andra sätt att intervjua och nå destruktiva personer och de har 
fokuserat på deras historier om självet. Genom denna artikel har jag fått underlag till min 
intervjuguide vilken är centrerad kring självet i olika situationer, men det är inte 
personlighetstyper jag söker utan ett helt nytt grepp av självdestruktivitet inom ramen av 
existentialism.  
 

Teoretisk och begreppslig referensram 
Den teoretiska referensram jag valt att slå an är den existentiella teorin, med vissa inslag av 
humanistisk teori, detta för att nå ett djup i begreppet självdestruktivitet. Existentialismen 
kom till i slutet av artonhundratalet som en reaktion mot den rådande realismen som klöv 
människan mitt itu i subjekt och objekt. Existentialisterna önskade sudda ut klyftan mellan 

                                                
1 Borderline Personlighetsstörning i relation till ett existentiellt perspektiv kommer jag att behandla mer 
ingående i mitt diskussionsavsnitt.  
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subjekt och objekt och de gick starkt emot tanken att se människan som ett robotifierat objekt. 
Själva begreppet existens kommer ifrån latinet och betyder ”att framträda” och 
existentialisterna ville få människan att framträda i varat, såsom hon är, för att finna 
dynamiken i henne. Existentialismen uppkom inte genom en specifik person eller rörelse utan 
skapades på fler platser runt om i världen i princip vid samma tidpunkt. Genom detta kan man 
se att det fanns ett stort behov av att se människan på ett nytt sätt. Att lyfta henne ur det 
statiska tillstånd som hon studerades utifrån och istället lyfta in henne i varat, i den 
existentiella verklighet som människan själv upplever.  
 
Det känns här relevant att skilja existentialism och humanism från psykoterapin, då dessa 
synsätt i mångt och mycket behandlar samma problematik hos människor. Som jämförelse tar 
jag här upp Fromms kritik mot psykoanalysen. Fromms ser mänsklig motivation som en 
önskan att känna tillhörighet och han beskriver att människan har ett behov av att beakta sin 
fulla emotionella och intellektuella potential. Att som Freud se människan som egocentrisk 
och antisocial sätter sig Fromm upp emot. Fromm menar att egocentrism och andra 
karaktärsdrag uppkommer ur felaktig socialisation och att oönskade egenskaper blir till 
genom socialisationen snarare än att vi kan se socialisationen som ett botemedel mot dem. 
Fromm skiljer sig också från Freud beträffande tanken att människan socialiseras och 
omskapas genom hela livet och inte bara i barndomen som Freud förespråkar. Gällande kärlek 
och hat så menar Fromm att kärlek till sig själv hör samman med kärlek till andra, detsamma 
gäller självhat och hat mot andra. Fromm höll sig ofta till de tragiska dimensionerna ur 
människors liv och han menade att ingen människa någonsin helt kan förstå sin fulla potential 
och ta vara på den. (Moss, 1999, s 285). Genom att anta ett existentialistiskt perspektiv istället 
för ett psykologiskt kan jag se ett större omfång av individens liv och tillvaro och kan på så 
vis fånga fler aspekter, vilka jag hade tappat med en snävare ingång i studien.  
 
De tre teoretiker som jag vilar min undersökning på är Kierkegaard, May och Fromm. De två 
förstnämnda representerar existentialismen, Fromm bidrar till det humanistiska perspektivet. 
 

Kierkegaard 
Kierkegaard är personen som många anser står i spetsen för det existentiella synsättet, hans 
böcker har fångat djupet och dynamiken i mänsklig verklighet som inte togs i beaktande i 
föregående psykologiska teoribildningar och dessa böcker har haft starkt inflytande på 
filosofer, psykologer och psykiatriker efter honom. Kierkegaard menade att man inte kan få 
fatt i de livsfrågor som varje enskild människa kämpar med om man inte sätter hennes 
existens i centrum och använder denne som ett fundament i sina studier (Moss, 1999, s 96). 
Kierkegaard var filosof och teolog och byggde mycket av sina tankar på ett religiöst synsätt. 
Hans genomgående tema är de tre dimensioner som han ansåg står i ständig motsättning – den 
estetiska, den etiska och den religiösa dimensionen (Jacobsen, 2000, s 263). Kierkegaard 
menar att existensens kärna är att människan blir varse sin inre kamp och accepterar den, på 
så vis kan vi genom konfrontation höja oss över svårigheter i livet istället för att försöka 
utplåna dem. Följden blir att denna mänskliga paradox föder ångest i oss, en ångest som 
Kierkegaard förklarar som vägen till att verkligen leva livet fullt ut. Vi ska inte undvika 
ångest, vi ska ta den i beaktande och genom den bli mer självreflekterande. Likaså gäller det 
med förtvivlan som också kommer vara människans följeslagare livet igenom. Kierkegaard 
menar att synd, förtvivlan och ångest är enda sättet för människan att nå andlighet och 
medvetenhet och på så vis finna sitt sanna jag (Deurzen, 2003, s 34). I boken Begreppet 
ångest som Kierkegaard skrev 1844 tas ångest på allvar upp som något mänskligt och 
naturligt. Ångest är bevis på anden i människan och vi kan inte undkomma denna. ”[Å]ngest 
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är frihetens verklighet som en möjlighet till det möjliga.” (s, 154) skriver Kierkegaard och 
menar att ångesten inte innebär börda, skuld eller lidande om den hanteras på det sätt som ett 
barn hanterar den. Ångesten utgör en sporre för oss, vi älskar den och räds den vilket gör att 
den genererar stryka i människan, såvida hon inte gräver ner sig i ångesten eller förnekar dess 
existens. Vidare tar Kierkegaard upp frihet som en möjlighet, men inte en möjlighet att välja 
det onda eller det goda, utan möjligheten att kunna, att ens möjligheter faktiskt blir till 
verklighet. Men för att människan ska kunna ta sin möjlighet en nivå högre och skapa en 
verklighet utifrån den behövs ett mellanled vilket är ångesten. Denna gör att människan får 
kraft att genomföra möjligheter och på så vis utöva sin frihet (Kierkegaard, 1986, s 162). 
Kierkegaard bidrar till min studie på ett viktigt sätt då han utgår ifrån att den ojämna, tunga 
vägen i livet gör att vi människor når vårt sanna jag. Han motsätter sig sin tids önskan att ta 
den enkla vägen genom livet, vilket än idag gör sig gällande. Han behandlar för mig centrala 
begrepp som ångest och frihet ingående och ger stor förståelse för hur man kan se dessa 
begrepp ur existentiell synvinkel. Att spegla självdestruktivitet mot Kierkegaards perspektiv 
och se om det är den svåra eller enkla vägen som självdestruktiva människor tar är en 
betydelsefull fråga för mig.  
 

May 
Sedan den tid som Kierkegaard levde och verkade har existentialismen förändrats och 
förnyats en del, därför vill jag belysa Rollo Mays driftighet inom den existentiella 
psykoterapin och genom detta ge en inblick i vart vi idag står inom detta synsätt. May är den 
som har gjort existentialismen populär och lättillgänglig genom att översätta ursprungliga 
metoder och begrepp till mer begripliga (Deurzen, 2003, s 214). Precis som Kierkegaard 
menar May att människan är mycket komplex och att vårt liv genomsyras av paradoxer. Den 
största paradoxen är att vi är fria att välja, samtidigt som vårt öde är bundet till strukturer och 
begränsningar, bland annat i form av kulturen. Denna paradox är central i Mays huvudidéer 
och genomsyrar hans förslag till terapeutiskt förhållningssätt. Att hjälpa sin klient är att få den 
att se paradoxerna och finna sina egna värderingar, val och vägar för att själv designa sin 
tillvaro utifrån en acceptans av begränsningar (Moss, s 350). May menar att terapeuten ska 
vara närvarande och personlig och rikta fokus på klientens möjligheter istället för 
blockeringar för att frigöra klienten. Målet blir att individen ska finna sitt centrum och utifrån 
det finna styrka att leva enligt sina övertygelser och värderingar. May menar att insikt 
kommer efter engagemang, människan måste handla utifrån sina värderingar för att komma 
till insikt om sig själv och världen (Deurzen, 2003, s 214). Ett nyckelord för May är ”helhet”, 
genom olika tekniker söker han få klienten att nå helhet. (Moss, 1999, s 351).  

May har tagit sig an begreppet frihet och paradoxen som cirkulerar runt begreppet. Mitt 
område handlar mycket om val och begränsningar genom destruktiva handlingar och jag 
tänker därför göra en djupdykning i Mays sätt att beskriva frihet. Frihet står för mycket, 
samtidigt som dess natur inte är given. Den är mer än ett värde i och med att den utgör 
grunden för vår möjlighet att värdera och värdesätta. Frihet kan helt enkelt inte beskrivas i 
enkla ordalag, den är komplex, den står för möjligheter men samtidigt risker, många går i 
graven för sin starka tro på frihet. Sartre kan hjälpa våra tankegångar om frihet genom att han 
menade att frihet och att vara människa är en enhet. I varje val människan måste ta känner 
hon sig verklig, när hon utövar sin frihet är hon helt och fullt sig själv. Här når dock May en, 
för mig, brännande punkt då han talar om självsvåld som frihet utan öde. Den riktiga friheten 
handlar om hur vi förhåller oss till, för friheten, nödvändiga gränser och hur vi använder vårt 
öde i vårt dagliga liv. När man suddar ut detta öde blir friheten endast ett tomt skal och 
människan som utövar denna frihet har ingen användning av den, den förlorar sitt värde (May, 
2001, s 16-18). Frihet får sin livskraft av ödet och ödet får sin betydelse av frihet. Alla 
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talanger och gåvor som vi har är endast ett lån som kan tas ifrån oss när som helst av döden, 
kanske är det genom dess skörhet som vi upplever friheten så dyrbar (aa, 25). Men något så 
dyrbart som friheten, med alla dess möjligheter och risker måste givetvis också betyda smärta 
för många. Om en människa förlorar sin frihet, eller inte har potential att ta vara på den, blir 
denne apatisk, neurotisk eller psykotisk menar May. Genom symptomen krymper personen 
sin egen livsvärld till en storlek som inte känns övermäktig. Vi kan enbart leva i frihet om vi 
först tar itu med vårt öde. Detta blir övermäktigt för många människor, som istället väljer en 
flykt undan verkligheten och sig själva. Detta missbruk av friheten slår förr eller senare 
tillbaka på individen i fråga (aa, s 28). Frihet hänger samman med ansvar, vi låter inte våra 
barn få en viss frihet förrän vi tror att de verkligen kan ta ansvar för den (aa, s 66).  

En annan aspekt av friheten är att den endast upplevs som verklig när något hotar den. När 
något hotar en människas frihet kan denne göra uppror, detta är ett tecken på människans 
oberoende. Om vi inte kan göra uppror har vi ingen livskärna, inget jag kvar, utan fogar oss 
helt enkelt under andras vilja. Men vi har givetvis också valet att inte göra uppror, utan istället 
samverka med det som äventyrar vår frihet, vilket också ligger på frivillig basis och skiljer sig 
från slavens tvingande situation.  

De flesta är rädda för ångest och ser ångesten i sig som ett nederlag i deras liv. Ångesten 
är bevis på svaghet och ska antingen förträngas eller redas ut och försvinna. May anser 
motsatsen och han menar att ångest och frihet är två sidor av samma mynt. Varje nyfödd idé 
eller vision innebär en risk och skapar på så vis en rädsla, en ångest, som en naturlig del i 
skapandeprocessen. Varje gång en människa tar chanser och vågar gå mot sina möjligheter på 
orörd mark så upplever hon ångest (aa, s 175). Att ångesten ses som något fult och fel måste 
därmed betyda två saker: För det första tar inte människor vara på sina chanser och sin 
kreativitet och för det andra så kommer även de människor som vågar ta chanser bli hämmade 
av den psykopatologiska förklaring som vi idag har gällande ångest. Stora uppoffringar måste 
till i en människas liv för att undvika ångest, den trygghet som utestänger ångest berövar 
samtidigt människan hennes handlingsfrihet.  

Det sista jag finner viktigt att belysa ur Mays teorier är hans tankar runt sjukdom och 
hälsa, vilket starkt hänger samman med mitt studieområde. När det gäller sjukdomar så 
upplever de flesta människor att de hänger samman med ödet, de kan själva inte styra över 
dem. Problemet med detta är att vi handikappar oss själva och förlitar oss på exempelvis 
doktorers ord, trots att vi kan göra mycket för att hjälpa oss själva. Vi har också svårt att se att 
sjukdomar faktiskt kan vara välsignelser för oss, de kan få oss att stanna upp och se sådant 
som bara passerar i vardagen. May själv beskriver sin tuberkulos på det viset, då han fick en 
paus i livet och tog chansen att reflektera och till och med skriva boken Ångest (aa, 193). 
Smärta och lidande får människan att bli mer sensibel, utan smärtan skulle vi förvandlas till 
robotar (aa, s 194). För mig betyder detta att självdestruktivitet kan ses som ett försvar mot 
samhällets reifiering av människan, där vare sig ångest eller sjukdom är godtagbart och ett 
tecken på svaghet.  
 

