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ABSTRAKT 

Titel: Offer, aktör eller överlevare? – en diskursteoretisk analys av unga tjejers utsagor om att 

leva med sex som självskadebeteende 

Författare: Evelina Bergman och Hanna Jokio 

 

Syftet med studien är att genom en diskursteoretisk analys av unga tjejers utsagor om att leva 

med sex som självskadebeteende, lokalisera vilka diskurser som omgärdar dem och 

synliggöra hur de diskursiva konstruktionerna påverkar de unga tjejernas identitetsskapande 

som offer och/eller aktörer i relation till självskadebeteendet, det sexuella våldet och i mötet 

med professionella inom vård och myndigheter. Utöver diskursteori som analysmetod 

används Nils Christies (2001) teori om ideala offer och Ingrid Landers (2003) teoretiska 

perspektiv på normativ femininitet. Genom dessa kunde författarna till studien visa på en 

mångfald av diskurser som alla innehåller normativa aktör- och offerpositioner som de unga 

tjejerna kontinuerligt är tvungna att förhålla sig till och som delvis står i konflikt med sociala 

konstruktioner av ideala offer och ideal femininitet. Dessa positioner tilldelas, görs anspråk på 

eller motstånd mot och präglar inte enbart de unga tjejernas självbild utan också hur 

professionella inom vård och myndigheter ser på dem och vilka stöd- och hjälpinsatser de 

erbjuds eller fråntas. Avslutningsvis argumenterar författarna för ett bredare synsätt på unga 

tjejer som självskadar med sex, på offer- och aktörskap och ett ifrågasättande av förtryckande 

normer för att uppmärksamma, identifiera de unga tjejerna som självskadar med sex, då det är 

en förutsättning för att vidga deras valmöjligheter och handlingsutrymmen.  

 

Nyckelord: sex som självskadebeteende, diskursteori, ideala offer, normativ femininitet, aktör 

och unga tjejer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

Title: Victim, actor or survivor? - A discourse theoretical analysis of young girls' statements 

about living with self-injuring by sexual behavior.  

Authors: Evelina Bergman and Hanna Jokio 

 

 

The purpose of this study is that through a discourse theoretical perspective, analyze young 

girls 'statements about living with self-injuring by sexual behavior. The aim is to locate the 

discourses that surround them, visualize how discursive constructions affect these young girls' 

identity as victims and/or actors in relation to self-injury, the sexual violence and in meetings 

with the professionals within the health authorities.  In addition discourse theory as an analyze 

method, the authors also use Nils Christie's (2001) theory of the ideal victim and Ingrid 

Landers (2003) theoretical perspectives on normative femininity. The authors of the study 

show a diversity of discourses that surround the young girls. All discourses contain normative 

actor- and victim’s positions that young girls constantly are obliged to relate to, which 

partially conflict with social constructions of the idea of victim and femininity. These 

positions are assigned, claimed or opposition to, and characterizes not only the young girls 

self-image, but also how professionals within the health authorities look at them and what 

support and assistance that’s offered or deprived. Finally, the authors argue for a broader 

approach to young girls who self-injuring by sexual behavior, they can be both victims and 

actors and advocates a questioning of oppressive norms to detect and identify the young girls 

who self-injure by sexual behavior, when it is a prerequisite to widen their options and 

discretion. 

 

Keywords: sex as self-injury, discourse theory, the ideal victim, normative femininity, actor 

and young girls. 
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1.0 INLEDNING 

Denna studie inleds med ett citat ur biografin 14 år till salu. 

Jag trodde att sex hjälpte mot ångesten. Ibland var det faktiskt någon form av lättnad just under 

tiden. Bekräftelse. Att jag dög till att ha sex med i alla fall. Och ja. Efteråt kändes det bara värre. 

Smutsig och äckligt. Ångest för att jag själv hade kontaktat dem. Jag kände mig äcklig som bjöd 

ut mig och lät andra använda mig. Det kändes som om det stod hora i min panna. Som om 

varenda människa kunde se vad jag gjorde och hur äcklig jag var. Jag trodde att jag skulle vara 

tacksam och glad för att någon vill ha sex med mig, att någon kunde tänka sig att röra vid mig 

fast jag var som jag var. Jag ville göra mig själv illa, jag tyckte att jag förtjänade det, att jag inte 

var värd mer. Jag tog över den rollen som min tidigare förövare hade haft, jag upprepade det 

som Niklas hade utsatt mig för. Då var det bra med de män som var mer våldsamma. Männen 

bekräftade hela tiden hur dålig jag var. Att jag bara var en liten hora, som man kunde knulla och 

slå och göra vad man ville med (”Tessan” i Engvall 2009:115-116).  

 

Det finns begränsat med tidigare forskning inom området sex som självskadebeteende. 

Fenomenet är relativt ny utforskat och begreppet har utvecklats, förklarats och studerats sedan 

ett par år tillbaka (Jonsson & Lundström Mattson 2012:9). Unga tjejers självskadebeteende 

har genom historien uppmärksammats, att skära sig själv eller svälta sig är exempel på 

beteenden som oroat och som varit aktuella frågor i samhällsdebatten (Jonsson & Lundström 

Mattsson 2012:24). Men kunskap om och tidigare forskning kring sex som 

självskadebeteende är bristfällig i Sverige såväl som internationellt. Även de ekonomiska 

resurser som polisen i Sverige satsar anses vara otillräckliga, där bland annat sektionen som 

arbetar mot prostitution i Malmö har lagts ner (TT, DN 2013-08-09). I andra delar av landet 

uttrycks också en frustration bland poliser som anser att det saknas resurser till att hitta 

sexköpare som söker tillfälliga sexuella kontakter – men även för att finna de 

barn/tjejer/pojkar som blir sexuellt utnyttjade (Carlsson, SP 2013-11-07). Kritik riktas mot 

rättsväsendet då svenska domstolar inte dömer sexköpare till hårdare straff, att de kommer 

lindrigt undan genom att hävda att de inte visste att den de hade sex med var minderårig. 

Likväl ses inte heller sexsäljare som offer i de svenska domstolarna utan mer frekvent kallas 

dem som vittnen, vilket begränsar deras möjlighet till ombud och ersättning (Sjöholm, SvD 

2013-08-09). Således framkommer det att det fortfarande är mycket arbete kvar att göra innan 

forskning, så även utvecklade behandlingsmetoder och lagar, kan ses utbredda och 

heltäckande (Jonsson & Lundström Mattsson 2012:10). 

 

Tessan som tjejen i citatet ovan kallas beskriver hennes verklighet. Hur det kan vara att 

självskada med sex. En verklighet där det finns normativa och förtryckande föreställningar 

kring femininitet och sexualitet och där bevisbördan inom det sexuella våldet läggs på offret 

och trovärdigheten bedöms utifrån offrets handlingar, inte gärningsmännens. Sociala 
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konstruktioner av femininitet och ideala offer riskerar att osynliggöra de unga tjejer som inte 

passar in i stereotypa beskrivningar av offer för sexuellt våld (Christie 2001, Lander 2003a, 

Sjöholm, SvD 2013-08-09).  

 

Tessan är inte enbart offer utan också aktör, detta kan i en första anblick upplevas vara två 

motsatta identiteter men som i grunden interagerar (Mörner 2010:213). Offer för sitt 

självskadebeteende och för gärningsmannens våld, men även aktör som genom sitt aktiva 

handlande uppsöker män i syfte att skada sig själv. I sin tur utmanar denna dubbla 

positionering, offer och aktör, den stereotypa bilden av vem som är ett offer och hur ett offer 

ska agera. Som vidare kommer att utvecklas under det teoretiska ramverket, finns det sociala 

konstruktioner av offer och femininitet, olika stereotypa föreställningar som exempelvis 

påverkar om de unga tjejerna som självskadar med sex ser sig själva som offer, hur andra 

inom förslagsvis vård och myndigheter bemöter dessa tjejer och således om de får tillgång till 

samhälleliga hjälpinsatser, och vilken form av skydd och stöd som erbjuds (Mörner 

2010:112). Därför finner författarna till denna studie att det är av stor vikt att uppmärksamma 

dessa tjejer och höra deras röster och att i ett vidare perspektiv problematisera diskurser kring 

de unga tjejerna som självskadar med sex som offer och/eller aktörer, hur förväntningar kring 

femininitet och idealt offerskap kommer till uttryck i de unga tjejernas utsagor. Genom att 

studera de unga tjejernas utsagor, de diskurser som omgärdar dem, kan kulturellt förankrade 

konstruktioner tydliggöras. Detta är socialkonstruktivismens styrka, att genom studier av 

språk, få kunskap om ”verkligheten”, då det är inom diskurser som ”verkligheten” skapas 

(Winther Jørgensen och Phillips 2000:28). 

 

1.1 Definition av sex som självskadebeteende 

I denna studie används Åsa Landbergs definition av sex som självskadebeteende. 

Att skada sig genom sex innebär att en person har ett mönster av att söka sig till sexuella 

situationer som innebär egen psykisk eller fysisk skada. Beteendet orsakar signifikant lidande 

eller försämrad funktion i skolan, arbetet eller på andra viktiga områden (Landberg i Jonsson & 

Lundström Mattsson 2012:52). 

 

1.2 Relevans för socialt arbete  

På grund av det sociala arbetets dubbelhet, att hjälpa människor i utsatta situationer och att 

verka för att anpassa dessa till existerande samhälleliga normer riskerar den som är verksam 

inom det sociala arbetet att upprätthålla och reproducera förtryckande maktstrukturer. Det är 

utifrån normer det sociala arbetet organiseras och således hur klienten bemöts och förstås. 
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Normer kring femininitet och ideala offer kan exempelvis påverka unga tjejer som självskadar 

med sex och deras identitetsskapande men också inverka på professionella inom vård och 

myndigheter och deras bemötande av dessa tjejer. Därför är det av vikt att synliggöra och 

problematisera de strukturer och föreställningar som påverkar samhället och så till vida det 

sociala arbetet, för att kunna utmana och förändra förtryck och diskriminering (Mattsson 

2010:167–169). Att undersöka ämnet sex som självskadebeteende är därför relevant inom det 

sociala arbetet, då exempelvis socialsekreterare dagligen möter dessa unga tjejer i sitt arbete, 

många gånger utan att veta om det, då frågan inte ens ställs (Jonsson & Lundström Mattson 

2012).  

 

1.3 Syfte, frågeställningar och avgränsning 

Det övergripande syftet med denna studie är att lokalisera de diskurser som omgärdar unga 

tjejer som självskadar med sex genom att analysera biografier. Vidare ämnar författarna 

synliggöra hur de diskursiva konstruktionerna påverkar de unga tjejernas identitetsskapande 

som offer och/eller aktörer, i relation till självskadebeteendet, det sexuella våldet och i mötet 

med professionella inom vård och myndigheter. 

 

Syftet sammanfattas av nedkommande frågeställningar; 

 Vilka diskurser omgärdar unga tjejer som självskadar med sex? 

 Hur påverkar de diskursiva konstruktionerna tjejernas identitetsskapande som offer 

och/eller aktörer, i relation till självskadebeteendet, det sexuella våldet och i mötet 

med professionella inom vård och myndigheter?  

 

Studiens fokus är de unga tjejernas utsagor om sex som självskadebeteende. Författarna utgår 

från en diskursteoretisk ansats, som ingår i ett socialkonstruktivistiskt forskningsfält för att 

begreppsliggöra diskursers påverkan på de unga tjejernas konstruktioner av offer- och 

aktörsidentiteter. Diskursteorin används både som ett teoretiskt- och metodiskt redskap 

tillsammans med andra teoretiska begrepp så som normativ femininitet och ideala offer. I 

diskussionen sammanförs diskursanalysen och de ytterligare teoretiska begreppen med 

tidigare forskning för att skapa bred förståelse och insikt i det område, sex som 

självskadebeteende, som studeras. 
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1.4 Arbetsfördelning  

Författarna har gemensamt granskat, diskuterat och beslutat om innehållet i denna studie. De 

olika delarna har kommit till utifrån noggranna överväganden och delaktighet. Fördelning av 

arbetet har förekommit, där Hanna Jokio har skrivit abstrakt och tidigare forskning och 

Evelina Bergman författat teori, metod och material. Författarna har korrekturläst och 

redigerat varandras respektive ansvarsområden. Resterande delar i uppsatsen så som 

inledning, syfte, frågeställningar, analys och diskussion har författats gemensamt, det vill säga 

författarna har suttit sida vid sida och skrivit varje mening tillsammans.  

 

2.0 TIDIGARE FORSKNING 

I avsnittet som följer presenteras forskning relevant för att få en tydligare bild av fenomenet 

sex som självskadebeteende. Inledningsvis redovisas vetenskapliga arbeten kring 

självskadebeteende generellt och unga tjejer som självskadar. Vidare introduceras läsaren för 

forskning som belyser sex som självskadebeteende och sociala konstruktioner av offer för 

sexuella övergrepp. Detta ämnar att ge läsaren en förståelse inför den kontext i vilket 

studieobjektet befinner sig.  

 

2.1 Självskadebeteende  

Självskadebeteende har de senaste åren beskrivits som en problematik som främst kommer till 

uttryck hos unga tjejer. Att skära sig har varit ett självskadebeteende som fått utbrett fokus i 

den svenska samhällsdebatten. Att skada sig är även en företeelse som upplevts öka, 

möjligtvis för att det därför blir mer accepterat att just tala om (Johansson 2010b:24). 

Självskadebeteende handlar, enligt Anna Johansson (2010b), om hanterandet av känslor som 

tar sig i uttryck genom att individen på olika sätt skadar sig själv fysiskt och psykiskt. Det är 

ett sätt att lindra sin ångest genom att skada sin kropp och ofta upplevs det som den enda 

utvägen (Johansson 2010b:24). De unga tjejerna i Johanssons studie som utsätter sig för 

självskada genom skärning beskriver det som att de ”kokar över” av känslor och måste ”lätta 

på trycket”. När de skär sig så försvinner ångesten för en stund. Självskadan kan även tolkas 

som ett sett att normalisera känslor och kanalisera dem genom att skära sig, detta inger 

självkontroll då det upplevs som att individen håller känslorna ”i schack”. Att självskada sig 

beskriver en av tjejerna i Johanssons forskning som att bruka droger:  

Det påminner mycket om drogmissbruk. Efter att en viss dos blivit så ’vanlig’ att kroppen 

knappt reagerar på den så höjer du bara dosen. Och höjer, och höjer, och höjer (Johansson 

2010:25).  
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Därmed förmedlas också en bild där självskadandet snarare är resultatet av brist på kontroll, 

kontrollförlust. Sprunget ur ett beroende som således kan likställas med (psykisk)sjukdom. De 

unga tjejerna i Johanssons studie pendlar hela tiden mellan dessa två skilda subjektspositioner 

(Johansson 2010b:26). Johansson resonerar även kring att könet har betydelse när det kommer 

till självskadebeteende och menar att individer som definieras som kvinnor måste anstränga 

sig mer för att uppnå den premierade subjektivitet som förknippas med självkontroll, disciplin 

och ordning. Att genom fysiska handlingar straffa sin kropp kan innebära att tjejerna gör 

motstånd mot en normativ femininitet samtidigt som de upprätthåller den, vilket i sin tur 

synliggör bilden av att känslor, iscensättande av normer exempelvis femininitet och offerskap 

är förbundet till kroppen (Johansson 2010b:27). 

 

2.2 Unga tjejer som självskadar i den offentliga debatten 

Anna Johansson (2010a) beskriver hur unga tjejer som självskadar sig framställs i den 

offentliga debatten (Johansson 2010a:86). När fenomenet självskada började observeras i 

början av 2000-talet riktades ofta fokus på vilka tjejerna var som självskadade sig. 

Självskadebeteende blir allt som oftast knutet till just ålder och kön (Johansson 2010a:87). 

Tjejen utgör sinnebilden för den ”typiska självskadaren” i offentliga sammanhang. Frekvent 

beskrivs hon som en högpresterande och ambitiös tjej. Detta anser Johansson är en felaktig 

bild. Tjejer som självskadar sig har inte alltid liknande bakgrund, en del kommer från en 

socialt trasslig bakgrund medan andra är högpresterande (Johansson 2010a:87). Tjejernas 

självskadebeteende tolkas främst som en situation som är mer generellt oroande, det är en 

utveckling av en kultur och ett samhälle, som anses vara alarmerande. Ett samhälle där det 

som ung tjej innebär att känna ångest, osäkerhet och känslomässigt kaos. Detta bidrar i sin tur 

till att det blir normaliserat att unga tjejer mår dåligt vilket upprätthåller föreställningar kring 

vilka personer det är som skadar sig. Unga tjejer framställs som martyrer med upplevelser av 

utanförskap med känslor av maktlöshet som tvingar dem till att skada sig för att i ett desperat 

försöka skaffa sig kontroll över tillvaron (Johansson 2010a:89). Självskadande tjejer beskrivs 

också som inåtvända och måna om att inte vara till belastning för andra. Killar framställs 

däremot som utåtagerande och våldsamma mot sin omgivning när de inte mår bra. Den som 

skadar sig själv är offer och aktör på samma gång. Självskadebeteende ses inte av samhället 

som en våldsam eller aggressiv handling menar Johansson utan diskursen riktas snarare till att 

framställa tjejerna som passiva offer. De aggressiva killarna tillskrivs större handlingskraft än 
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tjejerna då de riktar våldet till andra personer som direkt blir drabbade av deras agerande 

(Johansson 2010a:91). Tjejerna förväntas så till vida vara dysfunktionella i sättet de hanterar 

sina känslor vilket upprätthåller en bild av dem som instabila och som avvikare från den 

normativa femininiteten (Johansson 2010a:92). Å ena sidan framställs tjejerna som helt 

”vanliga tjejer” utan specifik bakgrund men å andra sidan upplevs dem som avvikare som inte 

kan anpassa sig till rådande ideal och normer. Detta blir en balansgång enligt Johansson. 

Tjejen bör framstå som måttlig och återhållsam men samtidigt förmedla att hon är tillräckligt 

sjuk för att få vård och hjälp (Johansson 2010a:105). 

 

2.3 Sex som självskadebeteende 

Det som är gemensamt för unga tjejer som skadar sig själva är som nämnts att de försöker 

hantera sin ångest, ofta tomhet och smärta (Svedin i Jonsson & Lundström Mattsson 

2012:24). Ångesten blir central för att förstå självskadebeteendet - sex blir för en del unga 

tjejer ångestlindrande (Jonsson & Lundström Mattsson 2012:45).  

Jonsson & Lundström Mattsson beskriver ångest: 

[…] Några av de unga som tog mest upprepade sexuella risker online var de som skadat sig 

genom sex. Drivkraften var stark att få uppleva en tillfällig paus från de outhärdliga känslorna 

och resulterade i sexuella kontakter med personer online, ofta med våldsinslag. Tyvärr innebar 

risktagandet att de outhärdliga känslorna på sikt istället förstärktes och ledde till nytt 

självskadande. Den unge blev fast som i ett ekorrhjul som var svårt att ta sig ur. En försvårande 

omständighet var att de unga ofta fick kontakt med personer som hotade och i flera fall även 

misshandlade dem, om de inte fullföljde det som bestämts inför mötena eller vägrade att gå med 

på att ses igen (Joansson & Lundström Mattsson 2012:50).  

 

Åsa Landberg menar att när tjejerna nästan inte längre står ut med att leva, så blir ångesten så 

stark att självskadebeteendet är det enda som lindrar den (Landberg i Jonsson & Lundström 

Mattsson 2012:19). Camilla Kordnejad- Karlsson menar att ångest är ett ord som många 

använder sig av, men som egentligen består av olika känslor som är olika från individ till 

individ. I behandlingen av unga tjejer som lider av sex som självskadebeteende tas ångesten 

upp när den unga tjejen själv får sätta ord på sina känslor och berättar vad hon mår dåligt av. 

Därefter formas en kedja, vad är det som utlöser tanken att vilja vara destruktiv, när inträffar 

det och hur hanterar individen situationen. Det handlar om att individen, den unga tjejen ska 

lära sig hantera de negativa tankarna för att slippa undan ångesten (Kordnejad- Karlsson i 

Jonsson & Lundström Mattsson 2012:38).  

 

Det som skiljer sex som självskadebeteende från andra typer av självskadebeteende, är att det 

kräver en annan person för att kunna skada sig själv. Vid andra typer av självskadebeteende 
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krävs det oftast ett föremål. Vissa självskadebeteenden är även mer synliga än andra – att 

skada sig själv med sex är vanligen ingenting som syns utåt i fysisk bemärkelse – skadan 

sitter främst på insidan, inte minst för att sex enligt samhälleliga normer uppfattas vara av 

djupt privat karaktär som ofta beläggs med skuld och skam (Svedin i Jonsson & Lundström 

Mattsson 2012:24). Har den unga tjejen i tidigare ålder blivit utsatt för sexuella övergrepp så 

löper hon en större risk att använda sig av sex som självskadebeteende i framtiden. Även 

erfarenhet av misshandel och trauman är relevanta faktorer för varför en ung tjej självskadar 

med sex. Outhärdliga känslor sprungna ur trauman framkommer vara utlösande faktorer i det 

sexuella risktagandet, dock resulterar risktagandet ofta i att de negativa känslorna förstärks 

och att självskadebeteendet utvecklas än mer (Svedin i Jonsson & Lundström Mattsson 

2012:23, 50).  

 

Det komplexa med sex som självskadebeteende menar Landberg är att den unga inte alltid är 

motiverad att sluta med sitt beteende, och inte alls ser sitt självskadebeteende som ett problem 

som behöver lösas (Landberg i Jonsson & Lundström Mattsson 2012:19). När är sexet 

självdestruktivt och hur kan de professionella jobba med detta är frågor som Landberg menar 

är svåra att besvara, men att skapa ett förtroende och få den unga tjejen att inse att beteendet 

är destruktivt är en del av detta. Problematiken som den unga tjejen kan möta senare i livet är 

svårigheter att identifiera sig sexuellt och ha ett samliv med en partner. Detta kan ta sig 

uttryck i att hon undviker sexuella relationer eller utvecklar sexuellt destruktiva mönster 

(Jonsson & Lundström Mattsson 2012:45). Jonsson har tillsammans med Landberg utformat 

en modell för hur detta kan se ut. Modellen visar hur självskadande genom sex kan ses som 

den yttersta konsekvensen av ett riskfyllt beteende online. Faktorerna; identitetssökande, 

materiella behov och påfrestande händelser, kan utlösa ett upprepat sexuellt risktagande. 

Faktorerna behöver inte vara sammankopplade för att den unga ska utveckla ett sexuellt 

risktagande, de kan kombineras eller vara faktorer som var för sig utlöser beteendet. 