Fromm 
Det humanistiska perspektivet presenterar jag genom Erich Fromm. Fromm föddes år 1900 i 
Tyskland och studerade psykologi, sociologi och filosofi och undervisade under större delen 
av sitt liv. Hans engagemang har främst funnits inom frågor som behandlar människans plats i 
kultur och samhälle. Trettiofyra år gammal emigrerade Fromm till USA där han undervisade 
vid stora universitet. Karl Marx och Sigmund Freud har varit betydelsefulla för Fromm och de 
har givit karaktär åt hans böcker. Även om Fromm ses som en humanistisk psykolog så har 
hans teorier haft stor betydelse för den existentiella psykologin och ingår därmed på ett 
naturligt sätt i min teoretiska grund (Jacobsen, s 259). Fromms intresse för människans plats i 
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samhället kommer fram i boken Flykten från friheten där han menar att människans frihet 
snarare fängslar än befriar oss. Frihet har betytt, och betyder än idag, otroligt mycket för 
människor. Många människor har dött i strid för att de har kämpat för en frihet som de anser 
är mer värda än sitt eget liv. Ekonomisk liberalism, politisk demokrati och religionsfrihet står 
högt upp på människans önskelista och denna vilja att avskaffa allt yttre tvång är ett tecken på 
det slutgiltiga målet: individens frihet. Men Fromm nöjer sig inte med att beskåda frihet som 
något som enkom är en gåva till människan, han ställer sig även frågor som ”Kan frihet bli en 
börda som är för tung att bära?” och ”Finns det en längtan efter underkastelse i människan 
som får henne att foga sig under yttre eller inre auktoriteter?” (Fromm, s 11). Dessa frågor, 
och många andra av hans iakttagelser, går i linje med den studie som jag vill genomföra och 
jag anser därför att Fromm är ett givet val att ta upp gällande frågan om självdestruktiviteten 
och dess härkomst.  

Fromm tar i boken ”Flykten från friheten” upp en aspekt kring frihet som rör sig från 
sociologin och den samhälleliga kroppen genom psykologiska faktorer och sammankopplar 
detta med ideologiska och ekonomiska faktorer i det sociala skeendet. Han bygger upp en 
helhetsbild för att förstå människans tvetydiga förhållande till sin frihet. Fromm menar att 
varje individs livsväg mer eller mindre är utstakad när denne föds. Alla människor måste äta 
och dricka, därför måste vi arbeta och vi måste göra det inom de omständigheter som vår 
samhällsstruktur erbjuder. Dessutom är människor i behov av att vara i förbund med något, t 
ex idéer eller världen i sig, eller fysiska personer. Känslan av att stå helt ensam är lika tärande 
för människan som brist på näring, tillslut går vi under (aa, s 22).  

För att illustrera människans paradoxala förhållande till frihet så beskriver Fromm oss 
under våra första levnadsår, för även om vi där har blivit levande varelser så har vi ännu inte 
gått in i den individualisering som gör att vi kan släppa banden till vår modersgestalt. Banden 
som vi har kan te sig hämmande, men samtidigt så utgör de en trygghet och de sätter upp 
riktlinjer för fortsatt vandring mot det som ska bli en fullständig individ. Fromm menar att det 
är precis på samma sätt med friheten, när vi blir individualiserade så kommer som följd på det 
en ökad ensamhet som kan skapa en känsla av vanmakt och ängslan. Fromm tar upp två vägar 
att gå för att komma undan vanmakten, antingen underkastar man sig världen – vilket skapar 
ett negativt beroende. För att istället få en positiv upplevelse av världen behöver man en 
spontan gemenskap med den, vilket skapar en stark individualitet (aa, s 28). Mot denna 
bakgrund finner vi i Fromms text den brännande punkt som är viktig för min studie. Frihet 
som möjligheter, varav alla kräver individens ansträngningar för att gå i uppfyllelse. Individen 
är utlämnad till att skapa sig genom dessa möjligheter. Detta krävande och paradoxala 
tillstånd leder i sin tur till att många individer tar till olika flyktmekanismer för att kunna 
hantera detta tillstånd av förvirring inför världen och deras egen roll i den. De vanligaste 
flyktmekanismerna är masochism och sadism, varav den förstnämna är mitt studieområde. 
Enligt Fromm nedvärderar dessa människor sig själva och ser inte sitt eget värde. De är 
beroende av makter utanför sig själva och vill tjäna dessa, trots att de ibland till och med kan 
vara påhittade auktoriteter. Många av dessa fall är så svåra att de skadar sig själva och på 
andra sätt tillfogar sig själva lidande: ”Ofta utsätter de sig för olycksfall som inte skulle ha 
inträffat om icke en omedveten tendens att skada sig själva varit med i spelet” (aa, s 105). 
Ofta rationaliseras dock de masochistiska handlingarna bort, obetydlighet kan tolkas som 
lojalitet mot andra och mindervärde som faktiska misslyckanden, därför kommer inte alltid 
denna flykt fram i ljuset – vare sig för andra eller för individen som tar till den. Vidare skriver 
Fromm att ”De olika former som de masochistiska tendenserna antar har ett enda syfte: att 
bli fri från sin egen individualitet, att förlora sig själv, med andra ord att bli fri från frihetens 
börda.” (aa, s 111). Det masochisten gör här är att försöka bli fri från sitt eget jag, detta för att 
slippa slitas mellan mitt egen vilja att vara oberoende och stark och känslan av att vara 
maktlös i världen vi lever i. Det som Fromm benämner masochism använder jag istället 
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begreppet självdestruktivitet för. Fromms bok lägger en god grund för mitt forskningsområde, 
dock är hans bok skriven för över 50 år sedan så mycket kan ha hänt med individerna sedan 
dess. Jag kommer att vinkla min studie mot ett individperspektiv och se hur individen i fråga 
upplever sin situation, om någon typ av flykt upplevs och vad som kan finnas bakom det 
beteende som skadar individen. 

 

Metod 
För att besvara min frågeställning använder jag mig i denna studie av hermeneutisk metod. 
Precis som ordet hermeneutik avslöjar handlar denna metod om djupare förståelse genom 
tolkning. Hermeneutiken har sina rötter i humanismen men genom Gadamer så utvecklades 
den till en filosofi med inriktning mot människans vara och existens (Selander, 2004, s 10). 
Att förstå och tolka hänger oskiljbart samman med vår existens. Vår förståelse refererar till 
framtiden samtidigt som den återknyter till vår faktiska situation. Människan kan aldrig förstå 
sig själv eller andra utan att ta historien i anspråk, vi skapar vår egen historia och genom detta 
omskapar vi oss själva. Men vi är också historiska varelser och kan aldrig komma ifrån detta 
faktum. Detta betyder med andra ord att även förståelsen är historiskt betingad och vi måste 
alltid ta i beräkning att den förståelse vi vill nå inom ett område sträcker sig in i framtid och 
tar sin början i dåtiden (Ödman, 1979, s 30).  

Inom hermeneutiken spelar språket en central roll då detta skapar den existentiella värld 
inom vilken vi kan tolka och förstå. Språket är ett verktyg i all dialog och i allt frågande, 
genom språket öppnas människors livsvärldar upp och andra kan då ta del av dem. På så vis 
utgör språk och förståelse de största delarna i hermeneutisk tolkning, språket kan inte skiljas 
från förståelsen av dess existentiella rötter (Dahlberg et al, 2001, s 88).  
Ständigt återkommande inom hermeneutiken är mötet mellan texten och tolkarens 
förförståelse. Till skillnad från många andra metoder så tar hermeneutiken hänsyn till att vi 
aldrig kan komma bort ifrån vår förförståelse, vi är historiska människor och bär alltid 
historien inom oss, därför kommer allt vi ser att genomsyras av de tidigare erfarenheter vi 
samlat på oss. Men istället för att se att detta skulle vara dåligt och skapa subjektivitet så anser 
hermeneutikerna att vi istället ska ta tillvara på denna förförståelse. I en tolkningsprocess av 
exempelvis en bok spelar författarens avsikt med sitt verk inte längre huvudrollen, utan det är 
upp till uttolkaren att förstå och tolka verket. Konsten ligger här i att sätta sin egen 
förförståelse på spel, vi måste utmana våra grundpremisser istället för att låsa fast oss vid 
dem. Om vi inte vågar förändra oss själva och vårt tänkande så blir uttolkningen tom och 
ihålig (Selander, s 80).  

Hermeneutiken kan hjälpa mig att lösa följande problem. Först och främst har jag en stor 
förförståelse när det kommer till denna fråga och att istället försöka bortse från denna får jag 
här verktyg för att istället använda förförståelsen på ett värdefullt sätt. Men jag får inte bara 
möjlighet att använda mig av det jag redan vet, utan jag kommer även att se vad det är för 
luckor som jag har i min förförståelse. Genom denna studie söker jag finna en fördjupad 
betydelse av begreppet självdestruktivitet. Detta gör jag genom att sätta det jag tror mig veta 
på spel, vara lyhörd för och acceptera brister i min egen förförståelse, öppna upp mig inför 
texten och på så vis kunna studera denna med ödmjukhet.  

Vid analys av ett material inom hermeneutisk metod behöver man visa aktning mot språk 
och förståelse. Enligt Gadamer (1995) så sker detta då uttolkaren är ödmjuk och 
förväntansfull inför vad texten har att visa. En öppenhet och önskan att finna något nytt i 
materialet tillåter tolkningsprocessen att uppvisa en förståelse man som tolkare inte kunnat få 
fram genom att intellektuellt försöka fatta materialet. Det ligger en paradox i öppenheten, dels 
behöver uttolkaren vara disciplinerad i sitt sökande och ha en önskan att finna svar i 
materialet, samtidigt som öppenhet inte kan styras med viljan utan kommer just för att man 
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inte förväntar sig svar (Dahlberg et al, 2001, s 111). Att dra gränsen mellan öppenhet och sina 
egna värderingar kan därför bli svårt inom hermeneutiken. Därav använder jag mig i denna 
uppsats av en av hermeneutikens utarbetade strategier som jag går igenom under 
tillvägagångssätt. 

Då jag ämnar undersöka begreppet självdestruktivitet ur ett existentiellt/humanistiskt 
perspektiv anser jag att hermeneutik ger mig störst möjligheter. Denna metod tillåter mig att 
se begreppet ur människors eget perspektiv istället för att undersöka självdestruktiva 
människor ur en objektiv synvinkel. Inom hermeneutiken finns redskap för att använda sin 
förförståelse på ett betydelsefullt sätt, detta leder i sin tur till att jag har möjlighet att ställa 
relevanta och betydelsefulla frågor i en intervjusituation. Precis som varje fråga fungerar som 
ett öppnande inför ett ämne så sätter samtidigt frågan gränser för svaret. Därmed är det 
mycket viktigt att frågorna grundas i materialet, forskarens egna tankar kan lätt föra svaret i 
önskvärd riktning (Ödman, 1979, s 84).  

Vidare använder jag hermeneutiken i och med min existentiella ingång i begreppet 
självdestruktivitet. Eftersom jag är intresserad av att fånga mina intervjupersoners subjektiva 
upplevelser av begreppet självdestruktivitet, med betoning på deras eget själv och eventuella 
bakomliggande orsaker, så kommer den hermeneutiska metoden till sin rätt. Jag är inte 
intresserad av en för evigt bestående kunskap, jag vill att denna kunskap ska kunna beröra 
människor i deras liv just nu och framöver. Hermeneutiken bidrar här med ett 
tolkningskoncept som är ute efter föränderlig kunskap, varje tolkning skapar en ny 
sanningshorisont. I dialog med intervjupersoner så kommer fler sanningshorisonter att 
framträda och deras sammansmältning bidrar till ny kunskap. Kunskapen byggs upp i 
dialogen med andra, vilket ställer höga krav på mig som intervjuare (Selander, 2004, s 15).  

På samma vis är det viktigt i analysen att materialet, och inte forskaren, får tala. 
Hermeneutiken bryter tanken på att gå ”bakom texten” för att där finna den djupaste 
tolkningen. Där, menar hermeneutikerna, kommer bara uttolkarens tankar och förnuft fram. 
Om man däremot lägger energin framför texten, i mötet mellan tolkare och text, låter man 
skriften leva sitt eget liv vilket också skapar en levande tolkning. Men hur kan man som 
forskare vara säker på validiteten i sin egen tolkning? I alla metoder är validitet ett problem, 
hermeneutiken har löst problemet genom den hermeneutiska cirkeln. En hermeneutisk 
tolkningsprocess brukar illustreras med hjälp av en cirkel eller spiral. I processen rör sig 
forskaren ständigt mellan delar av sitt studieområde till dess helhet. En helhet som ständigt 
växer ju mer material som samlas in och ju fler delområden som forskaren finner. Då delarna 
fogar sig till en helhet och sammanfogar begreppet eller fenomenet så uppnår man kriteriet för 
validitet (Selander, 2004, s 87). Denna cirkel blir också en metafor gällande sättet att arbeta 
på då man hela tiden går från sig själv, genom sin förförståelse, och fram till tolkningsobjektet 
såsom det framställer sig för forskaren och så fortsätter det igenom hela tolkningsprocessen.  
 