Identiteten skapas då den unga tjejen har ett behov av bekräftelse och en önskan om att bli 

sedd och hörd av någon. Gemensamt för de unga är att de känner sig ensamma, annorlunda 

och inte passar in men att de utåt sett lever helt ”vanliga” tonårsliv. I motsats till att den unga 

tjejen söker positiv bekräftelse, finns även de som genom sitt upprepade sexuella risktagande 

online får en negativ självbild och därmed en ”negativ identitet” (Jonsson & Lundström 

Mattson 2012:49). Det materiella behovet kan vara en strävan efter pengar, alkohol, 

narkotikapreparat och kläder som den primära drivkraften i det sexuella risktagandet. Förutom 

dessa drivkrafter finns det förhoppningar om att få modellkontrakt eller exempelvis filmroller. 
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De materiella behoven tillgodoses genom att till exempel erbjuda sexuella tjänster på internet 

för att få ersättning av sexköparen. När behovet är tillgodosett kan den unga sluta eller 

fortsätta med sitt sexuella risktagande, då med ett fortsatt behov av materiell tillfredställelse 

(Jonsson & Lundström Mattsson 2012:49). Med specifik händelse ämnar författarna att den 

unga tjejen har varit utsatt för något traumatiskt - som skilsmässa inom familjen, sexuella 

övergrepp eller ett dödsfall av en närstående, att vårdnadshavarna har missbrukat och den 

unga påverkas negativt av detta (Jonsson & Lundström Mattson 2012:49–50). 

 

Svedin (2012) utvecklar Jonsson och Lundström Mattsons resonemang och lyfter fram att det 

gemensamma hos de unga tjejerna som säljer/förmedlar sex är att de känner sig bekräftade 

och uppskattade. Samtliga informanter i Svedins studie beskrev sig med orden värdelös, 

äcklig, ful, inte duga till, borde inte få leva med mera (Svedin 2012:26). Även annorlunda, 

inte som andra och udda var ord som informanterna använde för att beskriva känslor kring sig 

själva. Den negativa självbilden bekräftades genom köparna/den tillfälliga sexuella kontakten 

(Svedin 2012:26). Detta ledde till flera typer av självskador, vilket de flesta intervjuade 

bekräftade, att de till exempel började missbruka laxermedel eller skära sig med glasskivor i 

underlivet. På detta vis beskriver en informant: 

Jag tycker inte om mig. Det känns som om kroppen alltid har varit ett redskap. Den har inte 

riktigt hört ihop med resten av en själv. Asså, det har varit ett sätt att skada sig själv på. Men jag 

har ju aldrig trivts i större sociala sammanhang, känner mig inte bekväm där. Jag tycker inte att 

jag är den som andra ser mig utåt sett. Att jag är den person som de beskriver mig som. Jag ser 

mig som en sämre person. Jag är inte bra på något, ja, förutom sex, samtidigt som det [sex] är 

svårt med min sambo (Svedin 2012:27).  

 

Samtliga upplevde att de ansåg att ”säljandet/givandet” av sex har varit skadligt för dem och 

att de mer eller mindre led av ångest (Svedin 2012:27). Ångesten som dessa unga tjejer kände 

beskrevs i olika grad innan, under och efter en träff och tog sig olika uttryck. Gemensamt var 

att den lättade under kontaktskapandet via internet och att ångesten steg starkt innan ett möte 

och efter ett möte. Flera beskrev att de var beroende av att sälja sex och så snart de började 

må dåligt var de ”tvungna” att kontakta möjliga köpare. De var beroende av uppvaktningen, 

att bli smutskastade och av den fysiska beröringen de tillfälliga sexuella kontakterna gav dem 

(Svedin 2012:28). Flera beskrev också att de var beroende av att få uppleva känslan av att 

försvinna in i sig själva och detta uppnåddes endast genom att ha en sexuell kontakt (Svedin 

2012:28). De intervjuade i studien upplevde också att det var deras eget fel att de blev sexuellt 

utnyttjade, då de själva hade försatt sig i den utsatta situationen. Det var dem som lagt ut 

annonsen/tagit kontakten, gått till mötena och ”godkänt” den tillfälliga sexuella kontakten. 

Det var svårt för informanterna att prata om sitt självskadebeteende då de kände en dubbelhet: 
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att sexet var det värsta men samtidigt något de inte kunde leva utan. Att de till exempel kunde 

känna sexuell lust samtidigt som de blev utsatta för övergrepp (Svedin 2012:29). 

 

2.4 Bilder av offer för sexuella övergrepp 

Precis som Johansson (2010a) menar så konstrueras den självskadande tjejen ofta som ett 

offer för sig själv. I avhandlingen ”Offer, objekt, förlorare, försörjare, aktör – en 

mångfasetterad bild av traffickerade kvinnor”(2010) av Ninna Mörner, så beskrivs hur unga 

tjejer som utnyttjas i trafficking inom Sveriges gränser, inte bara kan ses som offer. Mörner 

menar på att tjejer som blir utsatta för sexuellt våld av män kan delas in i olika kategorier som 

objekt, förlorare, försörjare och aktörer – de är inte primärt offer. I denna studie är det inte 

relevant att lyfta in ett försörjarperspektiv då det handlar om de kvinnor som säljer sexuella 

tjänster för att försörja någon annan, sin familj etcetera (Mörner 2010:123). 

Objektsperspektivet är inte heller tillämpligt då det är kvinnor som främst utsätts för 

trafficking utan att ha haft ett val eller andra alternativ att välja mellan (Mörner 2010:121). 

Förlorare är enligt Mörner, unga tjejer som blivit indragna i prostitution då de sökt sig till ett 

”roligare” och mer ”spännande” liv något som inte aktualiseras i denna studies analysmaterial. 

Det kan handla om unga tjejer som är högpresterande men söker sig till ett liv som är 

annorlunda – dem kan exempelvis lockas av pengar (Mörner 2010:123). I kategorin offer 

placerar Mörner de tjejer som inte anser sig inte ha haft ett val utan tvingats in i skadliga, 

sexuella relationer. Aktör innebär att tjejerna medvetet sökt sig till män för att ha sex i utbyte 

mot pengar - eller kopplat till denna studie, i utbyte mot att skada sig själva för att få en lättad 

ångest. De kan inte påverka situationen utan hjälp från samhället eller vården (Mörner 

2010:123). Mörner menar också att de tjejer som varit utsatta även är överlevare. Begreppet 

används av kvinnorörelser för att stärka kvinnor som lyckats ta sig ur en destruktiv situation. 

Begreppet överlevare åsyftar i större utsträckning till en framtidstro och ger en mer 

rättfärdigad bild av den kamp som den utsatte tar till och alla strategier hon lagt ner för att 

undvika men även stå ut med våldet. Pamela Davies (2007), som för begreppsdiskurssionen, 

menar på att begreppet offer för tankarna till en passiv individ och att överlevare har mer 

positiv klang. Överlevare ger även större utrymme att se den utsatta kvinnan som ett subjekt 

utan att fullt ut erkänna den utsatte som en aktör med handlingsutrymmet att ändra sin 

situation av egen kraft (Davies 2007, refererad i Mörner 2010:114).  
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Den svenska lagstiftningen förbjuder köp av sexuella tjänster enligt brottsbalken (SFS 

1962:700). Straffskalan löper högre utifall den individ som gärningsmannen köper en sexuell 

tjänst av är under 15 år. Gråzonen syftar till att gärningsmannen ofta förnekar vetskap om den 

unga tjejens ålder – det finns endast ett fall där en svensk domstol ansåg att det låg utom 

rimligt tvivel att den unga tjejen kunde vara över 18 år. Det innebär således att det blir en 

svårighet för åklagaren att bevisa att gärningsmannen borde ha insett att barnet var under 18 

år (Engvall 2013:125). Ytterligare en problematik ligger i att de unga tjejerna inte uttrycker ett 

verbalt nej vid övergreppen och att de själva tagit den sexuella kontakten – det blir därmed 

enligt den svenska lagstiftningen svårt att hävda att det inte var under samtycke (Grände 

2005:49). 

 

Josefin Grände resonerar i ”Jag kallade det aldrig för våldtäkt” (2005) kring vart gränsen för 

våldtäkt går. Om definitionen ”allt före ett ja är en våldtäkt” används istället för definitionen 

”allt efter ett nej är en våldtäkt” innebär att betydligt fler sexuella förbindelser, sexuella 

gråzoner och fler våldtäkter skulle kunna tolkas och dömas som våldtäkt (Grände 2005:49). 

Gråzoner som kan uppkomma vid sexuella förbindelser, där makt och förtryck är tydligt, 

definieras sällan som våldtäkt. Grände menar att även kvinnorna som blir utsatta för sexuella 

övergrepp har svårt att definiera det som våldtäkt då gradskillnaden mellan ”dåligt sex” och 

våldtäkt inte är tydlig nog (Grände 2005:50). Synen på sexualitet är konstruerad utifrån 

normer kring kön och föreställningar om män respektive kvinnor. Detta anser Grände, 

genererar oftast ett större handlingsutrymme för pojkar/män. På besök i skolor mötte Grände 

tjejer som blivit sexuellt trakasserade av killar. Det som framkom var att ingen på skolorna 

förutom tjejerna själva försökte få till en förändring. Detta upprätthåller en bild av att de unga 

tjejernas nej inte är värt att ta på allvar och att deras kroppar är någon annans egendom menar 

Grände (Grände 2005:51). Bilden förmedlar således att tjejers/kvinnors kroppar är till för 

killars/mäns njutning och att deras nej går att förhandla bort eller strunta i. Så länge sådana 

typer av förtryckande strukturer och normer finns så kommer det vara svårt att sätta en gräns 

för vad ”dåligt sex” och våldtäkt är (Grände 2005:52). Som stor del av den tidigare 

forskningen visar så påstår även Grände att tidigare utsatthet för sexuellt våld/trakasserier hos 

unga tjejer, är en riskfaktor för övergrepp i senare ålder. En kvinnojour som Grände besökt 

beskriver att de vanligen möter offer som varit utsatta för sexuella övergrepp och som i ett 

senare skede (eller samtidigt) självskadat sig med sex (Grände 2005:90). Grände menar att det 

finns en överhängande risk att de institutioner, myndigheter och professionella som den unga 

tjejen möter lägger skulden på offret – inte avsiktligt, men på grund av samhälleliga 
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förtryckande normer och föreställningar, är det en konstant balansgång då tjejen både kan ses 

som ett offer för sexuella övergrepp men även som en aktör på grund av det sexuella 

risktagandet (Grände 2005:91). 

 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen på att sex som självskadebeteende är en 

bred problematik som innefattas av en mängd faktorer som påverkar de unga tjejerna på olika 

sätt. Vidare tydliggörs att diskursiva konstruktioner av femininitet och ideala offer inverkar på 

självuppfattningen hos de unga tjejerna och i bemötandet med professionella inom vård, 

myndigheter och rättsväsende. Nedan kommer diskursteoretiska perspektiv som sådana att 

närmare redovisas.  

 

3.0 TEORETISKT RAMVERK & ANALYSMETOD 

Kapitlet inleds med beskrivning av socialkonstruktivismen, vilket är ett forskningsfält där 

diskursanalys ingår. Vidare beskrivs innebörden av diskurs och diskursanalysens huvudfokus. 

Därefter redovisas Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips (2000) version av 

diskursteori och diskursteoretiska begrepp, vilket är den form av diskursanalys som används i 

denna studie. Slutligen redovisas kritik mot diskursteorin och komplimenterande teoretiska 

begrepp som normativ femininitet och ideala offer.   

 

3.1 Socialkonstruktivism  

Denna studie och de begrepp som används vilar på en socialkonstruktivistisk grund som i 

anti-essentialistisk anda menar att ”verkligheten” är socialt konstruerad och förmedlas genom 

språket och via handlingar (Winther Jørgensen & Phillips 2000:15).  

 

Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips (2000) hänvisar till Burr (1995) som 

beskriver det socialkonstruktivistiska forskningsfältet, där diskursanalysen ingår med hjälp av 

fyra premisser. Kritisk inställning till självklar kunskap, innebär att kunskap om världen inte 

speglar någon objektiv sanning utan snarare förmedlas genom människans kategorisering av 

detsamma. Premissen historisk och kulturell specificitet tydliggör att identiteter, kunskap och 

sociala relationer är historiskt och kulturellt betingade och inte på förhand bestämda, icke-

essentialistiska. Det vill säga den sociala världen är föränderlig och skulle således kunna vara 

annorlunda. Burr (1995) menar att det finns ett samband mellan kunskap och sociala 

processer, då det genom social interaktion skapas kunskap, och ”sanningar” görs anspråk på. 
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Det finns således även ett samband mellan kunskap och social handling vilket betyder att 

sociala konstruktioner av världen även legitimerar vissa specifika sociala handlingar och 

avfärdar andra, vilket även resulterar i reella sociala konsekvenser (Burr 1995, refererad i 

Winther Jørgensen och Phillips 2000:11–12). Detta innebär inte, likt socialkonstruktivistiska 

kritiker skulle säga, att kunskap och identiteter är flytande i konkreta situationer, utan snarare 

att de är relativt begränsade, vilket betyder att individer vanligtvis antar det inom diskurserna 

accepterade och meningsfulla utsagorna och identiteterna (Winther Jørgensen och Phillips 

2000:12).  

 

Socialkonstruktivismen grundar sig i poststrukturalistisk teori som utgår ifrån att människors 

språk har en aktiv roll i (re)konstruerandet av världen, identiteter och sociala relationer 

(Winther Jørgensen och Phillips 2000:7). Genom språket får människan tillträde till 

”verkligheten” och även förmågan att förändra den, den får betydelse genom diskurs (Winther 

Jørgensen och Phillips 2000:15).  

 

3.2 Diskurs och diskursanalys  

Diskurs definieras som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen)” (Winther Jørgensen och Phillips 2000:7). Det innebär att diskurs är de språkliga 

mönster, de ramar för hur olika fenomen representeras som möjliga och sanna. Individers 

utsagor följer dessa ramar och agerar efter dem i olika sammanhang (Winther Jørgensen och 

Phillips 2000:15). Exempel på fenomen som är omgiven av diskurser är sex som 

självskadebeteende. Beroende på vilka orsaksförklaringar diskurser ger fenomenet ”sex som 

självskadebeteende”, kan det beskrivas eller konstrueras olika utifrån skilda perspektiv eller 

kombinerade perspektiv. Diskurs är således mer av ett analytiskt begrepp som kan användas 

(av forskare i sina studier) för att visa på att världen och identiteter (studieobjekten) kan vara 

annorlunda genom olika diskursiva formationer, språk och handlingar (Börjesson och 

Palmblad 2007:8–10).  

 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att diskursanalysen är en paketlösning (teori och 

analysmetod) som innehåller filosofiska uppfattningar om hur sociala konstruktioner av 

världen sker genom språket. Den innefattar även teoretiska modeller för exempelvis 

individuppfattning som utgår från olika vetenskapliga discipliner så som strukturmarxism och 

metodologiska riktlinjer för hur forskningsområden ska angripas, det vill säga 
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språkanalystekniker (Winther Jørgensen och Phillips 2000:9–10, Börjesson och Palmblad 

2007:9). Olika diskursanalytiska angreppssätt (diskursteori, kritisk diskursanalys och 

diskurspsykologi) har således någorlunda skilda sätt att se på diskursers roller och de har även 

skilda analytiska fokus. Dock finns det gemensamma utgångspunkter hos alla 

diskursanalytiska angreppssätt, vilka enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) kan 

sammanfattas; 

 Språk och språkanvändning står i fokus. Människors tillträde till verkligheten sker 

genom språk, världen får betydelse genom diskurser (Winther Jørgensen och Phillips 

2000:15) 

 Språk och handling kan inte separeras då diskurser möjliggör handlingar i specifika 

situationer. Winther Jørgensen och Phillips menar att ”bestämda ting förbinds med 

bestämda tecken” (Winther Jørgensen och Phillips 2000:16).  

 Konstitutionen av subjektet står i fokus. Subjektet skapas och förändras genom 

diskurser och är decentrerat, vilket betyder att diskurser erbjuder subjektspositioner 

och med dem följer olika förutsättningar och handlingsutrymmen (Winther Jørgensen 

och Phillips 2000:23–24). 

 Makt skapar världen genom att erkänna vissa sätt att yttra sig om omvärlden, objekt, 

sociala relationer och utesluta andra. Makt producerar och begränsar således diskurser, 

kunskap, kropp och subjektiviteter. Således ämnar diskursanalysen att granska 

maktrelationer, vem som har rätt att uttala sig, vad som får sägas och vilka handlingar 

som tillåts inom en specifik diskurs (Winther Jørgensen och Phillips 2000:19–21).    

 

De gemensamma utgångspunkterna hos de olika diskursanalyserna kan beskrivas som att de 

inbegriper att studera det som faktiskt sägs eller skrivs för att utröna vilka mönster som 

framkommer i utsagorna och vilka sociala konsekvenser det kan innebära med olika typer av 

diskursiva framställningar (Winther Jørgensen och Phillips 2000:28).  

 

3.3 Diskursteori 

Denna studie återsluter sig till Winther Jørgensen och Phillips (2000) tolkning av Ernesto 

Laclau och Chantal Mouffes diskursteori. Laclau och Mouffes diskursteori är den 

diskursanalys som tydligast hänvisar till poststrukturalismen och postmarxismen. Den är en 

högst abstrakt diskursanalys som bidrar till att den är komplex att konkretisera och därför 
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används främst Winther Jørgensen och Phillips diskursteoretiska version (Winther Jørgensen 

och Phillips 2000:13) 

 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) ser Laclau och Mouffe, diskurs som ett försök 

till blockering av betydelser i en specifik kontext. Med tydlig betoning på försök, då 

betydelser aldrig kan tillslutas helt på grund av att det pågår en kontinuerlig kamp mellan 

diskurser för att uppnå hegemoni, vad Laclau och Mouffe kallar, diskursiv kamp. Det vill säga 

diskursers bestämda sätt att ge den sociala världen mening och innehåll kan aldrig fixeras på 

grund av föränderligheten i språket (Winther Jørgensen och Phillips 2000:13).  

Winther Jørgensen och Phillips (2000:57) konkretiserar den diskursteoretiska analysens 

begrepp enligt följande; 

 Nodalpunkter, mästersignifikanter och myter, den diskursiva organiseringens 

knuttecken. 

 Ekvivalenskedjor är när knuttecken knyts samman och får innehåll. 

 Gruppbildning, identitet och representation är diskursteorins identitetsbegrepp. 

 Flytande signifikanter, antagonism och hegemoni är begrepp för konfliktanalys. 

 

Inom diskursteorin består diskurser av tecken som genom artikulation får betydelse och 

förändras i relation till andra tecken. Alla tecken kallas gemensamt för moment i en diskurs 

och de stabiliseras genom att på bestämda sätt skilja sig från varandra. De tecken som är 

mångtydiga och ostabila kallas element och hotar diskursens stabilitet, tillslutenhet. För att en 

diskurs ska etableras krävs nodalpunkter, betydelsefulla tecken som de andra tecknen ordnas 

kring, får sin betydelse genom. Exempel på en nodalpunkt i denna studie är ”sex som 

självskadebeteende” (Winther Jørgensen och Phillips 2000:33–35). Mästersignifikanter är 

identiteternas nodalpunkter, det vill säga de priviligierade tecken som organiserar diskursens 

identiteteter. Exempel på en mästersignifikant är ”ung tjej som självskadar med sex” (Winther 

Jørgensen och Phillips 2000:50). Myter är de tecken som anordnar sociala rum som 

exempelvis ”samhället” (Winther Jørgensen och Phillips 2000:46-47).  

 

Knuttecken får ett innehåll först när de knyts samman i en ekvivalenskedja, innan är de tomma 

tecken utan betydelse. Detta etablerar diskurser, identiteter och sociala rum relationellt, i 

förhållande till något som de inte är. Exempelvis blir ”sex som självskadebeteende” just sex 

som självskadebeteende när den sätts ihop med tecken som ”kontroll” eller ”beroende”. 
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Diskursen stänger på så vis ute möjliga betydelseskrivningar vilket kan medföra sociala 

konsekvenser exempelvis förtryck och utanförskap (Winther Jørgensen och Phillips 2000:50, 

58). Nodalpunkterna, mästersignifikanterna och myterna är samtidigt flytande signifikanter då 

olika diskurser tävlar om att ge dem innehåll. Vilket tydliggör att det oavbrutet pågår kamp 

om vilka betydelser diskurser, identiteter och sociala rum ska tillskrivas (Winther Jørgensen 

och Phillips 2000:35–26, 57). Detta kallar Laclau och Mouffe för politik, vilket betyder att 

individer kontinuerligt genom artikulering, det vill säga genom handlingar och språk 

organiserar samhället, genom att inkludera och exkludera olika sätt vilket världen kan tolkas 

(Refererad i Winther Jørgensen & Phillips 2000:42–43). 

 

Diskursteorin särskiljer inte individuella eller kollektiva identiteter åt, då det framställs som 

en flytande övergång mellan att identifiera sig som ”ung tjej som självskadar med sex” eller 

som medlem av gruppen ”unga tjejer som självskadar med sex”. Identitet innebär att 

identifiera sig med de subjektspositioner som diskursen erbjuder. Gruppbildning och identitet 

ses inom diskursteorin således som en reducering av identitetsmöjligheter. Vilket innebär att 

somliga identitetsmöjligheter negligeras medan andra synliggörs. Denna process sker genom 

att ekvivalenskedjor etableras. Diskursiva gruppbildningar innebär att skillnader inom själva 

gruppen också ignoreras och ”de andra” utesluts. Gruppen ”unga tjejer som självskadar med 

sex” utesluter således ”unga killar som självskadar med sex”. Men om gruppen istället bestod 

av ”unga som självskadar med sex” förbises andra typer av gruppbildningar. Grupper 

existerar först när en ställföreträdare representerar dem. Idealt innebär detta att gruppen och 

ställföreträdaren nått överenskommelse innan representationen men eftersom grupper och 

representant organiseras samtidigt, är detta inte i realiteten möjligt. När det talas till eller talas 

om grupper konstitueras dem i kontrast till andra grupper, detta i sin tur bidrar till att det 

förmedlas specifika föreställningar om samhället (Winther Jørgensen och Phillips 2000:51–

53).  

 

Subjektet (i denna studie den unga tjejen som självskadar med sex) bestäms utifrån diskurser, 

det vill säga så kan subjektet anta de positioner som erbjuds av diskurserna. Med positioner 

följer också förväntningar på hur den unga tjejen som självskadar med sex ska vara, vad hon 

ska säga och inte säga. Den unga tjejen som självskadar med sex (subjektet) är således också 

fragmenterad eller decentrerad, då hon kan positioneras på flera olika platser och inom olika 

diskurser. Om motstridiga diskurser försöker organisera samma sociala rum blir den unga 

tjejen som självskadar med sex, interpellerad, försatt i olika positioner samtidigt vilket kan 
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medverka till att det uppstår konflikt mellan detsamma, det kallas inom diskursteorin för att 

subjektet blir överdeterminerat (Winther Jørgensen och Phillips 2000:51). Exempel är när den 

unga tjejen som självskadar med sex, positioneras som både offer och/eller aktör i relation till 

sitt självskadebeteende men även till de sexuella övergrepp hon utsätts för och i mötet med 

professionella inom vård och myndigheter. 