Urval 
Jag har i denna studie valt att göra djupintervjuer med sex intervjudeltagare. Dessa intervjuer 
skedde vid olika tidpunkter och i miljöer där intervjupersonerna kände sig trygga. Intervjuerna 
varade mellan 40 minuter upp till en timme. Jag har intervjuat både män och kvinnor för att 
resultatet inte enbart ska gå att överföra till ett kön. Jag analyserar inte intervjuerna utifrån en 
könsaspekt även om jag skriver ”man” respektive ”kvinna” för att relatera till de olika 
intervjuerna. Även åldern har varit spridd i mina intervjuer men jag har valt att inrikta mig på 
vuxna, med andra ord personer över arton år. Anledningen till detta är, som jag har nämnt i 
avsnittet om tidigare forskning, att det finns mycket lite forskning på vuxna angående 
självdestruktivitet, samt att jag vill komma ifrån den kaotiska situation som många ungdomar 
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trots allt tycks befinna sig i. Att studera självdestruktivitet hos vuxna personer kan kartlägga 
och öppna upp för nya områden inom begreppet självdestruktivitet. 

Jag har använt mig av två olika urvalsmetoder. Den första kallas bekvämlighetsurval och 
betyder att jag valde personer ur min egen bekantskapskrets, som jag själv vet har ett 
självdestruktivt beteende. Övriga intervjupersoner fann jag via olika hemsidor på Internet där 
man kan diskutera olika självdestruktiva handlingar. Som jag nämnde i min inledning så finns 
det speciella hemsidor och communities som inriktar sig på specifika självdestruktiva 
handlingar. Många av dessa personer är öppna för att prata om sina problem och jag har 
skickat inlägg i såkallade forum där diskussioner om tunga ämnen kommer upp. Sidorna jag 
besökte handlade exempelvis om anorexi och träning. Här fann jag både män och kvinnor 
som var villiga att ställa upp på intervju och fick på så sätt 2 män och 4 kvinnor.  

Materialet kommer att tolkas utifrån den hermeneutiska cirkeln. För att denna tolkning 
överhuvudtaget ska bli möjlig att göra så behöver mina frågor till intervjupersonerna vara så 
öppna som möjligt. Det är viktigt att personerna känner att det finns utrymme att berätta saker 
som de förmodligen helst vill tränga bort för sig själva.  
 

Tillvägagångssätt 
Genom att ställa en fråga har man redan satt vissa gränser för ett eventuellt kommande svar. 
Denna medvetenhet om frågandets problematik gör att min princip är att låta intervjupersonen 
ställa frågor till ”sig själv”, det ska inte vara jag som intervjuare som styr hela intervjun, utan 
istället lägger jag min fokus på att vara lyhörd för när det uppkommer hål i materialet och 
fylla igen dem. På så vis skapar jag en naturlig konversation istället för en framtvingad sådan. 
Med tanke på att detta ämne kan vara mycket känsligt för människor är det viktigt att vara väl 
förberedd inför varje intervju. Genom dialog utvecklas tolkningen och det är önskvärt att 
intervjupersonerna öppnar upp och känner att de har förtroende att på ett naturligt sätt börja 
prata om sitt liv och andra i dess närhet. Genom att dela upp intervjuerna i fyra teman har jag 
berört alla områden som jag tycker är viktiga att kartlägga i en människas liv för att få en god 
överblick. Mina fyra teman bygger på självet och självet i relation till yttre företeelser i dess 
vardagsliv och tankevärld. Nedan presenterar jag en mer ingående överblick över dessa 
teman.  
 

Självet 
För det första så har jag bett dem att öppet berätta om sig själva, vilka de är, vad de gör, vad 
de har för drömmar och önskningar. Drömmar är viktiga för de allra flesta människor och att 
tänka på sina drömmar och att någon genuint intresserar sig för dem tror jag skapar ett lugn i 
människan. Detta lugn kan få dem att slappna av inför situationen och är på så vis en bra start 
i samtalet. Det får även mig att bli lyhörd för var individen står och vad som denne kan tänkas 
gömma eller vinkla samtalet till. Att få en god inblick i personen är viktigt för att senare 
kunna ställa meningsfulla följdfrågor.  
 

Själv och vardag 
Efter drömmarna och vad de vill göra med sina liv så bad jag dem berätta om hur deras 
livssituation är idag; de fick helt enkelt berätta om sin vardag. Vad jobbar de med, hur ser 
deras familjesituation ut, hur upplever de den livssituation som de är i just nu? Finns det något 
här som de skulle vilja förändra? Finns det tillräckligt med utrymme för de drömmar vi 
pratade om tidigare?  
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Själv och val 
Vi gör alla dagligen hundratals val, faktum är att det mesta vi gör i livet kommer ur ett val – 
men många av de val vi gör är vi inte ens medvetna om eftersom vi försöker undvika många 
av valen genom rutiner. Genom att ifrågasätta vad mina intervjupersoner anser är aktiva val 
och vad som är passiva val i deras liv kan jag få fram rädslor och blockeringar. Jag får här 
fram om de känner någon begränsning i sina liv och vad denna begränsning i så fall kommer 
ifrån. Genom dessa tre teman kan jag rama in deras livssituation och se vart problematiken 
tydligast synliggörs. 
 

Själv och andra 
Vilka relationer finns i personens liv idag, är dessa självvalda eller känns några påtvingade? 
Finns det relationer som tar mer energi än vad de ger, såkallade energitjuvar? Är det några 
relationer som personen skulle ha väldigt svårt att klara sig utan? För alla människor är det 
viktigt med fungerande sociala relationer och jag vill se om det självdestruktiva går att utläsa 
även i deras sociala liv. Påverkas deras samliv med andra och i så fall hur?  
 
Genom att belysa dessa delar i intervjupersonernas livsvärld skapar jag mig en klar bild över 
vad de värderar, vad som är tungt och jobbigt och vad deras glädjeämnen och önskningar är. 
Här kan jag vartefter intervjupersonerna beskriver sin situation mer och mer komma in på 
begreppet självdestruktivitet och se var problemet ligger och vad som känns tungt för dem att 
prata om. Genom denna intervjumetod, som inte direkt hanterar självdestruktiviteten, blir inte 
”problemet” lika påtagligt och min önskan är att detta får intervjudeltagarna att öppna upp sig 
mer och inger en större säkerhet att tala. Det innebär också att jag, i och med att jag använder 
hermeneutisk tolkningsmetod, får ett bredare spann med informationsmaterial att tolka och 
det i sin tur kan påvisa tolkningar som går utanför det direkta begreppet självdestruktivitet. 
Det kan tyckas felaktigt att inte ha någon specifik fråga om det brännande ämnet men jag 
anser att det bästa sättet att nå så djupt in i människan som möjligt är genom att kontinuerligt 
under intervjuernas gång föra in dem på ämnet självdestruktivitet genom deras egna ord och 
beskrivningar. Att ha frågor konkret uppställda i förhand kan göra att materialet blir 
knapphändigt. Varje intervjuperson blev efter intervjun tillfrågad om denne kunde tänka sig 
ställa upp på några kompletterande följdfrågor och dessa kom att ske mer informellt över 
telefon eller e-mail. 

Intervjupersonerna blev innan intervjun informerade om forskningsetiska principer. För 
det första nämndes samtyckeskravet vilket gjorde att intervjupersonerna medvetandegjordes 
om att de har rätt att bestämma över sin medverkan i intervjun, att de kan säga nej till att 
besvara en fråga samt när som helst avbryta intervjun. Vidare informerades de om 
konfidentialitetskravet som innebär att det ingenstans i undersökningen kommer gå att 
identifiera vilka som deltagit samt att alla personuppgifter hålls hemliga. Dessutom har 
forskaren alltid tystnadsplikt. Intervjupersonerna informerades till sist om nyttjandekravet, att 
uppgifterna som samlas in endast kommer att användas i forskningsändamål 
(Vetenskapsrådet, 1990). 

Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan. När intervjuerna var nedskrivna lästes 
de gång på gång och tolkades utifrån den hermeneutiska cirkeln. Det innebär att man i 
analysen, genom att läsa intervjuerna gång på gång, vandrar mellan del och helhet i materialet 
för att hela tiden utöka helhetsperspektivet. För varje ny del man finner i sitt material kan en 
pusselbit läggas till helheten, som i sin tur belyser nya delar.  

För att urskilja ett mer vetenskapligt förhållningssätt till materialet ur min annars 
oreflekterade naturliga attityd kommer jag att använda strategier för hermeneutisk tolkning. 
Gadamers första strategi är öppenheten till materialet. Den andra strategin kallar Gadamer för 
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”verkningshistorien”, som handlar om att skapa sig en medvetenhet av kraften som finns i 
traditioner. Det innebär även att forskaren bör vara misstänksam mot sig själv och de 
traditioner man själv kan sitta fast i och ta som sanning. Tredje strategin är att använda sig av 
teorier för att inte den förförståelse man har om sitt forskningsområde ska föra arbetet i 
felaktig riktning. Och för det fjärde ska man hela tiden söka ”det andra”, det som inte av ens 
förförståelse är givet. Genom att bli medveten om tidigare omständigheter får man en 
uppfattning om ens egen livsvärld vilket kartlägger förförståelse, detta för att kunna se när 
tolkandet blir styrt av egna fördomar (Dahlberg et al, 2001, s 202).  

Med dessa strategier i ryggen använder jag mig av följande tillvägagångssätt för att 
analysera mina intervjuer. Genom att läsa alla mina intervjuer med öppenhet och utan att 
använda specifika tolkningsstrategier kommer jag att finna delar i texterna som intresserar 
mig mer. Då jag läst intervjuerna några gånger kommer jag att få en helhetskänsla och kunna 
jämföra informanternas uttalanden. Efter denna första läsning noteras det som uppfattas som 
mest framstående, likartade teman, uttalanden vilka skiljer sig starkt åt etc. Dessa noteringar 
är det bra om jag själv samt någon utifrån läser igenom. Detta för att se om min egen 
förförståelse skiner igenom eller om öppenhet till materialet dominerar. De delar som fastnade 
i mitt intresse vid första läsningen tar jag upp och speglar mot helheten, detta för att skapa 
mig en bild av vad varje enskild del har för betydelse. När denna betydelse blir synlig för mig 
kommer en vidare helhetssyn att framträda. Då alla delar som jag uppfattade som betydande 
vid första läsningen är genomgångna läses alla intervjuer igen. Denna gång med avsikt att 
finna djupare och i vissa fall gömda undermeningar i texten. Alla människor använder 
förklaringar i sina liv för att förenkla vardagen. Dessa förklaringsmodeller är det viktigt att 
inte bara svälja i tolkningen av intervjuerna utan istället försöka se underliggande faktorer i 
gemene mans förklaringar. Under detta andra steg i analysen bör man i läsningen av 
intervjuerna ta fasta på frågan hur ens teorier bäst kan användas för att berika tolkningen 
istället för att genom teorin spekulera fram ett svar. Vidare ska en huvudtolkning göras för att 
finna genomgående drag i intervjuerna, denna huvudtolkning innefattar alla tolkningar som är 
gjorda på vägen. Här ska förståelsen över forskningsområdet lyftas och genom detta skapas 
möjligheter till generalisering. Genom att ta detta steg, att sammanfoga de olika perspektiv 
som framkommit i analysen, får forskningen större genomslagskraft än om forskaren stannar 
vid att enbart ge en förklaring över forskningsområdet (aa, s 205 ff).   
 
Brister som jag kan se med hermeneutiken är att förförståelsen i allt för stor grad kan tänkas 
färga resultatet. Därför är det viktigt att öppenheten får spegla första delen av tolkningen. 
Forskarrollen har inte konkret uppställda regler för hur forskningen ska gå till, många av de 
moment som forskaren ska gå igenom har stor plats för godtycklighet och subjektivitet. Dessa 
lösa ramar gör att forskaren måste vara otroligt medveten om sig själv och relationen till sin 
analys från början till slut. Hermeneutiken har inte heller löst problemet med hur stor mängd 
data som faktiskt ska samlas in i undersökningen. För stor mängd data bidrar till allt för 
många tolkningar vilket gör materialet ogreppbart, men för liten mängd data gör istället att 
undersökningen blir knapphändig och inte kan genomföras. För min del kände jag att det var 
svårt att begränsa antalet intervjuer och tolkningar vilket ledde till tidsbrist. Det finns även en 
risk när man samlar in intervjumaterial att det uppstår vaghet då talspråk i sig ofta är svävande 
och informellt.  
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Resultat 
 

Första tolkningen 
För att få en struktur över intervjuerna delar jag i en första tolkning upp dem i teman som jag 
finner utmärkande för dem. Med dessa teman som grund skapas en klar bild över empiri 
vilken jag sedan använder i min tolkningsanalys. Jag har i min studie över självdestruktiva 
handlingar funnit att trots deltagarnas olikheter i ålder och livssituation så finns många 
gemensamma nämnare.  
 

Överlevnad 
Ta exemplet med räven som gnager av sitt ben när den har fastnat i en rävsax vilket vi ser som 
helt normalt. Det är klart att räven ska offra sitt ben, livet anses som viktigare. Problemet för 
de självdestruktiva är att människor utanför inte ser den rävsax som de sitter fast i och därav 
behandlas deras handlingar som onormala. Likafullt beskriver intervjupersonerna att de 
behöver destruktiviteten för att överleva. ”Det har mer varit ett sätt att överleva, att hantera 
saker jag inte visste hur jag skulle hantera på annat sätt” (M3) ”Jag känner att jag behöver 
den [destruktiviteten] för överlevnad” (M4). Dessa uttalanden påvisar att självdestruktiviteten 
fyller en viktig roll i dessa människors liv.  
 

Identitet 
Intervjupersonerna beskriver en samstämmig förklaring till att självdestruktiviteten ses som 
en överlevnadshandling: dåligt självförtroende och höga krav. ”Självförtroende och inre krav 
… kraven blir allt högre när jag inte orkar” (M3) ”[M]in styrka handlar dock om just 
självdestruktivitet; ett sätt att ha kontroll över sig själv är att vara ’starkare’ än sig själv 
vilket jag själv har rätt höga krav på.” (M6) ”Jag har ganska skev självbild och sådär. Och 
ganska dåligt självförtroende ändå får man väl lov att säga.” (M1) Dessa citat beskriver en 
oförmåga som de anser sig ha, de har krav som är för höga att nå upp till, samtidigt som den 
låga självkänslan får dem att inte ens våga ta steget.  

De höga kraven och viljan att vara ambitiös är en identitetsfråga för mina 
intervjudeltagare. De har väldigt stort behov av att prestera och göra rätt. ”Jag strävar ändå 
framåt och jag är ju väldigt ambitiös … jag kämpar ändå för att jag ska lyckas men jag har 
lätt att skuldbelägga mig och inte tycka att jag förtjänar att ha det bra och sådär.” (M1) En 
kvinna med stora och realistiska drömmar uttalar sig såhär om varför hon känner begränsning 
till att genomföra drömmarna: ”Jag har dåligt självförtroende och höga inre krav ... och 
borde-kraven blir allt högre när jag inte orkar…” (M3). Med andra ord så blir det svårare för 
henne att hantera krav ju större pressen blir på henne, vilket gör att ju högre pressen blir desto 
svårare är det att komma ur den onda neråtgående spiralen.  
 

Normalitet 
Att vara normal är mycket viktigt för människor. Normalitet står för att man passar in, att man 
är accepterad i samhället. Intervjudeltagarna uttrycker sin tro på att de själva är onormala 
mycket starkt. Två av dem har fått diagnosen Borderline personlighetsstörning och båda har 
införlivat denna diagnos i sig själva mycket starkt. ”Jag tycker att jag är fel. Jag önskar jag 
kunde vara annorlunda … en glad person, men ändå en person som kan tänka djupare än 
’vad ska jag ha för tröja på mig idag?’” (M6). Detta uttalande kommer ifrån en mycket 
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medveten och skärpt kvinna vilket visade sig genom hela intervjun. Trots det finns en synlig 
rädsla för att inte bli accepterad vilket begränsar henne i hennes sociala liv. Kvinnan uttrycker 
även införlivandet av diagnosen Borderline i sitt eget liv och hon känner sig hela tiden 
onormal och utpekad av andra människor, även om de inte vet om hennes diagnos. 

Många av intervjupersonerna beskriver att de på ett eller annat sätt är onormala. De har 
även förklaringar till varför de skulle klassas som onormala, men vid frågan var normalitet 
innebär har ingen av dem något specifikt svar. Svar på frågan ”Vad är normalitet för dig?” är 
exempelvis ”[K]änns som att alla är mer normala än jag själv i alla fall.” (M6) samt 
”Normala människor har kontroll på sina känslor. De rusar inte iväg och får ångest för dem. 
De festar, umgås och har roligt.” (M2) 
 

Sociala kontakter 
Nästa anmärkningsvärda punkt är att intervjupersonerna har få nära vänner, med andra ord 
lågt socialt stöd. Att orka hålla nära relationer vid liv verkar vara svårt för dem och att bygga 
upp nätverk av relationer är inte aktuellt. ”Jag har två kompisar kvar sedan mellanstadiet … 
de flesta av mina kompisrelationer har runnit ut i sanden.” (M6) En man berättar att hans 
hårda kritik mot människor skrämmer bort dem ”Jag stöter bort människor genom att sätta 
krav på dem … det destruktiva ligger i att jag inte beblandar mig med människor, för att 
slippa utsätta dem för destruktiva handlingar” (M4). ”Jag skulle vilja våga ta 'min plats' utan 
att känna skuld om jag tog för mig i relation till någon annan” (M5). Mellanmänskliga 
relationer ger en form av stöd och säkerhet för människor som intervjupersonerna är 
medvetna om men säger sig inte orka med eller inte ha möjlighet att skaffa sig på grund av att 
de antingen inte känner sig värda det eller har svårt att tro att människor skulle finna något 
intresse i att bli deras vänner. ”Jag har lätt att nedvärdera mig själv inför andra” (M6) är ett 
citat av en kvinnlig deltagare som vidare beskriver att hon har svårt att tro att någon skulle 
tycka om henne. Hon är inte normal och anser sig behöva bli ”frisk” först”.  
 

Andra tolkningen 
Genom denna första tolkning av intervjuerna har jag fått fram fyra genomgående kategorier 
av likheter i mina intervjuer. Oavsett ålder och kön så löper dessa kategorier som en röd tråd 
genom intervjuerna och bildar underlag för nästa tolkning. I denna andra tolkning söker jag 
finna delar i intervjuerna som jag speglar mot dessa övergripande kategorier för att dels skaka 
fram olikheter och dels bredda den redan befintliga helheten. Här tar jag intervju för intervju 
och söker finna delar som hjälper mig vidare i tolkningen.  
 
Första intervjun berörde mig starkt i avseendet hur stor betydelse människor som inte utövar 
självdestruktiva handlingar faktiskt har för de självdestruktiva personerna. När jag och 
kvinnan som jag intervjuar kommer in på normalitet och icke-normalitet säger hon ”Det är 
ovissheten som gör att man antar att man är onormal, eftersom att anta något annat skulle 
ses som själviskt…jag skulle inte bry mig om hur andra gör eftersom jag egentligen tycker att 
det är mest jag som gör fel.” (M6) Perspektivet att de självdestruktiva ser sig som själviska 
om de försöker se sig som normala ger mig en ny vinkling.  
 
Den andra intervjun gestaltar destruktiviteten sig genom att personen i fråga har ett mycket 
kritiskt förhållningssätt till sig själv och andra. Han berättar att han inte har någon att anförtro 
sig till, men han säger även att han själv skapat detta genom att hela tiden yttra hård kritik mot 
alla han känner och han har mycket svårt att säga något positivt till någon. Han förklarar med 
egna ord ”Kritik med syfte att bryta ner psykiskt och få dem att förstå hur jag mår, bara då 



 24 

kan de verkligen förstå mig tänker jag.” Samtidigt som han förklarar att hans största problem 
är att han är ensam och behöver någon vid sin sida så berättar han att han förstör detta på egen 
hand genom att kritisera. Men han har även en underlägsenhet som han beskriver i följande 
citat: ”Jag begränsar mig själv, börjar inte med något projekt då jag tänker på att det ska 
vara perfekt. Jag antar att jag är rädd för vad andra ska tycka om mig.” (M4) Den nya 
infallsvinkel som kom till mig genom denna tolkning berör den svaghet som personen ifråga 
känner inför människor som han möter. Han är rädd för att visa vem han är då det kan 
innebära ett misslyckande, samtidigt som han inte önskar något hellre än att någon skulle 
förstå hans smärta. De kritiska uttalanden som ämnar såra andra speglar hans egen rädsla för 
att misslyckas. Genom att trycka ner andra och påpeka deras misslyckanden kan denna person 
känna sig lyckad, om än för en kort stund.  
 
I två av intervjuerna beskriver personerna att självdestruktiviteten utgör en stark trygghet i 
deras liv. En man beskriver, ”Jag är trygg i mitt hörn och min skugga, även om jag inte trivs 
där”. Han har även svårt att själv företa sig någonting, ”Mitt liv är ett rum fullt med stängda 
och låsta dörrar. Jag vågar inte låsa upp dem så jag väntar på att någon annan ska göra 
det.” (M2) Här tas fokus bort från den egna förmågan och det egna ansvaret för sitt liv ter sig 
för jobbigt att hantera. I den andra intervjun berättar en kvinna följande; ”Jag tror att jag 
håller kvar vid det negativa på ett sätt för att jag, ja, det är en trygghet i det för det är det jag 
är van vid, det är det jag har levt i så himla länge.” (M1) Så negativiteten blir en trygghet, en 
vana, som följer med i livet och påverkar utan att personerna i fråga tänker på det. 
 
Två av mina intervjupersoner har fått diagnosen Borderline personlighetsstörning vid sina 
besök hos psykolog och BUP (barn- och ungdomspsyk). Dessa två kvinnor ser olika på den 
diagnos de fått. Kvinna 1 uttalar en lättnad över att veta att man inte är ensam om problemen, 
”Det kändes först väldigt bra att det finns saker som stämmer på en, att man inte är ensam” 
(M5). Dock kan hon inte se sig själv som sådan idag, ”Jag skulle inte kalla mig själv 
gränspsykotisk men jag har en svart/vit världsbild i känslosituationer” (M5). Den här kvinnan 
känner idag själv att hon inte längre stämmer in på diagnosen. Kvinna 2 ser dock på 
diagnosen på ett annat sätt då hon istället inte är nöjd med den men samtidigt införlivar den i 
hennes liv, ”De påstår att jag har en borderlinestörning, men ingen vet säkert … mitt liv är 
väldigt svart/vitt, jag är uppfostrad till att man ska prestera mycket och jag har höga krav” 
(M6). Vidare beskiver kvinna nummer två hur hennes krav och svartvita världsbild hör ihop 
med henne på ett identitetsplan. ”Samtidigt så vet jag inte om jag skulle vilja riva en sådan 
stor mur med tanke på hur andra skulle reagera” (M2). Hon förknippar sig själv med 
diagnosen och höga krav vilket gör det svårt för henne att bryta den onda cirkeln.   
 
För att fånga upp kärnan i dessa intervjuer och lyfta dem till ett helhetsperspektiv behandlar 
nästa övergripande kategori ambivalenta tillstånd. Trots att normaliteten hägrar så tror inte 
dessa personer vare sig vara värda eller ha kapacitet till att nå till att bli som ”vanliga” 
människor. Smärtan att inte vara normal kan yttra sig antingen genom underkastelse, då bara 
tanken på att se sig själv som normal är självisk, eller som överlägsenhet vilken visas genom 
hård kritik riktad mot människor i ens omgivning. Viktigt är dock att förstå att denna kritik 
ämnar öppna dessa människors ögon för ens egen smärta. Vidare uttalas i de flesta intervjuer 
en önskan om att bli av med självskadebeteendet samtidigt är det just beteendet som gör att de 
kan känna någon trygghet alls i världen. Till sist finner jag ambivalens i hanteringen av 
diagnoser som å ena sidan skapar en känsla av samhörighet med andra, samtidigt som dessa 
diagnoser kan få effekten av införlivande och självuppfyllande profetia.  



 25 

 Tredje tolkningen 
 

Ambivalens 
Med den nyfunna ambivalensen som glasögon läser jag intervjuerna ytterligare en gång för att 
försöka nå än djupare i materialet. Med denna som bakgrund kan man i texterna finna 
motstridigheter, exempelvis är det en man som uttrycker en känsla av ensamhet och säger på 
frågan om han upplever att han har några begränsningar ”jag har ingen att åka utomlands 
med”, varpå han några meningar senare konstaterar att ”relationer är inte att tänka på, jag 
förstör dem bara” (M2). Liknande finner jag i en kvinnas narrativa berättelse då hon uttalar 
många saker hos skulle vilja göra i sitt liv, ”Jag skulle vilja orka mer, ha en dansutbildning 
på dagtid” medan hon senare i intervjun säger ”…ibland vet jag att jag skulle må bättre av att 
komma ut mer, äta bättre etc. men ändå så gör jag det inte” (M3).  

Inom området ambivalens kommer också de diagnoser som ställts på intervjupersonerna 
in i bilden. Två av kvinnorna berättar om hur de upplevt att en diagnos har ställts på dem. Vid 
en första tolkning tyckte jag mig se att de främst ansåg sig vara onormala när de hade fått 
diagnosen, men när jag vidare läser intervjuerna så ligger samtidigt en tanke om att diagnosen 
har hjälpt till att skapa en identitet som inte enbart är negativ. En av kvinnorna beskriver 
diagnosen på följande vis; ”Det kändes först väldigt bra att det finns saker som stämmer på 
en, att man inte är ensam på något sätt. Men jag tror inte att jag skulle känna igen mig i 
människor med diagnosen, skulle jag göra testet idag skulle jag nog inte få några poäng…” 
(M5). Insikten om att inte vara ensam väger här tyngre än huruvida diagnosen stämmer in på 
henne eller ej. Diagnosen, som kvinnan beskriver den, verkar vara felaktig och inte stämma in 
på henne idag, trots detta har den ett värde för henne då den ger henne en fingervisning om att 
det finns fler som är likadana. Ensamheten blir inte lika påtaglig. Här kommer jag osökt in på 
det jag i första tolkningen kallade för identitet.  
 