 

När diskurser eller identiteter står i konflikt med varandra, kallas det för att de står i 

antagonistiskt förhållande till varandra. Olika identiteter behöver inte hindra varandra men 

om de olika identiteterna ställer oförenliga krav inom samma handlingsområde, blockerar den 

ena diskursen den andra. Det vill säga vad den ena diskursen utesluter, hotar också dess 

existens. Att positioneras både som både offer och aktör kan således komplicera bilden av den 

unga tjejen som självskadar med sex som ett idealt offer för exempelvis sexuella övergrepp, 

då hon indirekt avviker från en normativ femininitet genom att hävda aktörskap. Processen 

hegemoni eller hegemonisk intervention fixerar diskursens innehåll och upplöser således 

antagonistiska tillstånd, då enbart en diskurs dominerar. Den hegemoniska interventionen är 

dock trots dess artikulation om naturlighet, inte objektiv och oupplöslig. Genom 

dekonstruktion blir det tydligt att diskurser, identiteter och sociala relationer är instabila, 

mångtydiga och att de skulle förmå att byggas upp på ett annorlunda sätt (Winther Jørgensen 

och Phillips 2000:54–56). 

 

3.3.1 Metodkritik 

Diskursteori som analysmetod innebär att det som studeras i text och tal, är det som explicit 

uttrycks. Detta innebär att implicita utsagor, exempelvis känslor eller iscensättande av 

normativ femininitet, offerskap och aktörskap inte kan analyseras. Det som enligt 

diskursteorin enbart kan studeras är således det på ytan synliga, det som uttryckligen har 

skrivits. Denna studies författare har dock tagit Winther Jørgensen och Phillips (2000) på 

orden och valt att ta in element från andra perspektiv än den diskursteoretiska, för att skapa 

bredare förståelse och insikt i det område, sex som självskadebeteende, som studerats. Detta 

har gjorts utifrån medvetenhet kring att alla perspektiv måste kunna samverka rent teoretiskt 

och metodologiskt, det vill säga inte strida mot varandra (Winther Jørgensen och Phillips 

2000:10). De perspektiv som kommer att redovisas nedan har ett ursprung i 

socialkonstruktivismen och ses vara diskursivt skapade, även om de inte explicit uttrycks som 

ord eller begrepp i citaten som i denna studie analyseras. I analysen sammanförs diskursteorin 
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i viss mån med de nedkommande teoretiska perspektiven men i diskussionen fördjupas också 

analysen ytterligare i anknytning till tidigare forskning. Författarna anser att detta bidrar med 

ökat djup i tolkning av materialet. Det tillför värde för denna studie i och med avsikten att 

bedriva kritisk forskning som vill kartlägga och utmana samhälleliga maktrelationer, men 

också möjliggörs social förändring genom att peka på dem som sociala konstruktioner och 

inte som objektiva sanningar (Winther Jørgensen och Phillips 2000:8).   

 

3.4 Normativ femininitet och ideala offer 

Femininitet, normativitet och avvikelse ses som sociala konstruktioner, då de skapas genom 

språket. Uppfattningen är således att det inte finns något essentiellt i sådana kategorier eller i 

förhållandet dem emellan (Lander 2003b:15).  

 

Män och kvinnors handlingar normeras och värderas vanligen olika. Förväntningar på och 

föreställningar om kvinnor kan samlas under begreppet normativ femininitet. Genom 

diskurser (språk) kontrolleras kvinnors iscensättande av genus/kön utifrån föreställningar om 

”respektabel kvinnlighet” (Lander 2003a:39). Dagligen förkroppsligas och återskapas sådan 

typ av kontroll och normalisering av femininitet både utifrån och inifrån kvinnorna/tjejerna 

själva (Lander 2003b:15). Vad som konstrueras som ”normal” och ”avvikande” femininitet 

förstås och produceras genom diskurser (Lander 2003a:38). Vad som betraktas som normativ 

femininitet är föränderligt och förhandlingsbart, då normer är kontextuellt bundna, dock finns 

en viss stabilitet då den normativa femininiteten är förankrad i sociala praktiker så som media, 

institutioner och lagar (Lander 2003b:14).  

 

Lander menar att bilden av den ”goda kvinnan” ofta utgår ifrån kvinnors sexualitet som i sin 

tur är förbunden med kroppen. Kvinnors ”goda sexualitet” tolkas ofta utifrån vad kvinnan har 

på sig, och om kroppen signalerar sexuell aktivitet, ses kvinnan som sexuellt aktiv, beläggs 

hon oftast med skam, detta för att kvinnans ”naturliga sexualitet” enligt (västerländska) 

samhälleliga föreställningar bland annat kopplas till biologi, kyskhet, emotioner och 

moderlighet (Lander 2003b:17). Om en ung tjej enligt uppfattningar om den ”accepterade 

kvinnliga sexualiteten”, exempelvis skadar sig själv med sex, riskerar hon att stämplas som 

”prostituerad” eller ”hora”. Den unga tjejen särskiljs då från andra unga tjejer eller kvinnor 

genom att framställas som den ”dåliga tjejen”, ”den andra”, då hon inte stämmer överens med 

de normer kring hur en tjej ska se ut, säga och inte säga, göra och inte göra (Lander 2003b:1, 
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17). Genom hennes sexuella risktagande påstås hon få ”skylla sig själv” om hon utsätts för 

den motsatta ”manliga sexualiteten” som kopplas till biologiska drifter och den normativa 

maskuliniteten som likställs med styrka och mod (Lander 2003a:40-41, Lander 2003b:16-17). 

De egenskaper som representerar den normativa femininiteten har mycket gemensamt med de 

egenskaper som tillskrivs ideala offer.  

 

Nils Christie (2001) talar om idealiska offer, de individer, grupper av individer, utsatta för 

brott som fullständigt legitimeras som offer, får en offentlig status som offer (Christie 

2001:47). Det idealiska offret innehar fem egenskaper; svag (ex. sjuka, gamla och unga 

personer), ägnar sig åt ett respektabelt projekt (ex. tar hand om sin syster), befinner sig på en 

plats denne inte kan klandras för att vara på (ex. på gatan under dagtid), att personen är 

mindre än gärningsmannen (att gärningsmannen är stor och ond) och att offret inte har en 

personlig relation till gärningsmannen (Christie 2001:48). Exempel på detta är våldtäktsoffret 

som idealiskt enligt Christies perspektiv borde vara en ung tjej, oskuld, på väg hem från 

skolan, då hon överfalls av en okänd äldre man som slår och hotar henne tills hon ger upp 

(Christie 2001:48). Motsatsen i denna studie, torde då exempelvis bli den unga tjejen som 

självskadar med sex och därför tar sexuella risker, genom att söka upp sina gärningsmän, av 

vilka hon blir utsatt för sexuella övergrepp och våld. Christie anser att det suggestivt sker 

(re)konstruktioner av det idealiska offret, att offerdiskursen utmanas. Till exempel har 

radikalfeminismen bidragit till att kvinnor som utsätts för våld i nära relationer har erhållit 

offerstatus. Detta anser Christie har varit nödvändigt för att uppmärksamma de kvinnor som 

drabbas men det har också inneburit att ju mer oberoende kvinnor blir i förhållande till 

männen desto mindre trovärdiga som offer blir de samtidigt, då offerstatus, som nämnts, 

kopplas till svaghet och maktlöshet och inte styrka och motståndskraft (Christie 2001:50). I 

motsats till det idealiska offret står den idealiska gärningsmannen, de befinner sig i ett 

beroendeförhållande till varandra, där den ideala gärningsmannen representerar alla de 

karaktärsdrag det ideala offret inte har. Den ideala gärningsmannen är utifrån normativa 

föreställningar; man, stark och aktiv (Christie 2001:54).  

 

Verkliga offer har inte nämnvärt mycket att göra med idealiska offer. De personer som klassas 

som idealiska offer har dock förmågan att känna rädsla inför denna position. De som inte 

infaller i denna representation, är orädda inför att utsättas för brott och det kan till och med 

vara så att de som faller offer för brott inte ser sig själva som offer, utan som aktörer i ett 

sådant sammanhang (Christie 2001:57). 
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4.0 MATERIAL & TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Nedan presenteras biografierna som representerar studiens analysmaterial närmare samt urval 

och avgränsning redogörs för. Slutligen diskuteras författarnas positionering, studiens 

trovärdighet och tillvägagångssätt för analys och insamling av material. 

 

4.1 Biografier som material  

Sex som självskadebeteende är en problematik som det kan vara svårt att berätta om (Jonsson 

& Lundström Mattsson 2012:9–10). Caroline Engvall är en av de framträdande författarna 

inom detta ämne som arbetar aktivt för att öka kunskapen om sex som självskadebeteende. 

Engvall har bland annat författat tre biografier i ämnet som alla tre innehåller unga tjejers och 

en killes berättelser om sex som självskada. Biografierna blandas med Engvalls återberättande 

av de unga tjejernas och killens historia samt de unga tjejernas och killens egna skrifter. Det 

är de unga tjejernas egna utsagor som denna studie främst har tagit fasta på. Berättelserna 

utgår från dåtid och nutid, några av tjejerna självskadar inte längre med sex medan andra 

fortfarande, efter biografierna skrivits, lever kvar i destruktiva mönster.  

 

14 år till salu är den första biografin av Engvall som berör Tessans livshistoria. Tessan blir 

våldtagen av en jämnårig skolkamrat. Efter våldtäkten lägger Tessan skulden för våldtäkten 

på sig själv, blir självdestruktiv och börjar sälja sex. Efter ett tag är det snarare skadan 

männen åsamkar henne som blir drivande i självskadebeteendet. Kroppen blir ett medel för att 

straffa sig själv och för att upprätthålla någon form av kontroll men som snabbt leder till 

maktlöshet (Engvall 2009).  

 

Biografin Skamfläck är den fristående uppföljaren till 14 år till salu som belyser Sandra, 

Nadja och Jockes livshistorier, där kroppen har tappat betydelse, där sex som 

självskadebeteende används för att lindra ångest. Sandra, Nadja och Jocke kommer från olika 

samhällsklasser och har av olika anledningar dragits in i destruktiva handlingar. Sandra har 

växt upp i Stockholms innerstad, hennes mamma har aldrig varit särskild mycket för närhet 

och hennes far dog av sviterna efter alkohol. Nadja kom som liten, tillsammans med hennes 

föräldrar, till en svensk småstad på grund av krig i ursprungslandet. Efter att hon övertalats att 

visa brösten i webbkameran och bilderna senare spridits på skolan följer en nedåtgående spiral 

av sexuella övergrepp och självskadebeteenden. Jocke börjar sälja sex till våldsamma män för 
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att försörja sig själv och sin pappa som efter att Jockes mamma plötsligt lämnat familjen 

drabbat av depression (Engvall 2011). I denna studie utesluts Jockes livshistoria på grund av 

den motiverade avgränsningen nedan. 

 

Skuggbarn är den tredje biografin av Engvall, i denna bok möter läsaren Linda, Johanna och 

Sara som alla har varit en del av den svenska sexhandeln med barn. När Linda går i 

mellanstadiet träffar hon 20 år äldre Jesper och blir kär. Fram tills Linda är sexton år säljer 

Jesper henne till andra män. Johanna blir våldtagen av skolans populäraste kille och hans 

kompisar. Efter våldtäkten säljer hon sex för att skada sig själv. Som 13 åring drabbas Saras 

bror av cancer och hon börjar döva sin ångest med sprit, knark och sex. När Sara bestämmer 

sig för att söka hjälp, är det ingen som tror henne (Engvall 2013).  