Identitet 
Höga krav och prestationsångest verkar finnas genomgående i dessa intervjuer och här kan en 
diagnos tänkas styrka en svag identitet som annars skulle förtvina av de höga krav som istället 
ställs på människan ifråga. En kvinna berättar ”Mycket av min styrka handlar dock om just 
självdestruktivitet, ett sätt att ha kontroll över sig själv är att vara starkare än sig själv vilket 
jag själv har rätt höga krav på” (M6). Så, att vara självdestruktiv betyder inte enbart att man 
är svag och inte klarar av att hantera sig själv eller sin livsvärld utan det kan också, för 
individen ifråga, vara ett bevis på att hon eller han faktiskt orkar med mer än vad man tror. 
Meningen ”att vara starkare än sig själv” är dock tvetydig, kan man någonsin vara starkare än 
sig själv – är det här något ouppnåeligt som man vill uppnå? Att bevisa för sig själv hur 
mycket man orkar är en sak, men att komma över sig själv är i mina öron omöjligt. Pressen 
som föregående kvinna känner går igen i flertalet av mina intervjuer. Det är inte alltid kraven 
handlar om samma saker, vissa vill prestera bra i skolan, andra i sitt känsloliv. Med krav som 
är nästintill ouppnåeliga försöker de skapa sig en identitet, men för att man ska bli nöjd med 
sin identitet behöver man vara nöjd med det man uppnår och det man är – inte hela tiden sikta 
över sitt eget huvud. Sammantaget blir deras existentiella problem att de aldrig kan se sig 
själva utan krav och prestationsångest men de försöker febrilt söka sig en identitet vilken då 
hamnar någonstans utanför dem själva. Exempelvis i en diagnos eller i vetskapen om att man i 
alla fall kan vara starkare än sig själv gällande att självdestruktivt skada sin kropp. 
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Flykt 
En viktig aspekt utifrån denna tolkning är att det återfinns en flyktkänsla i intervjuerna. 
Flykten tycks ligga i rädslan att inte vara perfekt, att inte klara av kraven, att inte orka med, att 
misslyckas. De pressar sina gränser till max för att bli någon de inte är. Ambivalensen mellan 
att dels vara sig själv, vilket de egentligen vill och även måste – eftersom de inte vet något 
annat – och dels känslan av att de inte duger som de är, skapar en hopplöshet. De tror sig 
behöva förändra sig själva vilket de inte klarar av och väljer då istället att fly från problemet 
genom att göra sig själv så små och betydelselösa som möjligt, genom att slå bort människor i 
sin närhet – som de egentligen håller av.  
 

Känslor 
Som en av mina intervjupersoner uttryckte det ”normala människor har kontroll på sina 
känslor” (M2). Detta är ett sanningens ord, många vuxna människor känner ett behov av att 
inte uttrycka sig i känslostormar och gör någon det så anses det fel eller abnormt. När man går 
från barnstadiet till att bli vuxen så lär man sig även successivt att starka känsloutbrott tillhör 
det barnsliga, det ska man som vuxen ha kommit över. Många känslostormar, som skulle 
behöva ventileras, omformas istället till introverta destruktiva handlingar. Det handlar dålig 
självkänsla ”Jag har otroligt dåligt självförtroende, men jag vågar i alla fall erkänna det” 
(M6), perfektionism ”Jag begränsar mig själv, jag vågar inte börja något projekt tänker att 
allt ska vara perfekt, är väl rädd för vad andra ska tycka om mig” (M4), isolering ”Jag har 
inga destruktiva handlingar som jag agerar utåt, det destruktiva ligger i att jag inte 
beblandar mig med människor” (M2) samt krav ”Jag borde egentligen orealistiska saker och 
borde-kraven blir allt högre när jag inte orkar … och kanske erfarenheter från situationer då 
jag faktiskt inte har orkar och rädsla att det ska bli likadant igen” (M3). Ingenstans i 
intervjuerna finns känslostormarna med annat än mellan raderna. Att få ångest, att gråta tas 
upp, men det mesta är kamouflerat genom andra mer socialt accepterade känslor.  
 

Fjärde tolkningen 
 

Ensamhet 
I denna tolkning lyftes ensamheten fram ur mina intervjuer. Ensamheten är tvetydig i dessa 
intervjuer. En man beskriver att han får svår ångest ca varannan vecka, men framförallt under 
storhelger då ”avsaknaden av vänner och människor att umgås med gör sig mer påtaglig när 
man märker att det är just vad alla andra gör på sådana dagar”. När vi diskuterar vidare så 
kommer drömmar på tal och jag hävdar att hans drömmar kan gå i uppfyllelse, svaret blev; 
”Jag kan inte tänka i de banorna. Det finns ingen chans att någon skulle vilja åka till [land] 
med mig … eller att jag skulle trivas så väl med den personen att jag skulle låta den göra 
det” (M2). Trots att ensamheten får honom att känna stark ångest så kan han inte släppa in 
någon i sitt liv som skulle kunna döva ensamheten. Rädslan att bli lämnad eller att förstöra 
förhållandet är starkare än ensamhetskänslan.  
En kvinna berättar att hon i princip aldrig har varit ensam i sitt liv, hon har nästan ständigt 
haft en pojkvän och sina syskon nära sig. Hon har känt ett beroende av att vilja hjälpa och 
stötta andra och hon känner då att hon kan glömma sina egna problem. Problemen 
uppkommer dock när hon för en gång skull är ensam, då kryper sig obehagskänslor fram och 
hon beskiver att hon börjar tänka mycket mer. Såhär lyder hennes förklaring runt det viktiga 
med att vara ensam ibland.  



 27 

 
”… jag har väl egentligen inte tyckt att det funnits något behov för mig att vara ensam 
tidigare. Jag har väl inte velat se att det har funnits. Men det har det ju alltid gjort då såklart, 
men jag har väl alltid gått in i någonting, alltså mina relationer, mina förhållanden kan man 
säga har överlappat varandra så jag har aldrig – det har inte varit att jag har varit så mycket 
ensam. Utan det har blivit så att jag nästan har kastat mig in i något nytt hela tiden. Det är 
väl först nu jag ser att det är en, att det finns en nödvändighet utifrån mina behov. Att jag 
måste först och främst bli stabil i mig själv och tänka vem är jag och vem är [egennamn]. För 
jag känner mig väl ganska så vilsen när man bara har bytt partner en del gånger och man ger 
så mycket av sig själv och så står man där och så är man nästan urlakad efteråt så jag måste 
väl först och främst komma på vad jag vill och vem jag är och hur jag vill ha det liksom innan 
jag engagerar mig i någon annan på det sättet som jag har gjort.” (M1) 
 
Två olika sätt att se på ensamhet, gemensam nämnare är att inget av sätten är särskilt sunda. 
Den ena vågar inte annat än att vara ensam för att slippa se sig själv misslyckas. Den andra 
vill inte se sig själv ensam alls, det blir för mycket att möta i sig själv, så där överlappar 
istället hennes förhållanden varandra. Ensamheten är svårhanterbar och att finna sunda 
relationer när man själv är trasig tycks vara en omöjlighet.  
 

Huvudtolkning 
 

Överlevnad 
Genom att använda ett existentiellt perspektiv har jag berört stora delar av intervjupersonernas 
liv och tillvaro och kommit nära inpå deras känsloliv. Anmärkningsvärt är att deras livsvärld 
är mycket snäv och trång. Det självdestruktiva ligger inte enbart i de konkreta handlingar som 
dessa personer utövar, utan i lika stor grad handlar destruktiviteten om att dessa människor får 
en mycket begränsad livsvärld. Överallt ser de låsta dörrar och uppställda murar, eventuella 
visioner och drömmar ses som omöjliga att uppnå och att bara ta sig igenom dagliga rutiner är 
ibland det enda orken räcker till: ”Sen gör ju bristen på ork att jag i vissa perioder måste 
fokusera på basbehoven, som att få i mig mat, hålla dygnsrytm etc. Vilket gör att det inte finns 
ork till så mycket annat som jag hellre hade velat göra.” (M3) 

De självdestruktiva handlingarna bidrar till en identitetskris på så vis att den införlivar låg 
självkänsla och låg tro på den egna förmågan. Vilket i sin tur gör att tron på att klara av saker 
i livet, som arbete eller relationer, inte finns. Därför blir självdestruktiviteten anledningen till 
deras trånga livsvärld samtidigt som de behöver den som en överlevnadsstrategi för att klara 
av att leva i en värld som erbjuder så mycket som de själva tror att de aldrig kan nå. Som 
Fromm skulle ha beskrivit detta så handlar det om att de självdestruktiva i hög grad upplever 
friheten som skrämmande. Att möta friheten är en börda tyngre än det faktum att deras liv är 
begränsat. De handklovar som de fängslar sig med införlivar en trygghet som tycks mer 
värdefull än att möta friheten.  

Ångest  
Alla människor upplever i någon form ångest och i det samhälle vi lever i är borttryckande av 
ångest i mycket större grad accepterat än bejakande av ångest. Därför får vi alla svårt att möta 
våra känslor och möta den själ som vi bär på. Kierkegaard menar att vi inte ska föröka 
undvika vår ångest då den är vår väg till frihet och möjligheter. Vid en första anblick av de 
självdestruktiva personerna tycks de i stor grad bejaka sin ångest, de låter sig själva ryckas 
med av den och de tillåter sig känna känslor som andra människor aldrig skulle våga plocka 
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fram. Men vid studerandet av teorier av Kierkegaard och May finner jag den viktiga kärnan i 
bejakandet av ångest som dessa människor saknar och det är att de ständigt söker fly ångesten 
genom handlingar ämnade att bryta ner sig själva – bryta ner den ångest de känner. De 
identifierar sig själva med ångesten, och har på så sätt kommit längre än ”normala” 
människor. Men då de inte tycker om vad de ser söker de istället ta död på ångesten vilket 
med andra ord betyder att de tar död på delar av sig själv genom fysisk eller psykisk 
masochism. May menar att frihet och ångest är två sidor av samma mynt, de hänger samman 
och kan inte existera utan varandra. Människans uppdrag är att höja sig över svårigheterna 
istället för att försöka utplåna dem.  

Det som skiljer de ”normala” människorna från de självdestruktiva är att de sistnämna på 
ett sätt hela tiden befinner sig närmare friheten genom att leva med ångest, men problem 
uppstår då de medvetet söker utplåna ångesten. May menar att dessa människor ständigt faller 
på målsnöret, de kan aldrig nå friheten utan fastnar på den ångestfyllda sidan av myntet. 
Människor utan självdestruktiva handlingar har inte ångesten lika nära inpå livet och är på så 
vis längre bort ifrån friheten än självdestruktiva, men när normala människor behöver kämpa 
för någonting – vilket alla människor behöver göra stundtals – så har de lättare för att kliva 
igenom ångesten och ut i friheten. Som Kierkegaard beskriver så går alla människor igenom 
ångest men människor som inte ständigt lever i ångest har energi och kraft att ta sig igenom 
prövningarna på ett enklare sätt än de destruktiva.  
 

Kamp 
Den kamp som de självdestruktiva utövar visar att deras handlingar faktiskt innebär en enorm 
inre styrka. De vill, mer än vanliga människor, lösa sina existentiella problem, de ämnar få 
rätsida på sitt inre liv och de stänger inte av ångesten som många vanliga människor väljer att 
göra. Istället tar de sig an den och kampen handlar framförallt om att söka sig själva och sin 
plats i världen. Men då kampen fylls av oförklarbar ångest förlorar den sitt fokus och istället 
för att inrikta sig på att finna en sund självbild söker dessa människor alltid sikta över sitt eget 
huvud, över sin egen förmåga. Deras sökande går stick i stäv med Kierkegaards teori om att 
livet är en kamp men man får inte identifiera sig med kampen. Om kampen blir ens identitet 
och man hela tiden söker bekämpa sig själv kan man aldrig skapa en relation med sig själv 
och aldrig förstå och se sina behov. Människor som inte kan se sina behov kan pressa sig 
själva mycket hårt och människor som inte älskar sig själva har inget problem att göra sig 
själva illa. Självdestruktiviteten föder en sämre självbild då viljan att göra sig själv illa 
berättar hur värdelös man är, samtidigt ger den redan dåliga självbilden energi åt 
självdestruktiviteten. Dessa människor tror att om de bara kan tvinga sig själv att bli 
tillräckligt bra, genom felaktiga handlingar, så kommer inte dessa handlingar att behövas 
längre. Logiken i detta går med stor enkelhet att se och kanske är det därför självdestruktiva 
beteenden trots allt är relativt lätta att rationalisera bort för sig själv.  

Den flykt som jag från början såg självdestruktiviteten som har omformats genom denna 
studie till en kamp. I Flykten från friheten tar Fromm upp masochism och sadism som två 
flyktmekanismer för att undkomma det krävande tillstånd som uppkommer då människan 
måste skapa sig själv i denna värld. Dock anser jag inte att dessa människor försöker fly, 
istället upplever jag att de masochistiska handlingarna är en kamp att nå ett eget jag. 
Skevheten som uppkommer och som gör att de inte lyckas kommer dels av en oro att 
misslyckas och dels av att tron på den egna förmågan är för låg.  
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Självet 
Att som självdestruktiv försöka nå ett varande i sig själv tycks vara mycket svårt på grund av 
flera anledningar. För det första känner självdestruktiva en stark ambivalens inför sådant som 
är essentiellt för människor. Några av de viktigaste delarna i en människas liv splittras upp i 
en antingen/eller-problematik. Viktiga grundstenar i en människas liv är relationer, 
arbete/skola och personlig utveckling. När det kommer till relationer har de självdestruktiva 
mycket svårt att finna sin egen roll, antingen blir de undergivna eller dominanta i relationen 
till andra. De förstår att relationer är viktiga, samtidigt som en del av dem ständigt påpekar att 
de inte klarar av att hantera relationer. Längtan till att ha fungerande relationer överskuggas 
hela tiden av att de inte känner sig bidragande i relationen. Alla relationer blir på den andres 
villkor i deras egna ögon, trots att det paradoxala ligger i att relationerna främst blir styrda av 
den självdestruktive. Förklaringen till detta ligger i att inom en fungerande relation finns hela 
tiden ett behov av en ömsesidighet, vilket en självdestruktiv aldrig kan bidra med så länge allt 
fokus ligger på den andra människan. I Mays teori om mötet med en annan människa så måste 
båda vara i varande för att tillsammans bygga upp en identitet i det rådande mötet. Denna 
identitet uppkommer genom att man ser och begrundar sig själv och den andre och i 
relationen bildas ett samspel på lika villkor. Om man här endast fokuserar på den andres bra 
egenskaper och sina egna dåliga egenskaper bildas en obalans och en ömsesidighet i 
relationen kan aldrig uppstå.  

Nästa grundsten är sysselsättning i form av arbete eller studier. I mina intervjuer speglas 
en rädsla av att inte räcka till, av att inte duga. Den låga självkänsla som jag tidigare tog upp 
under avsnittet kamp gör sig påmind i allt dessa människor tar sig för. Vare sig det handlar 
om att söka ett arbete eller enklare saker som att lära sig ett spel: ”Jag har otroligt dåligt 
självförtroende …om jag ska lära mig något nytt som ett nytt krångligt spel …så är jag oftast 
så uppe i andra tankar, dömande tankar om mig själv som gör att det inte går så bra för mig. 
Jag ger oftast upp innan jag har provat.” (M6) De dömande tankarna tar över och får den här 
personen att känna att hon ändå inte kommer att klara det, att det inte är någon idé att ens 
försöka. De höga krav som är återkommande i mina intervjuer ställer upp sig som murar runt 
de självdestruktivas liv och skärmar av stora delar av deras möjligheter. I en sådan avgränsad 
livsvärld är det svårt att nå fram till ett varande i sig själv.  

Tredje grundstenen är ansvar vilket i mångt och mycket hänger samman med de 
föregående grundstenarna. Här väljer jag att anknyta till Mays teori om att människor ofta ser 
sjukdom som något ödesbestämt vilket gör dem handikappade och hjälplöst liggande i läkares 
händer. I intervjuerna med de självdestruktiva vilar en hopplöshet som jag framförallt 
återknyter till avsnittet om överlevnad. Så länge de själdestruktiva handlingarna ses som 
strategier för överlevnad kommer dessa att vara mycket svåra att ta sig ur. May menar att 
smärta och lidande får människan att bli mer sensibel och i de självdestruktivas fall skulle 
deras handlingar kunna bidra till en långt större ödmjukhet och förståelse för världen som de 
kan införliva i sitt liv. Detta verkar dock förbli en omöjlighet så länge den gemensamma 
uppfattningen om sjukdomar är att man står hjälplös och handfallen i sjukdomen klor. Så 
länge den uppfattningen är allmänt rådande finns inget stöd och ingen tro på att 
självdestruktiva själva kan ta sig ur sin problematik. Viktigt att beröra här är även att 
införlivandet av en diagnos kan bygga upp en ännu starkare känsla av att vara diagnosen. 
Man identifierar sig med sjukdomen, diagnosen, och genom detta väljs möjligheten till att ta 
ansvar för sina handlingar själv och räta upp sin situation bort. Så trots att diagnoser i vissa 
fall kan hjälpa självdestruktiva att slippa känna sig ensamma med sin problematik så vill jag 
ändå hävda att Mays teori om att se det friska i människan istället för det sjuka, se möjligheter 
snarare än begränsningar, gör att problematiken lättare kan åtgärdas. Det är utifrån det friska i 
en människa som en stabilitet och trygghet kan byggas därför är fokus på de självdestruktiva 
handlingarna fel väg att gå.  
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Frihet 
Att vara fri, att med ansvar kunna vila i sin livsvärld ter sig som en svår uppgift oavsett du är 
självdestruktiv eller ej. Sammanhanget mellan frihet och ångest gör att det inte är många 
människor som faktiskt vågar ta steget in i friheten. Dock uppkommer en paradox då de 
självdestruktiva samtidigt har kommit närmare friheten än normala människor men ändå 
saknar möjlighet att nå den på grund av att de aldrig kan höja sig över den. Kierkegaard 
beskriver hur en människa som är oförmögen att gå bortom ångesten aldrig heller kommer att 
nå frihet, för ångest är inte frihet men den är den ofrånkomliga vägen till frihet. Vidare menar 
May att frihet utan öde är en falsk frihet och inte förrän de självdestruktiva börjar handla i 
enighet med sina värderingar kan de nå friheten.  

Ytterligare en paradoxal aspekt ligger i att destruktiva personer kämpar mycket hårdare än 
normala människor för att vinna kampen mot ångesten, samtidigt som samma kamp utgör ett 
skydd mot en tänkbar frihet utanför.  

Att nå frihet är att ta ansvar för sina handlingar och ta fasta på de möjligheter som ges. 
Utan upplevelsen av frihet kan inte en människa nå ett varande, men genom att våga bemöta 
och bejaka ångesten kan ett ”högre jag” uppstå. Fromm förklarar ett högre jag som en 
dynamisk grundkänsla av att vara i världen, att vara en del och samtidigt bilda en helhet i sin 
livsvärld. När man som självdestruktiv söker en identitet i kampen så kan endast en identitet i 
form av vad man är uppenbara sig, man är en kvinna, man är kampen, man är ett 
cigarettpaket. Men att söka en identitet bortom vad man är, att söka ett vara, är de 
självdestruktiva oförmögna att göra. De har fastnat i ett ingenmansland mellan frihet och öde 
där de i den ångestfyllda kampen bygger upp en skör identitet som ständigt slås i spillror.  

 

Diskussion 
Med denna studie avsåg jag att bredda begreppet självdestruktivitet genom att använda ett 
existentiellt perspektiv. I enlighet med min huvudtolkning fann jag i materialet infallsvinklar 
som inte varit möjliga att nå med ett psykopatologiskt perspektiv. Att ta sig an en problematik 
med en helt annan ingång har varit otroligt givande och intressant. Tvetydighet och 
ambivalens uppblandat med ensamhet och uppgivenhet som allt ses med helt nya ögon bidrar 
till att självdestruktivitet nu kan skådas som något mer mänskligt. Det behöver inte längre 
likställas med en sjukdom som behöver behandling. Genom att se människan bakom 
handlingarna ger man ett ansvar till dessa personer men samtidigt också ett stöd för att alla 
faktiskt är kapabla att ta sig ur denna problematik. Nedan kommer jag att i stora drag 
presentera de nya aspekterna som studien gav.  

Inledningsvis spaltade jag upp olika typer av självdestruktiva beteenden vilket skulle ge 
en förståelse av att självdestruktivitet är så mycket mer än ungdomar som skär sig i armarna. 
Genom att förflytta fokus från ungdomar till vuxna fick jag ett helt nytt spann av 
självdestruktiva handlingar framför mig och såg genast att vuxna nästintill uteslutande 
använder, av samhället accepterade, medel att vara destruktiva. Detta kan handla om 
exempelvis rökning och alkohol. Att studera vuxnas självskadebeteenden skapar en intressant 
kontrast till de självdestruktiva beteenden som ungdomar utövar. Genom intervjuer framkom 
att vissa av intervjupersonerna stundtals skadar sig genom slag eller vassa föremål men att det 
är på mental nivå som de flesta självdestruktiva handlingar utövas. De skadar sig genom 
destruktiva tankegångar som bryter ner deras självkänsla och får dem att tycka att de är 
mindre värda. Låg självkänsla genomsyrar de flesta av mina intervjuer och trots att det är 
svårt att urskilja om det var den låga självkänslan eller självdestruktiviteten som införlivades 
först i intervjupersonen så råder det i alla fall ingen tvekan om att dessa starkt hör samman. 
Den låga självkänslan färgar sedan av sig och leder till en negativ självbild som är 
karaktäristisk för den självdestruktive.  
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Så, här har jag mitt utgångsläge. I mina ögon helt normala människor som någonstans har 
tappat greppet om sig själva och sin verklighet och börjat förlika sig med en bild av sig själv 
som destruktiv, som någon som skadar sig själv, som någon som gör samhälleligt fel. Till att 
börja med vill jag diskutera vad som försvåras i dessa människors liv när detta blir deras 
identitet.   

Att aldrig ha möjlighet finna en tro på sig själv, aldrig våga blicka framåt på grund av 
rädslan att misslyckas är nedbrytande och i längden outhärdligt att leva med. Det är mina 
intervjupersoner i hög grad medvetna om. När man ställer frågan hur de skulle vilja att deras 
liv såg ut så är det inte många av dem som kan svara. Vaga, diffusa önskningar samt högst 
realistiska svar framkommer, men drömmarna och de stora visionerna ligger vilande. Det blir 
bara jobbigt att plocka fram det ouppnåeliga. Några nämner att de först och främst måste 
komma ur sin självdestruktivitet innan de vågar drömma. Men jag vill stanna vid denna tanke 
ett tag, för i nästa andetag så beskrivs självdestruktiviteten som något de behöver för 
överlevnad. Något som gör att de klarar av att överhuvudtaget leva.  

Hur man kan på detta sätt både hata och älska sin självdestruktivitet? Den hindrar dem 
från att drömma om ett bättre och härligare liv, samtidigt som de hyllar den för att den får 
dem att överhuvudtaget orka stiga ur sängen på morgonen. Självdestruktiviteten får deras 
värld att gå framåt, samtidigt som den sätter upp enorma gränser och blockeringar. Denna 
paradox är högst intressant. Någonstans inunder all självdestruktivitet ligger en rädsla för vad 
som skulle hända om den inte längre fanns där, rädslan att bli blottad. Dock finns olika 
förklaringsmodeller till denna rädsla och paradox. Den mest använda förklaringen handlar om 
psykosomatiska problem hos personen i fråga. Diagnoser ställs där den vanligaste är 
Borderline Personlighetsstörning där personens livsvärld ter sig svart eller vit, det finns inga 
gråzoner. Men förklaringen kan också ligga i traumatiska upplevelser eller händelser och 
brister i barndomen. Denna problematik kan avhjälpas med olika former av terapi och anti-
depressiva tabletter. Självklart kan det fungera alldeles utmärkt för många personer som fått 
en diagnos, problemet jag kan se här är den brist på alternativa synsätt gällande 
självdestruktivitet. Därför presenterar jag ett existentiellt synsätt som kan bredda de redan 
etablerade perspektiven.  
 

Resultatet kontra tidigare forskning  
 
Definitioner av självdestruktivitet 
Då forskningen om självdestruktivitet hos vuxna människor är knapphändig handlade flertalet 
definitioner om en medveten och synlig skadegörelse på kroppen vilket inte stämmer in helt 
på mitt resultat. Några intervjupersoner berättar att de skadar sig själva på detta vis men 
främst handlar självdestruktiviteten om att mentalt bryta ned sig själv genom exempelvis 
destruktiva tankemönster. Att destruktiviteten sker mentalt gör att de fortfarande kan fungera i 
en vardag, på arbeten etc. men den låga självkänslan gör att de inte orkar med en för stor 
livsvärld utan lever i en begränsad värld. Definitionen av vuxna människors självdestruktiva 
beteende borde snarare inbegripa den inre kamp som dessa människor genomgår dagligen 
samt fokusera på den hopplöshet de känner inför allt som innebär en prestation för dem, som 
exempelvis arbete och relationer.  
 
Orsaksförklaringar till självdestruktivitet 
Den främsta orsaksförklaringen till självdestruktivitet är att dessa personer lider av en 
psykopatologisk sjukdom och destruktiviteten är endast ett uttryck för denna inre sjukdom. I 
min studie ses också destruktiviteten som en respons på något inre, men inte i någon av 
intervjuerna har jag fått fullt stöd till att det skulle handla om en sjukdom. Istället har 
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intervjupersonerna visat sig vara medvetna om sina handlingar och ser att de är fel, men de ser 
helt enkelt ingen annan väg ut ur kampen än att övervinna sig själv genom destruktiviteten. 
Precis som alla andra människor kämpar för att nå en identitet så gör även mina 
intervjupersoner det, enda skillnaden ligger i att dessa personer jag hakat fast i ett felaktigt 
tankemönster som berättar för dem att de inte duger. Identiteten blir skev och destruktiviteten 
följer som ett svar på detta.  
 