 

4.2 Urval och avgränsning 

Fokus i denna studie är som nämnts unga tjejer som skadar sig med sex. Detta urval baseras 

på tillgång till material som berör sex som självskadebeteende hos unga tjejer samt brist på 

material som berör sex som självskadebeteende hos exempelvis unga killar, vuxna kvinnor 

eller män. Exempelvis utgör Jockes historia en väldigt liten del i boken Skamfläck, vilket 

bidrar till att det inte är tillräckligt för att vidare analysera. Detta kan medverka till att denna 

studie upprätthåller föreställningar om att fenomenet självskadebeteende främst rör unga 

tjejer. Dock vill påpekas att författarna ser sex som självskadebeteende som obundet till kön 

det vill säga att det ses som ett mänskligt fenomen som kan drabba individer oavsett 

könstillhörighet. Synen på fenomenet påverkas dock av sociala konstruktioner av kön, 

sexualitet och ideala offer med mera. Beslutet att avgränsa studien enligt ovannämnda 

teoretiska ramverk och metod (se teori och metodavsnitt) togs således då språk ses konstruera 

och dekonstruera världen, identiteter och sociala relationer och således kategorier som kön 

och offer (Winther Jørgensen och Phillips 2000:7).  

 

Då inget exakt åldersspann går att redogöra för i biografierna har definitionen ”ung tjej” valts. 

Detta baseras på att alla tjejerna var under 20 år när de utvecklade sex som 

självskadebeteende. 
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4.3 Positionering och trovärdighet 

Inom diskursteorin är alla en del av diskursen, då individer formas och begränsas av 

samhälleliga normer och värderingar. Föreställningar påverkar således forskarens tänkande 

och agerande och således hur studien utförs, vad som görs relevant och hur det tolkas. Därför 

är det också viktigt att som forskare positionera sig och tydliggöra vilken förförståelse som 

påverkar studiens utformning (Winther Jørgensen & Phillips 2000:28). Att vara kvinna, 

högskolestudent och att aktivt verka för jämställdhet är faktorer som relevanta för vad 

forskarna ser och vilka slutsatser som dras.  

 

Diskursteorin kritiseras för att vara allt för subjektiv och främst bygga på forskarens 

uppfattningar och förhållandet till det som undersökts (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:28). Subjektet är resultatet av diskursiva maktrelationer, identiteten konstrueras och får 

betydelse diskursivt genom omedvetna handlingar. Detta medverkar till att olika tolkningar av 

materialet skulle kunna göras och således bringa fram varierande resultat. Detta visar på att 

det inte enbart finns ”en sanning”, ”en verklighet”, utan flera. Att medvetandegöra detta, att 

det genom språk och handlingar, upprätthålls strukturer och normer, lyfter också fram 

möjligheten att reflektera och ta ansvar för de val som forskarna gör, utmana och förändra 

detsamma (Winther Jørgensen & Phillips 2000:29). Ett delsyfte är således att öppna upp för 

en kritisk blick på kunskapsproduktion. Studiens tillförlitlighet ligger därmed i 

åskådliggörandet av de teoretiskt förankrade tolkningarna som görs av materialet och dess 

koppling till tidigare forskning. Läsaren erbjuds således möjligheten att värdera och 

problematisera dessa (Winther Jørgensen & Phillips 2000:30). 

 

4.4 Tillvägagångssätt och insamling 

Det inledande arbetet i denna studie bestod av att sammanställa nationell och internationell 

forskning, det vill säga en forskningsöversikt av sex som självskadebeteende. Genom 

databaser som Libris och sökmotorer som www.google.com, kunde författarna ta del av 

tidigare forskning i ämnet. Sökorden som användes var sex/självskadebeteende/sexuellt 

risktagande, och sökningarna begränsades till svenska och engelska texter. Det framkom att 

unga tjejer som självskadar sig med sex har varit en relativt anonym företeelse men genom att 

ta del av tidigare forskning uppkom det dock en bred bild av sex som självskadebeteende, där 

exempelvis prostitution och andra ”sexuella risktaganden”, destruktiva beteenden och 

övergrepp kunde vara sprungna ur ett självskadebeteende. En rad teman i ämnet sex som 
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självskadebeteende aktualiserades således. Inledningsvis var inte unga tjejers 

identitetsskapande som offer och/eller aktörer inom sex som självskadebeteende ett prioriterat 

område för denna studie men efter att ha inhämtat fakta uppenbarade det sig som angeläget att 

belysa. De unga tjejernas egna röster, tankar och känslor om att skada sig själva genom sex 

skapar ett underlag för att vidga förståelsen kring konstruktioner av offer- och 

aktörsidentiteter i relation till sex som självskadebeteende, det sexuella våldet och i mötet 

med professionella inom vård och myndigheter. De tre biografierna som utgör denna studies 

material omfattar cirka 726 sidor text. För att göra materialet hanterbart har varje biografi 

lästs av båda författarna till studien två gånger. Utifrån respektive läsning har citat från 

respektive biografi strukturerats upp var för sig. Efter detta har ytterligare citat gallrats bort, 

på grund av att liknande citat förekommit flera gånger eller på grund av platsbrist. Den 

slutliga gallringen resulterade i tre för analysavsnittet relevanta huvudrubriker (baserade på de 

knuttecken som hittades), vilka också innehåller diverse underrubriker (som utgår från 

diskurserna som lokaliserats). Analysmaterialet bestod i slutfasen av 29 stycken citat. 

Sorteringen av citaten och uppdelningen i rubriker är grovhugget och kan således inte 

representera materialet i sin helhet, inte heller kan citaten lättsamt separeras enligt det 

genomförda sättet då de oftast beskriver flera knuttecken samtidigt. Dock har detta gjorts för 

överskådlighetens skull. Ord och meningar som uteslutits, har markerats med tre punkter 

inom hakparantes […].. Kursiveringar i citaten är studieförfattarnas verk för att markera 

tecken som har relevans för analysen. Citaten är för övrigt direkt översatta utan individuella 

ändringar. 

 

Följande analysmodell har använts (Winther Jørgensen & Phillips 2000:57-58); 

 Identifiera tecken och ord i biografierna som de unga tjejerna använder för att beskriva 

självskadebeteendet, sig själva, det sexuella våldet, gärningsmännen och 

professionella inom vård och myndigheter. 

 Se hur olika tecken, genom ekvivalenskedjor skapar olika bilder av sex 

självskadebeteende, av de unga tjejerna som självskadar med sex, det sexuella våldet 

och av professionella inom vård och myndigheter. Detta för att i sin tur kunna namnge 

de olika diskurserna i biografierna och även synliggöra de diskursiva 

konstruktionernas möjliggörande av de unga tjejernas identitetsskapande som offer 

och/eller aktörer. Positioner vilka tilldelas, görs anspråk på eller motstånd mot. 

 Utföra en djupare analys av det diskursanalytiska resultatet under diskussion kopplat 

till teori och tidigare forskning. 
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5.0 RESULTAT & ANALYS 

I detta avsnitt identifieras de tecken och ord i biografierna som används för att beskriva 

nodalpunkten sex som självskadebeteende, mästersignifikanten ung tjej om självskadar med 

sex, nodalpunkten sexuellt våld samt nodalpunkten professionella inom vård och myndigheter 

vilka analyseras utifrån en diskursteoretisk ansats. En röd tråd genom kommande rubriker är 

att synliggöra de diskurser som möjliggör de unga tjejernas diskursiva konstruktioner och 

vilken effekt de har på deras identitetsskapande som offer och/eller aktörer kopplat till 

teoretiska begrepp så som normativ femininitet och ideala offer. Under huvudrubriken 

”diskussion och slutsatser” fördjupas denna diskursteoretiska analys genom att kopplas till 

tidigare forskning. 

 

5.1 Offer och/eller aktör i relation till självskadebeteendet 

Under denna rubrik synliggörs nodalpunkten sex som självskadebeteende och 

mästersignifikanten ung tjej som självskadar med sex. I och med att de unga tjejerna i 

biografierna ämnar att begripliggöra sitt självskadebeteende så karaktäriseras nodalpunkten 

och mästersignifikanten. Detta görs genom tecken som bland annat kontroll, upprepning, 

utlopp, dämpa, straffa, beroende, skada. Vidare introduceras tecknet känslor, det ger inte sex 

som självskadebeteende innebörd per se. Det framkom dock som ett återkommande tema i de 

unga tjejernas tal. Tecken som ångest och bekräftelse definierar känslor i relation till 

nodalpunkten och mästersignifikanten. Förhållningssättet till självskadebeteendet, sättet att 

beskriva det, synliggör parallellt vilka skilda subjektspositioner, aktör eller offer, som tjejerna 

gör anspråk på eller motstånd mot (Winther Jørgensen & Phillips 2000:48). Således är 

nodalpunkten sex som självskadebeteende också en flytande signifikant då olika diskurser 

försöker ge den olika innehåll. 

 

5.1.1 Kontroll- och/eller beroendediskurs  

I citatet nedan beskriver Tessan självskadebeteendet som en upprepning av våldtäkten. 

Skillnaden mellan våldtäkten och att sälja sex är enligt Tessan, kontroll. Självskadebeteendet 

utvecklades till ett beroende.  

Alla gånger jag sålde sex var som en upprepning av våldtäkten, men skillnaden var att jag ändå 

kände att jag hade lite kontroll över situationen. Jag antar att det blev som en form av beroende 

[…] (”Tessan” i Engvall 2009:123) 

 

Tessan beskriver sex som självskadebeteende genom en ekvivalenskedja sammansatt av 

knuttecken som upprepning, kontroll och beroende. Detta förmedlar en bild av 
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självskadebeteendet som delvis ett medvetet och aktivt agerande via orden upprepning och 

kontroll men också som något Tessan inte kan styra över, då hon använder ordet/tecknet 

beroende. De olika tecknen förmedlar en dubbelhet i vad självskadebeteendet innebär för 

Tessan. Två diskurser blir således synliga i Tessans uttalande, både en kontrolldiskurs och en 

beroendediskurs, vilket i sin tur tydliggör hur Tessan positionerar sig som aktiv respektive 

passiv i relation till självskadebeteendet. Med andra ord positionerar hon sig som aktör och 

offer vilka kan ses som två för varandra skilda identiteter. 

 

Vidare beskriver Tessan självskadebeteendet med ord som destruktivt, utlopp, dämpa och 

straffa. Sex som självskadebeteende framställs som destruktivt men också som ett sätt att få 

utlopp för ångesten. Destruktivt sex är ett straff och det enda som kan dämpa ångesten. Här 

blir kontrolldiskursen påtaglig, då den fysiska kontakten/sex framställs avgörandet för 

självskadebeteendets ursprungliga verkan. Kroppen särskiljs från Tessan som person i 

uttalandet ”det kändes mer som att de ville åt min person, inte min kropp”, vilket tydliggör att 

kontroll av känslor sker genom fysiskt handlande, självskadebeteendet tolkas som lösningen 

för att få känslorna att försvinna. Enligt Lander (2003) skapas bilden av den ”goda kvinnan” 

ofta utifrån kvinnors sexualitet som i sin tur är förbunden med kroppen (Lander 2003b:17). 

Med utgångspunkt i Tessans uttalande kan det uppfattas som hon på grund av liknande 

normer som Lander ger uttryck för, inte väljer att identifiera sig med sin kropp. 

Att inte ha sex var nästan det jobbigaste. Det blev ju inget destruktivt. Jag fick inget utlopp för 

min ångest, jag kunde inte dämpa den på något sätt. När jag träffade någon var det delvis för att 

straffa mig själv. Att konversera var inget straff. Då fick jag nästan bara mer ångest. Därför var 

det nästan värre att bara ligga och prata, det kändes mer som att de ville åt min person, inte min 

kropp (”Tessan” i Engvall 2009:205).  

 

Sara uttrycker också att känslor kontrolleras via fysisk aktivitet. Här ringas nodalpunkten sex 

som självskadebeteendet och mästersignifikanten ung tjej som självskadar med sex in med ord 

som ”sluta känna” och ”bestämde mig”.   