Faktorer som hänger samman med själdestruktivitet  
På samma sätt som med definitionerna är faktorerna väldigt beroende av att studien är utförd 
på vuxna istället för på ungdomar. Endast en av mina intervjupersoner har piercings eller 
tatueringar av vilket jag drar slutsatsen att detta inte hänger samman med självdestruktivitet i 
vuxen ålder. Men brist på socialt liv som Ayton, Rasool & Cottrell (2003) nämner som en 
faktor i sin studie stämmer även in på mitt resultat. Det sociala livet blir oerhört lidande av 
dessa personers sätt att se ner på sig själva och då de inte vågar bygga upp ett socialt nätverk 
blir det ännu mer sårbara och ensamma vilket ger större utrymme för självdestruktiviteten.  
 
Begreppet ”självet” i självdestruktivitet  
När det kommer till begreppet självet så kan min studie berika den redan befintliga 
forskningen genom att sätta människan i fokus och skapa underlag för en bredare syn på 
självdestruktivitet. I Adams, Rodman & Gavins (2005) studie framkommer en önskan från de 
destruktiva att de vill bli sedda som normala, detta framkom inte i min studie utan istället 
tycktes mina intervjupersoner tro att de helt enkelt inte har möjlighet att någonsin bli normala. 
Kanske kan denna skillnad i studierna bero på att Adams m.fl. har intervjuat ungdomar som 
fortfarande har någon form av hopp inom sig medan mina vuxna intervjupersoner helt enkelt 
har tappat hoppet på att det ens går att bli normal igen. Slutsatsen av detta blir att man i tidig 
ålder bör fånga upp antydan till självdestruktivitet samt vara mycket medveten om att 
självdestruktivitet i vuxen ålder måste fångas upp. Det är ingen människa som klarar sig helt 
själv ut ur problematiken men så länge en icke-acceptans finns i samhället så är det svårt för 
vuxna att våga be om hjälp.  

 Vidare har Adams m.fl. funnit tre personlighetstyper som anknyter till destruktiviteten. 
Den första personlighetstypen, The Intrinsic-Exentric Self, återfanns i mitt resultat på så vis att 
mina intervjupersoner ofta kände sig dåliga och mindre värda och deras självbild var starkt 
negativ. Men främst fann jag likheter i The Normal-Abnormal Self, då intervjupersonerna ofta 
jämförde sig med andra, tyckte att de själva var sämre. De nedvärderar sig själva och tycker 
att deras handlingar är felaktiga och sjuka och införlivar i sig själva bilden av att de inte är 
normala.   
 

Fight Club – en fråga om fokus 
Den finns en genomgående ambivalens i intervjupersonernas narrativa berättelser som visar 
att de tar stöd i självdestruktiviteten för att finna en identitet i sig själva. Tryggheten som 
handlingarna utgör vill de inte släppa för något bättre, trots att de hela tiden drömmer och 
önskar att deras livssituation såg annorlunda ut. Några är så inrutade i gamla mönster att de 
helt enkelt inte ens kan tänka sig ett liv utan självdestruktivitet. Problemet blir när man börjar 
se detta som ett problem och en sjukdom. Många människor höjer inte ens på ögonbrynet åt 
en elitidrottares nio träningspass i veckan, tävlingar, deffning som sliter på kroppen och ett 
fruktansvärt pressat schema. Detta för att denna identitet ses som något nobelt, dessa 
människor gestaltar personlighetsdrag som anses betydande och eftersträvsamma. De har bra 
karaktär och kan pressa sin kropp till det yttersta. Precis på samma sätt kan självdestruktiva ha 
otroligt god karaktär, de kan låta bli att äta i veckor i sträck, samt att de i allra högsta grad 
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pressar sin kropp till det yttersta exempelvis gällande tänjande av smärtgränsen. Varför är det 
ena nobelt och det andra onormalt? Båda sätten att leva sitt liv är att greppa efter en identitet. 
Ur en existentialistisk synvinkel är inte någon av dessa identiteter intressanta då de endast 
införlivar en identitet av vad någon är: självdestruktiv eller idrottsman. Det som istället borde 
utgöra grunden för en individ är varandet. Utifrån ett säkert och tryggt varande kan olika 
identiteter uppstå men de är då till för att exempelvis förenkla en situation. 

Det finns dock en tydlig skillnad mellan idrottsmannen och den självdestruktive den 
beskrivs enklast genom exemplet med männen i filmen Fight Club som bildade en klubb där 
de slogs för att kunna känna sig levande. De saknade något i sitt vardagsliv och fick den kick 
de behövde genom att slåss. Skillnaden mellan självdestruktiva personer och Fight Club, 
extremsportare etc. är att även om de har liknande handlingsmönster i många fall så har ingen 
av mina intervjupersoner uttryckt att det skulle vara en kick att vara självdestruktiv eller att de 
gör det för att de mår bra av det. Istället så handlar det enbart om att klara av vardagen, inte 
om att göra den bättre eller mer spännande. En tolkning till varför man inte kan sätta 
likhetstecken mellan dessa, snarlika, självdestruktiva handlingar är tron på sig själv samt 
sinnesstämningen i de olika situationerna. Extremsportare förflyttar tankarna till sitt uppdrag, 
de söker spänningen, medan personerna som jag har intervjuat lägger fokus på sig själva och 
sina problem. Olika fokus gör att sinnesstämningen är olika vilket bidrar till att jag på intet 
sätt kan säga att det handlar om samma typ av självdestruktivitet. Men detta är intressant att 
spinna vidare på då de handlar om varför den ena självdestruktiva handlingen är accepterad 
men inte den andra. Min tolkning är att människor accepterar det mesta en människa gör så 
länge den har förklaringar och kan rationalisera och rättfärdiga sitt handlande. Samtidigt som 
det handlar om syftet för handlingen. Syftet för extremsportaren och syftet hos mina 
intervjupersoner ligger långt ifrån varandra vilket också gör att människor runtomkring ser 
olika på deras handlingar.  

Kierkegaard & May 
Den ambivalens som mina intervjupersoner står inför förklaras inte enbart genom vilket syfte 
de har med handlingarna. Paradoxala handlingar, som att både behöva sin självdestruktivitet 
samtidigt som man avskyr den, söker jag förståelse i genom att se tillbaka historiskt sett. Med 
andra ord tar jag hjälp och stöd i teorier av Kierkegaard och May för att se vad deras svar på 
detta är. 

Kierkegaard skulle säga att denna paradox är helt normal för vår tids människor då vi 
alltid har en tendens att trycka ner svårigheter och ångest istället för att bejaka den. 
Kierkegaard menar att existensens kärna ligger i att människan förstår att hon utkämpar en 
inre strid och att hon måste acceptera denna. Det finns inget annat sätt att höja oss över 
svårigheterna än att se dem i vitögat. Vid studerandet av Kierkegaards teorier och filosofiska 
ingångar i existentialismen ter sig självdestruktivitet mer som ett fullt normalt symtom på 
världens existentiella frågeställningar istället för att som nu mer ses som en infekterad böld på 
vår mänskliga livsvärld. Ångest är människans ande och den utgör frihetens verklighet. Men i 
och med att de självdestruktiva människorna till synes inte har tillgång till sin fulla frihet så 
måste det, enligt Kierkegaards teori, betyda att dessa personer inte bejakar sin ångest. 
Självdestruktiviteten är snarare ett medel för att slippa känna ångesten som ligger under dessa 
handlingar.  

Men vad är det då som gör att självdestruktiva handlingar och låg självkänsla går hand i 
hand? Rolly May har svar på detta då han menar att människan måste handla utifrån sina egna 
värderingar för att komma till insikt om sig själva och världen. Dock anses 
självskadehandlingar vara felaktiga i samhället, vilket införlivar en värdering i oss från det vi 
var barn. Genom att destruktiva människors handlingar och värderingar inte går hand i hand 
föds en felaktig självbild. Detta kan återknytas till Kierkegaard som uttrycker att i vårt 
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samhälle betraktas ångest och förtvivlan med en negativ inställning. Denna inställning berör 
även personer med självskadebeteende och när den negativa inställningen införlivas i dessa 
människor blir resultatet att de gräver ner sig i ångesten och tappar styrkan och 
handlingskraften som de får av att acceptera ångesten. 

Självdestruktiva har en svårighet att våga ta itu med den ångest som ligger under deras 
skal, de försöker döva sina känslor med destruktiva beteenden. Dessa beteenden ses med 
mycket negativ attityd från samhällets sida och de värderingar som dagligen införlivas i oss 
går dessa personer emot. Ett enkelt exempel på detta är alla TV-program som på olika sätt 
riktar sig till personer med problem som övervikt (Du är vad du äter), motionsproblem 
(Toppform), rökning (Fimpa) etc. Överallt matas vi med värderingar som går emot vårt eget 
beteende.  
 

Borderline Personlighetsstörning  
En ny existentialistisk förklaringsmodell handlar alltså om att dessa personer inte är sjuka, de 
är fullt friska människor som inte har förmåga att hantera den inre ångest som varje människa 
behöver möta för att bli fria i sina möjligheter. Detta styrker jag genom mina intervjupersoner 
som fått diagnosen Borderline Personlighetsstörning. En mycket kortfattad förklaring över 
vad Borderline är lyder som följer. Borderline betyder gränslinje och det finns en mängd 
kriterier för denna störning, varav jag här räknar upp några. Först och främst handlar 
Borderline om instabilitet i sig själv och i relationer. Separationer är mycket svåra för dessa 
människor och de slits ofta mellan ytterligheterna extrem nedvärdering och idealisering. 
Impulsivitet som kan leda till skada för personen samt självmordsbeteende med gester, hot 
eller handlingar. Till sist är ångest eller okontrollerbar ilska vanligt förekommande hos 
personer som lider av Borderline (Barlow & Durand, 2005, s. 440-443) 

Två av mina intervjupersoner har blivit diagnostiserade med Borderline vilket i sig inte är 
kostigt eftersom detta är vanligt förekommande när det handlar om självskadebeteenden. Men 
det finns problem med denna diagnos. För det första ställer jag mig frågan varför mina övriga 
intervjupersoner inte har fått denna diagnos. Mina sex intervjuer visade att fem av personerna 
hade sökt hjälp för sina problem och går numer hos kurator eller psykolog, men endast två av 
dem har diagnostiserats, detta trots att deras historier är likartade och berör samma 
problematik ur något olika synvinklar. Om vi jämför detta med en personlighetsstörning som 
exempelvis schizofreni är det inte många psykologer och psykoterapeuter som skulle missta 
sig för vilken diagnos som skulle ställas. Detta gör att jag själv ställer mig skeptisk till denna 
diagnos. Är den så diffus att fem personer, som alla sökt hjälp för liknande problem, får vitt 
skilda förklaringar och diagnoser. Följdfrågan jag ställer mig är om denna diagnos, som inte 
har distinkta ramar, göra mer skada än nytta? En av kvinnorna upplevde att det var skönt att få 
en diagnos för att veta att man inte var ensam om problemet, men denna kvinna har gjort ett 
test tre gånger varav de två första gångerna påvisade att hon hade Borderline medan den sista 
visade motsatsen, med andra ord att hon var ”frisk”. Dock upplever kvinnan i fråga att 
perioderna då hon mår dåligt i princip liknar dem som hon hade förut när hon gick under 
diagnosen Borderline. Den andra kvinnan upplever att hennes diagnos snarare gjorde att hon 
även i andra delar av hennes liv började införliva diagnosen, hon blev ”Borderline” och 
hennes personliga utveckling stoppades upp. Jag tvivlar inte på att diagnoser i mångt och 
mycket är bra, men i och med Borderline fortfarande har en diffus förklaring kan många 
personer känna igen sig i symptomen och framförallt människor som redan är svaga i sig 
själva kan finna ett sätt att göra sig själv förklarbar.  

Att dessa två kvinnor fick diagnosen Borderline, och att övriga fyra personer inte fick den, 
tycker jag mer är ett bevis för att människor utan självdestruktiva beteenden behöver placera 
in de självdestruktiva i ett fack som påvisar en störning i psyket. Detta för att göra dessa 
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handlingar förklarbara för sig själva samt att de behöver se att det är störningen i sig som 
föder beteendet och att det på så vis inte är något som ”vem som helst” kan drabbas av. 

 

Konsten att vara normal 
Diagnoser föder ett ofrivilligt vi och dem tänkande, de skapar tankar om normalitet och icke-
normalitet som införlivas i oss genom socialiseringen. Hela vårt samhälle är centrerat kring 
vad som är normalt eller ej och det är mycket viktigt att hålla sig inom de ramar som är 
accepterade. I annat fall skapar man sig gärna en sub-grupp i samhället som vill stå utanför, 
vilket gör dem ”normala” på så vis att man vet hur de fungerar. Man kan härleda deras 
beteende till något för en själv välkänt. Detsamma gäller självdestruktiva som ofta drar sig till 
Internetsidor som behandlar deras problem, eller till likasinnade personer i vardagslivet.  