Jag hade gått från lycklig till eländig under en sådan kort period. Jag kände att om jag aldrig kan 

få det bra kan jag ju lika gärna göra allt värre. Jag ville sluta känna och just i den stunden ute på 

skolgården gav jag upp. Jag bestämde mig, jag skulle göra det. Om det inte fick mig att sluta 

känna fick jag åtminstone pengar. För pengarna kunde jag köpa alkohol och det gjorde att jag 

kunde stänga av allt […] (”Sara” i Engvall 2013:131). 

 

I citatet ovan konstruerar Sara självskadebeteendet (sex men också alkoholintag) som ett 

medvetet och möjligt effektivt medel för kontroll av känslor. Genom diskurser kontrolleras 

således Saras iscensättande av exempelvis kön vilket härleds till olika föreställningar om 

”respektabel kvinnlighet” (Lander 2003a:39). Sara kan förmås förkroppsliga och återskapa en 

sådan typ av kontroll då hon väljer att inte känna, vilket i sin tur kan uppfattas som ett 
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stereotypt manligt karaktärsdrag (Lander 2003b:15). Samtidigt som det skulle kunna upplevas 

att Sara skildrar självskadehandlingen som ett aktivt val, yttrar hon också oförmåga att sluta.  

Jag sa att jag inte klarar av att sluta, att jag inte är tillräckligt stark. Att alla sätt jag skadade mig 

på höll mig vid liv (”Sara” i Engvall 2013:134).  

 

Självskadebeteendet kan här tolkas som sprunget ur ett beroende snarare än kontroll, genom 

meningen ”inte klarar av att sluta”. Likväl kan ”inte tillräckligt stark” utmåla Sara som 

passiv i relation till sitt självskadebeteende. Det vill säga så kan det uppfattas som att 

känslorna styr, snarare än kontrolleras. Sara blir därmed passiv i sitt självskadebeteende som 

samtidigt ”höll henne vid liv”. Vilket förmedlar en bild av att Sara inte har något val. Att det 

håller henne vid liv blir drivkraften bakom självskadebeteendet och beroendediskursen blir i 

detta fall markant. 

 

Johanna beskriver tillika hur känslorna styr med orden ”kunde inte låta bli”, ”hunger efter 

bekräftelsen var så stark”. Känslorna beskrivs inte i fientliga ordalag, dock kan 

självskadebeteendet tydas som tvångsmässigt.  

Jag förstod någonstans att deras ord inte betydde något men jag kunde inte låta bli att fortsätta, 

min hunger efter bekräftelse var så stark. Jag längtade efter någon som såg mig. Jag ville betyda 

något (”Johanna” i Engvall 2013:103). 

 

Känslor som i grunden inte är negativa kan tolkas bli problematiska i detta sammanhang. 

Detta kan i sin tur ses reducera Johannas (subjektets) handlingsutrymme i och med att 

känslorna styr, snarare än Johanna själv. Ses en ung tjej som Johanna, som sexuellt aktiv 

strider hon indirekt mot samhälleliga föreställningar om normativ femininitet som bland annat 

kopplas till kyskhet och emotioner (Lander 2003b:17). Samtidigt är sådana faktorer 

igenkännliga i beskrivningar av ideala offer, där kvinnan/tjejen förväntas ha få sexuella 

kontakter, att hon är svag och mår dåligt efter det sexuella övergreppet. Johanna lever inte upp 

till denna stereotyp och därmed påverkas hennes upplevelser av sig själv som ”riktigt” offer 

eller ej (Christie 2001:57).   

 

Johanna tydliggör självskadebeteendet som ett irrationellt och självdestruktivt agerande 

genom att säga att ”det blev som en ond cirkel” och att hon ”tappade kontrollen”.     

[…] Det blev som en ond cirkel och jag tappade kontrollen (”Johanna” i Engvall 2013:106).  

 

Utefter Johannas utsaga kan det således upplevas som att självskadebeteendet ses som 

någonting negativt då det innebär kaos snarare än kontroll, vilket är en återkommande 

framställning i flera av de unga tjejernas utsagor och synliggör beroendediskursens 

utbreddhet.  



26 

 

Jag är under attack och försöker värja mig mot mig själv, men jag lyckas inte och jag hatar mig 

själv för det. Då blir det lätt att ta en kuk i munnen. Lätt att ligga och få några uppskattande ord 

som betalning. Just då känns det bra, men efteråt så himla fel. Fast jag tror aldrig att jag 

kommer att kunna sluta. Jag är beroende. Jag är beroende av männen, jag är beroende av deras 

ord, jag är beroende av att de gör mig illa. Hur konstigt det än låter. (”Sandra” i Engvall 

2011:63). 

 

Vid analys av ord/tecken som ”under attack”, ”värja mig mot mig själv”, ”lyckas inte och 

jag hatar mig själv för det”, ”jag är beroende” understryks bilden av självskadebeteendet 

som sprunget ur bristen på känslokontroll. Detta kan uppfattas som likställd med en (psykisk) 

sjukdom, där Sandra lägger ansvaret för att bli frisk, på sig själv. Sandra skuldbelägger sig 

själv för att inte kunna kontrollera sig och hon ”görs” såldes indirekt till aktör då hon själv 

utsätter sig för skada men även till ett offer då hon lider av ett beroende.    

 

5.1.2 Sammanfattning 

Utifrån citaten kan nodalpunkten sex som självskadebeteende beskrivas utifrån en kontroll- 

och/eller en beroendediskurs. Mästersignifikanten ung tjej som självskadar med sex framställs 

utgöras av en ung tjej som kontrollerar känslor, där självskadebeteendet är ett medvetet och 

aktivt val i strävan efter att sluta känna, få bekräftelse och dämpa ångest med mera. Samtidigt 

finns en motsvarande bild av självskadebeteendet där det ses som ett beroende som den unga 

tjejen inte kan ta sig ur. Centralt i den unga tjejernas utsagor är således kontrolldiskursen och 

beroendediskursen som två skilda perspektiv genom vilka de unga tjejernas 

självskadebeteende begripliggörs både som en positiv och negativ handling. När olika 

diskurser samtidigt kämpar om att ge nodalpunkter och mästersignifikanter innebörd blir de 

flytande signifikanter, vilka det kan uppstå antagonism emellan. Den unga tjejen som 

självskadar med sex, hennes identitet kan upplevas vara splittrad, överdeterminerad. Dock 

verkar de båda diskurserna, återkommande sida vid sida i tjejernas utsagor och står inte i 

direkt konflikt med varandra, utan samverkar (Winther Jørgensen och Phillips 2000:54–56). 

Diskurserna erbjuder subjektet (den unga tjejen som självskadar med sex) positioner som 

begränsar hennes handlingsutrymme. Att definieras som kontrollerad förutsätter ett aktörskap 

medan att positioneras som ett offer, synliggör ett beroende i anknytning till 

självskadebeteendet. Eftersom kontrolldiskursen och beroendediskursen, i en första anblick 

ses motstridiga då de verkar inom samma sociala rum torde en aktörsidentitet utesluta en 

offeridentitet och vice versa, dock framkommer av tjejernas utsagor att definieras som ett 

offer inte behöver utesluta en position som aktör i sammanhanget (Winther Jørgensen och 

Phillips 2000:51).  
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5.2 Offer och/eller aktör i det sexuella våldet och (gärnings)mannen 

När självskadebeteendet begripliggörs positioneras samtidigt subjektet som passiv och/eller 

aktiv som ovan förtydligats. Här ringas ytterligare en nodalpunkt in vilken studiens författare 

valt att kalla det sexuella våldet, vilket åskådliggör att tjejerna i kontakt med män genom sitt 

självskadebeteende blir utnyttjade sexuellt. Denna del i diskursanalysen belyser just den unga 

tjejens känslor kring och upplevelser av de sexuella våld de utsätts för under själva 

självskadebeteendet. Nodalpunkten det sexuella våldet tillsammans med mästersignifikanten, 

identitetens nodalpunkt ung tjej som självskadar med sex knyts här samman med knuttecken i 

en ekvivalenskedja. Detta tydliggör skam- och skulddiskursen, rädsla-diskursen och 

hämnddiskursen. De knuttecken som knyts ihop för att etablera diskurserna och offer- 

och/eller aktörsidentiteterna relationellt är främst; smutsig, hora, skyldig, våldtäkt, trygghet, 

rädd och hämnd. Känslor av skam, skuld, rädsla och ilska är således vad som definierar 

nodalpunkten och mästersignifikanten. Samtidigt positioneras (gärnings)mannen som aktiv 

respektive passiv i relation till detsamma som exempelvis vanlig, familjefar, värsting och ” 

vem som helst” etcetera. Ett tecken som därutöver knyts till nodalpunkten det sexuella våldet 

blir därför mannen.  

 

5.2.1 Skam- och skulddiskurs 

Denna diskurs beskriver de unga tjejerna som självskadar med sex genom ekvivalenskedja 

sammansatt av knuttecken som beskriver den unga tjejen som främst skyldig och skamfull. 

När de unga tjejerna beskriver sig som skyldiga görs det vanligen utifrån positionen som aktiv 

(aktör) genom uttryck som ”det var mitt fel, mina beslut”, ”jag fick honom att ha sex med 

mig” och så vidare. Känslor av skuld och skam är återkommande uttryckt i tjejernas utsagor. 

Tecken som skuld verkar identitetsskapande vilka beskriver hur de unga tjejerna ser sitt eget 

självskadebeteende som orsak till de sexuella övergrepp de utsätts för. 

Jag skyller dock fortfarande på mig själv för allt som har hänt. Det var mitt fel, mina beslut. 

Oavsett hur många gånger alla säger åt mig att det inte var mitt fel kan jag inte släppa den 

tanken, jag mer eller mindre bad om det (”Sara” i Engvall 2013:146). 

 

Sara skuldbelägger sig själv för de sexuella övergreppen. Sara menar att det var hennes fel 

och hennes beslut samt att hon ”mer eller mindre bad om det”. Vilket kan kopplas till 

Landers resonemang om den ”accepterade kvinnliga sexualiteten”. Sara (och de övriga 

tjejerna) kan genom sitt sexuella risktagande, upplevas särskilja sig från andra unga tjejer eller 

kvinnor genom att framställa som sig som den ”dåliga tjejen”, då hon inte stämmer överens 
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med de normer kring vad en tjej ska göra och inte göra (Lander 2003b:1, 17). I Nadjas 

skildring av självskadebeteendet tycks det utgöra ett hinder i att anmäla gärningsmannen. 

 […] Han gjorde precis vad han ville med mig och jag kunde inte säga emot. Jag kände mig så 

smutsig, men jag skulle aldrig drömma om att anmäla honom. Jag hade ju gått dit frivilligt. Det 

var ju jag som hade tagit kontakt med honom. Jag som sa ja. Vem skulle lyssna på mig då? Alla 

skulle ju fråga om jag hade sagt nej, och det hade jag ju inte gjort. Tvärtom (”Nadja” i Engvall 

2011:79). 

 

Nadja upplever att på grund av att hon själv tagit kontakt med mannen inte kan anmäla 

honom. Nadja menar också att en problematik ligger i att hon inte har sagt nej utan genom att 

ta kontakt med honom snarare sagt ja. Det verbala ”Nej:et” blir här ett viktigt tecken för om 

Nadja själv ser henne som offer för eller aktör i mannens våld. I anslutning till Landers 

teoretiska perspektiv på den normativa femininiteten kan det tänkas att Nadja resonerar så att 

hon får ”skylla sig själv” eftersom hon träffat mannen ”frivilligt”. Att utsättas för den motsatta 

”manliga sexualiteten” som kopplas till biologiska drifter antas således få accepteras (Lander 

2003a:40-41, Lander 2003b:16-17). De representativa dragen i den normativa femininiteten 

får också karaktärisera det ideala offret (Christie 2001).  