Detta kan ses som ytterligare ett bevis på att samhällets negativa attityd färgar dessa 
personer väldigt starkt och bidrar till att de inte kan stå upp för sig själva såvida de inte är fler 
som tycker samma sak. Att stigmatiseras av samhället skapar en stark sammanhållning som 
grupp vilket bidrar till att handlingarna eskalerar snarare än dämpas. Detta hänger även 
samman med bristen på socialt nätverk som många av intervjupersonerna hade. Att inte känna 
sig accepterad av samhället skapar en paranoia över att alla skulle tycka illa om dem och då 
deras egen uppfattning om sig själva är så färgad av problemet tror de att även alla människor 
runt omkring ser dem på samma sätt. Resultatet blir att dessa personer endast har ett fåtal 
vänner runt sig som de känner att de litar på, men de tror fortfarande inte att dessa vänner ser 
någonting annat än det självdestruktiva – utan bara att dessa vänner accepterar att de är 
onormala. Detta är mycket anmärkningsvärt och för tankarna till min tidigare forskning där 
Adams, Rodman & Gavin (2005) kom fram till att självdestruktiva ofta uppoffrade sig själva 
för andra för att bli accepterade. Deras självrespekt är obefintlig och det enda som räknas är 
att andra mår bra. De nämner också i sin artikel att självdestruktiva är genomsyrade av 
självförakt och deras negativa egenskaper överskuggar de positiva. Detta såg även jag tydligt 
när mina intervjupersoner talar om att skapa sig ett jag. Detta ”jag” är dock omöjligt att nå i 
och med att det, för dem, är mycket viktigt att prestera och då inte bara sitt yttersta, utan även 
mer än så. De skulle helt enkelt överträffa sig själva för att vara tillräckliga vilket betyder att 
de aldrig kan bli nöjda med någonting som de åstadkommer.  

När man ständigt uppoffrar sig själv för andra kan man bevisligen tillslut helt gå upp i 
andra och glömma bort sig själv. Det fick jag bevis för genom denna undersökning, dock är 
detta som en helt ny infallsvinkel för mig, nämligen att självdestruktiva vuxna ser sig själv 
som själviska om de talar om sig själva som ”normala”. Det skulle vara att håna de personer i 
deras omgivning som i deras ögon är normala och respektabla. Att se på sig själv på detta sätt 
skapar en enorm saknad av eget värde och det självdestruktiva beteendet styr hela deras 
tankevärd. Att se förbi beteendet och se en normal och värdefull person inunder vore som att 
håna de normala i samhället. Att på detta sätt enbart fokusera på självdestruktiviteten gör att 
de själva förlorar en stor del av sin självbild och att på denna grunde försöka bygga upp en 
jagkänsla är i det närmaste omöjligt. 
 

Frihet eller överlevnad 
Anmärkningsvärt är dock att det faktum att man ”straffar” sig själv tas upp väldigt lite av 
intervjupersonerna. I en intervju, med den yngsta deltagaren, nämner hon att vissa av hennes 
självdestruktiva handlingar verkar som ett straff. I övriga intervjuer handlar det om att det är 
ett beteende som de inte kommer ur, som de inte nödvändigtvis behöver men som de ändå 
behåller frivilligt eller ofrivilligt. Vissa ser sig inte ha något annat val än att fortsätta, andra tar 
upp olika vägar ut men ser inte sig själva kunna ha den orken att komma hela vägen fram. 
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Detta tolkar jag som en övergång från ungdomens självdestruktiva beteende, då man i större 
utsträckning straffar och skadar sig själv och sin kropp, till att man helt enkelt har växt ihop 
med sitt självskadebeteende och har på olika sätt antingen rationaliserat sitt handlande för sig 
själv eller så kommer överlevnadsprincipen in. De kan helt enkelt inte se sitt liv utan 
beteendet vilket gör att de blir livrädda för att det skulle försvinna. 

Här vill jag återknyta till Rollo Mays begrepp frihet. Jag ser en stark koppling till den 
överlevnadsstrategi som självdestruktiviteten utgör. Under mina intervjuer berättade många 
att de kände att beteendet var essentiellt för deras överlevnad. Ur Mays perspektiv skulle 
deras beteenden ses som en flykt undan verkligheten, de har mer frihet än vad de klarar av att 
hantera och deras självskadebeteende blir en trygghet. May formulerar självskadebeteende 
som en frihet utan öde, en sådan frihet klingar tom och har inget värde i sig. För att friheten 
ska få ett värde måste människan vara stark nog att möta både de möjligheter som den 
erbjuder och den smärta som kommer med dem. Det finns ingen frihet som är enkel och 
smärtfri. Om en människa inte har förmåga att ta vara på sin frihet eller förlorar sin frihet kan 
denne bli apatisk, psykotisk och neurotisk. Här får den gängse psykosomatiska 
förklaringsmodellen visserligen näring, men May är samtidigt mycket noga med att påvisa att 
dessa psykotiska tillstånd inte i sig själva har ett värde att bota utan det är den underliggande 
oförmågan att hantera sin frihet som är det viktiga. Att kunna hantera sin frihet är att göra sig 
själv fri. Att krympa sitt livsrum till hanterbar storlek kan med andra ord inte bli något mer än 
en temporär hanteringsplan.  

Ett annat av Mays perspektiv värdigt att ta upp här är hans sätt att se människans tendens 
att se sjukdom som styrd av ödet, att vi inte kan hantera dem själva. Att ställa diagnos på en 
person med självdestruktivt beteende kan med andra ord leda till att denna känner att 
handlingarna är ödesstyrda, det finns ingenting att göra åt dem. Personerna i fråga kommer 
därmed att bli mer eller mindre handlingsförlamade när det kommer till att hantera sina egna 
problem. Därför är det inte så förvånande att så många personer får fatt i den frihet som vi 
behöver, skulle vi tro att vi klarade det är oddsen skyhöga mot att vi tror att vi är sjuka och att 
vi därför inte kan styra vårt öde, vår frihet. Fokus måste ligga på att ta bort sjukdomsstämpeln, 
på att hitta vägar ut ur självdestruktiviteten som fokuserar det icke-destruktiva i människan 
snarare än det destruktiva.  
 

Individualisering enligt Fromm 
Vikten av och svårigheten med att med självdestruktivitet som grund leva i varande har jag 
talat mycket om men jag vill här även föra in begreppet individualitet i studien och gör detta 
genom Fromm. Alla människor har vissa behov, vi behöver äta och därför behöver vi tjäna 
pengar till att inhandla mat. På så vis hamnar vi i det system vi kallar för samhället och måste 
hålla till godo med vad denna struktur har att erbjuda. Vi behöver här finna samhörighet med 
världen i sig eller fysiska personer för att må bra. Detta är ett steg i individualiseringen.  

Fromm beskriver samhörighet som lika essentiell som närig för våra kroppar, en ensam 
människa förgås tillslut på grund av sitt sociala tillstånd. Dock går några av mina intervjuer 
emot Fromms teori. Exempelvis så berättar en man om att han hellre är ensam än att göra ett 
försök att träffa någon som kan visa sig misslyckas. Denna man får stark ångest över sitt 
sociala tillstånd. För att här följa Fromms teori skulle denna man med andra ord känna så 
stark vilja att behöva någon så att han helt enkelt skulle bortse från alla eventuella 
misslyckanden.  

Fromm menar att när vi blir individualiserade så följer på det ett större ansvar, en större 
frihet och med det även en påtaglig ensamhet. Fromm skulle säga att de självdestruktiva 
personerna underkastar sig världen vilket föder negativitet och vanmakt. Istället så måste en 
spontan gemenskap med världen infinna sig och man kan på så vis skapa sig en stark 
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individualitet. Men det är ofta förknippat med svårigheter och obehag att skapa sig själv, bli 
en egen individ. Svårigheterna kan ligga i att valen är för många eller att man förlorar 
tryggheten om man kastar sig ut och själv ska slå sig fram i världen. Självdestruktiva personer 
klarar inte av att hantera friheten, genom kamp så försöker de slåss mot ångesten och bygga 
upp en grund, om än aldrig så skör, men detta leder bara till ett reducerande och nedbrytande 
av ”jaget”. Att de fortsätter med dessa nedbrytande handlingar beror på att de trots allt känner 
sig starka i stunden av självdestruktiviteten. Den symboliserar en styrka och en trygg punkt i 
den annars så kaotiska tillvaron.  
 
Genom att använda ett existentialistiskt perspektiv i mina intervjuer och i min analysmetod så 
har jag haft möjlighet att se djupare i dessa människors liv och vardag. De skiljer sig inte 
mycket ifrån övriga människor, förutom i tron på att de själva är onormala. Deras intressen, 
drömmar och tankar om livet är anmärkningsvärt djupa och de har en medvetenhet om 
världen som man inte ser hos alla människor. Dessa upptäckter får mig att tro att det är så att 
dessa människor är mer lyhörda och känsliga för världen runtomkring dem, de lyssnar in och 
är medvetna. Men då denna värld inte alltid är den lättaste att leva i kan denna analys gå för 
långt och det filter som andra människor ibland kan lägga över för att slippa intrycken finns 
inte i samma utsträckning. Därför blir känslor och tankar mer påtagliga för de självdestruktiva 
människorna. Här skulle jag vilja fortsätta min forskning, finna mer detaljerade beskrivningar 
om dessa människors tankegångar, men tiden är för knapp.  

Det som jag dock till sist vill belysa är att något som går igenom hos alla mina 
intervjupersoner är att de, trots allt elände som de upplever i sina liv, verkar tycka om livet 
och kämpa för att få det bättre. Det finns en vilja och förmåga hos mina intervjupersoner som 
inte är så vanlig att se bland människor utan självdestruktivt beteende. Om de inte hade vilja 
och kärlek så skulle de inte orka gå igenom dag efter dag med att känna prestationsångest, 
orimligt höga krav, känsla av mindervärde etc. Med andra ord måste det någonstans finnas ett 
hopp och en tro i dessa människor, och när de själva tror att de greppar efter halmstrån kan det 
istället vara härligheter som andra människor går miste om på grund av att de på intet vis 
analyserar och reflekterar över livet som självdestruktiva människor är tvingade till att göra. 
Enligt mig är det hoppet, tron och viljan som borde ligga i fokus då man tar sig an en 
självdestruktiv människa, för det är dessa egenskaper – inte de destruktiva handlingarna – 
som gör varje människa unik och värdefull. 
 

Reflektion över studien samt vidare forskning 
Genom att använda en hermeneutisk inriktning läggs ett stort ansvar på forskarens kapacitet 
att hålla sig nära materialet utan att låta sin förförståelse ta överhanden. I min roll som 
forskare har jag sökt vara ständigt medveten om denna problematik. Mina tolkningar är fria 
utifrån det som har sagts i intervjuerna och med hjälp av förförståelsen har jag funnit delar 
och helheter som kunde sammanfogas. Men att vara nära materialet kan också betyda att man 
blir blind för vissa delar. Kan det ha varit så att min förförståelse i allt för stor grad har 
påverkat utfallet i studien? Flera gånger under studiens gång har förförståelsen genomsyrat de 
första tankarna i exempelvis en tolkning. Dock har det skett lika många gånger att 
förförståelsen har fått stryka på foten på grund av att en helt annan aspekt har uppkommit ut 
materialet. Förförståelsen har fått mig att komma vidare i min studie, den har bidragit till de 
berikande intervjuerna, den har varit en god följeslagare och utan den hade inte det starka 
intresset för ämnet funnits där.  

Har det varit givande att använda en existentiell forskning på detta ämne eller känns det 
överflödigt? Under många år har det psykopatologiska synsättet genomsyrat sättet att bemöta 
självdestruktiva, många gånger har människor blivit hjälpta med att komma ur sin 
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problematik och de flesta människor känner tilltro till denna typ av behandling. Men genom 
att öppna dörrarna mot det existentiella synsättet får människan, istället för handlingarna, stå i 
centrum. Människan är viktig, inte hennes handlingar, och denna studie kan bidra till en större 
förståelse för att det faktiskt finns en värdefull människa bakom de destruktiva handlingarna. 
Om detta i sin tur kan bidra till en mer accepterad syn på självdestruktivitet och en större tro 
på dessa människor har denna studie fyllt sitt syfte.  

Det finns både styrkor och svagheter med att använda hermeneutik och existentialism i 
studien, men den främsta styrkan – som för mig överstiger svagheterna – är att få möjligheten 
att gå in på djupet i dessa människors livsvärld och genom detta skapa en tolkning som täcker 
in så mycket av problematiken som möjligt samtidigt som närheten till dessa människor får 
studien att beröra på ett sätt som man inte har möjlighet att uppnå med andra typer av 
forskningsmetoder.  

Uppslag till vidare forskning, vad är det som gör att det är så svårt och anses så tungt att 
bygga en egen identitet i dagens samhälle. Vad är det som gör oss rädda för att bli en individ, 
är det för hård press, för höga krav, för många val? Dessa funderingar kan kanske lösas 
genom att intervjua äldre personer, över 50 år, som har helt andra premisser för byggandet av 
en identitet. Jag skulle även vilja se en liknande studie som denna men på äldre människor, 
gärna över 40 år för att se om skillnaden skiljer sig ytterligare. Finns det större svårigheter att 
tala om självskadebeteende ju längre upp i åldrarna man kommer? Är det ett relativt ”nytt” 
fenomen att man tänker i dessa banor eller är rökare vid 70 års ålder vid samma tankar som en 
rökare i 30 års ålder?  

Jag ser även gärna mer existentiell forskning inom fler områden, framförallt gällande 
andra beteenden som idag är klassade som psykiska sjukdomar. Till sist önskar jag givetvis att 
någon vill ta upp min forskning där denna slutade med vissheten om att självskadebeteende 
väldigt ofta kan handla om annat än att personen i fråga är psykiskt sjuk, och se vilka 
existentiella behandlingsmetoder som skulle vara de mest effektiva.  
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