 

I citatet nedan uttrycker Tessan att hon kände sig skyldig för att ha fått en familjefar att ha sex 

med henne.  

Jag kände mig nästan skyldig för att jag hade varit med honom. Tänk om någon fick veta vad jag 

hade gjort? Det kändes som mitt fel, enbart. Han var ju en vanlig familjefar med ett sådant där 

hemtrevligt fönster. Och jag fick honom att ha sex med mig (”Tessan” i Engvall 2009:143).  

 

Tessan positionerar sig som den aktiva (aktör) och mannen som den passiva (offer) vilket 

medverkar till att hon skuldbeläggs och mannen fråntas ansvar. Mannens identitet ”en vanlig 

familjefar” ställs indirekt upp som Tessans motsats. Detta skulle kunna tolkas som att Tessan 

inte ser sig som ”vanlig” utan identifierar sig som någon utanför denna kategori. Denna 

inställning förstärks av uttalandet ”jag fick honom att ha sex med mig”. Att framställa 

mannen som vanlig, öppnar också upp för bilden av att männen som utnyttjar tjejerna skulle 

kunna vara vilka män som helst vilket strider mot Christies teori, där den idealiska 

gärningsmannen, är det idealiska offrets motsats. Dock framträder att de unga tjejerna 

befinner sig i ett beroendeförhållande till männen, då skulden hos dem förutsätter att mannen 

är deras kontrast, det vill säga en ”god och bra man” (Christie 2001:54). 

 

Tjejernas skuldkänslor kopplas allt som oftast samman med känslor av skam över 

självskadebeteendet. 

Jag hade svårt att förstå varför jag betedde mig som jag gjorde och det gjorde skammen ännu 

större. Hur kan man gå till ett möte och träffa killar som man vet kommer att våldta en? Jag 
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vågade inte berätta för någon. Vem skulle förstå? Jag förstod ju inte ens själv…(”Johanna” i 

Engvall 2013:76). 

 

Att känna oförståelse inför självskadehandlingen bidrar till känslor av skam hos Johanna. 

Detta märks i Johannas fall då det framställs problematiskt att hon själv tagit kontakt med 

killar som hon ”vet” kommer våldta henne. Att hon då inte motsvarar de sociala 

konstruktionerna om ideala offer. Att vara aktiv i mötet med männen innebär således att 

Johanna inte vågar berätta om våldtäkterna, för ”vem skulle förstå?”. Däremot definierar 

Johanna den sexuella kontakten med männen som våldtäkt vilket visar på att hon tvingats till 

sex hon inte ville ha, oberoende av hennes självskadebeteende.  

 […] Jag ville att han skulle göra mig illa. Hans sexuella läggning drog åt sig sadomasochism 

och han tyckte om att bränna mig med stearin och slå mig på insidan av låret med en linjal. Det 

gjorde ont, med tiden gick smärtan över fort. Jag skämdes så mycket över att jag till och med 

kunde tycka om det ibland, i alla fall för stunden. Det var därför jag inte kunde sluta. 

[…](”Sandra” i Engvall 2011:168). 

 

Sandra uttrycker att hon skämdes över att hon ibland kunde tycka om när männen skadade 

henne. Här är skammen kopplad till att inte kunna sluta och till att ”tycka om” någonting som 

Sandra ’inte borde tycka om”. Hon beskriver mannens sexuella läggning som sadomasochism. 

Därmed kan det tolkas som att mannen är aktiv i våldet mot Sandra men uttalandet ”jag ville 

att han skulle göra mig illa” framställer också henne som delaktig, aktiv i det sexuella våldet. 

Likväl menar Sandra att hon lockade honom och att allt som hänt är hennes fel. 

[…] Det var jag som lockade honom att ha sex med mig, alltså var allt som hände efter det mitt 

fel (”Sandra” i Engvall 2011:112). 

 

Utifrån citatet kan det uppfattas som att Sandra anser att mannen agerat utefter hennes 

initiativ och att hon således har varit den aktiva, vidare skulle det kunna tolkas som att hon 

tycker att hon får ”skylla sig själv”. Sandra, likväl som de andra unga tjejerna som självskadar 

med sex strider indirekt mot det ideala våldtäktsoffret som enligt Christie (2001) normeras till 

att vara oskuld, inte kunna klandras för att vara på platsen hon är på, då hon blir överfallen 

och hotad av en okänd man (Christie 2001:48). Skammen över ”att inte vara hon” och skulden 

mot sig själv kan därför tänkas bli stark. Vilket Sara formulerar.  

Jag ville, jag var med på det […] Det var ju inte deras fel, tänkte jag. De var ju bara snälla som 

gick med på att betala, tyckte jag (”Sara” i Engvall 2013:135). 

 

Exempel på tecken/meningar i citatet ovan är ”jag vill, jag var med på det”, ”det var ju inte 

deras fel” och ”de var ju bara snälla”, vilka beskriver Sara som aktör och männen som de 

passiva. Männen var ”snälla” som betalade. Att Sara ”var med på det” kan inverka på om hon 

ser sig själv som utsatt för övergrepp eller ej, ser sig själv som ett idealt offer. 

Självskadebeteendet blir således det utgörande problemet, vilket Sara agerar efter. Dock 
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framkommer en motsatt bild, där Nadja i citatet nedan, utmålar en bild av mötet med männen 

som ”hemskt och förnedrande”, och männen som äckliga och likadana, trots vissa skillnader 

i bemötandet av henne. Samtidigt menar Nadja på att hon kände sig ”äcklig och smutsig” när 

hon träffade männen. Vilket kan tolkas som en Nadja intar en dubbelroll, där hon både ser sig 

som passiv och aktiv, offer för männens våld men aktör då hon träffar dem.    

Att träffa männen var hemskt och förnedrande. Jag kände mig hela tiden så äcklig och smutsig. 

[…] Männen var precis likadana allihop, en del var mjukare och en del var hårdhänta men de 

var ändå samma typ. Lika äckliga och alla såg nästan likadana ut för mig (”Nadja” Engvall 

2011:32).  

 

De tecken som Nadja använder i sin beskrivning av männen förmedlar också en bild av dem 

som vilka som helst. Likadana kan här jämföras med Tessans tecken som exempelvis 

”vanlig” i ovan redovisade citat. Detta gör att gärningsmännen tillhör en homogen grupp 

vilket det enda säkra karaktärsdraget just är det manliga könet. Likadana analyseras således 

inte som att det betyder att det finns en ”typisk” (gärnings)man, utan snarare att Nadja antyder 

att alla män som hon träffat liknande varandra oavsett om de var mjuka eller hårdhänta i sitt 

bemötande. Detta bidrar i sin tur till att de föreställningar som finns kring att gärningsmannen 

ska vara en för den unga tjejen en okänd och farlig person försvårar för Nadja (och resterande 

tjejer) att definieras som ett idealt offer för sexuella övergrepp. Då synen på Nadja som offer 

påverkas av de stereotypa bilderna av vem som är gärningsman och hur denne ska vara, se ut 

och bete sig (Christie 2001:54). 

 

5.2.2 Rädsla-diskurs  

Rädsla är en faktor till varför den unga tjejen har svårt att sluta med självskadebeteendet. 

Exempel på tecken som identifierar rädsla är ”att inte bli trodd”, männen, rädsla för att 

berätta för exempelvis myndigheter och för att gå igenom en rättsprocess. Likväl framkom 

rädsla för ”ett liv utan sex” (för vilka är dessa tjejer då?). 

Först ville jag polisanmäla, sekunden efter ville jag inte. Jag var rädd för honom, för att inte bli 

trodd, för att det skulle bli rättegång och att han skulle bli frikänd. Jag var rädd för att behöva 

sitta där framför en polis och berätta. Få en massa frågor. Vad skulle hända om jag inte kunde 

svara på frågorna, skulle de tro att jag hade hittat på? Vad skulle de säga om att jag sålde sex? 

Skulle de tycka att jag fick skylla mig själv? En hora kan ju inte bli våldtagen, resonerade jag 

(”Tessan” i Engvall 2009:167). 

 

Tessan velar om hon ska anmäla eller inte. Hon formulerar rädsla inför att inte bli trodd, då 

en hora inte borde kunna bli våldtagen resonerar hon, hon ser sig inte som ett idealt offer. I 

detta citat definierar Tessan sig som hora och kan därför uppfattas positionera sig som 

indirekt ansvarig för de övergrepp hon blivit utsatt för. I motsats uttalas en vilja att anmäla 

mannen till polisen vilket positionerar mannen som delaktig, aktör i situationen.  
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Jag var rädd för ett liv utan sex. Även om det var jättehemskt många gånger var det ändå en 

form av trygghet. Det man vet om, det välbekanta, det är tryggt. Även om det är allt annat än 

bra, egentligen. Att sluta skrämde mig. Jag visste inte riktigt vem jag var längre. Jag förknippade 

mig själv så starkt med prostitutionen. Det var vad jag var. Jag var en hora, och om jag inte var 

det längre, vem var jag då? Jag visste inte vem Therese var. Hon hade försvunnit någon gång 

tidigare och jag var tvungen att försöka lära känna mig själv, på riktigt. Vad ville jag 

egentligen? Vad tyckte jag om, vad tyckte jag inte om? (”Tessan” i Engvall 2009:123).  

 

Tessan menar vidare att hon även är rädd inför att sluta självskada med sex, då det har blivit 

en del av hennes identitet och därför en form av trygghet. Rädsla-diskursen begriper således 

flera områden. De negativa känslorna som exempelvis Tessan har om sig själv, kan i detta 

sammanhang tolkas som att de bekräftas av männen hon träffar, vilket i sin tur torde leda till 

att självskadebeteendet fortsätter och den negativa självbilden upprätthålls. Subjektet som här 

är den unga tjejen som självskadar med sex strävar kontinuerligt efter att ”lära känna” sig 

själv, detta gör hon troligtvis utefter samhälleliga normer, de subjektspositioner som diskurser 

erbjuder, vilka införlivas i hennes framträdande/identifikation som offer och/eller aktör. Dock 

kan det verka stigmatiserande för individen om denne blir låst, eller låser sig i en kategori, då 

enskilda handlingar i fall som dessa omvandlas till individuella egenskaper. När en individ 

antar eller tilldelas en specifik position som exempelvis offer och/eller aktör inom en specifik 

diskurs kommer hon oundvikligen se världen och sig själv utifrån detsamma (Winther 

Jørgensen och Phillips 2000:50). Detta blir tydligt i Tessans utsaga. 

Jag vågade aldrig protestera eller säga nej till att träffas, för han hotade hela tiden med att 

berätta för min syster, eller för mina föräldrar. Jag trodde ju att allt var mitt fel, jag var helt 

enkelt jätterädd att de skulle få veta. […] (”Tessan” i Engvall 2009:105).  

 

Indirekta och direkta hot från förövaren medverkar till att Tessan inte vågar berätta. Här 

uppfattar författarna till studien att Tessan är offer för mannens makt, där rädsla för mannen 

och vad han ska göra avspeglas. Tessan befinner sig samtidigt inom skam- och skulddiskursen 

där, hon tror att allt som hänt henne är hennes fel. Detta förmedlar i sin tur motsättningar i 

Tessans utsaga, där hon både ser sig som ett offer för mannens hot och aktör genom att inte 

protestera. Idealiska offer har dock förmågan att känna rädsla inför denna position, vilket så 

till vida borde passa in på Tessan. Men på grund av rådande omständigheter faller varken 

Tessan eller de andra unga tjejerna som självskadar med sex in under föreställningar om det 

idealiska offret. De strider mot de stereotypa normerna då de är aktiva och förlorar därmed 

offerstatus (Christie 2001:47). De är brottsoffer men ser inte sig själva som det, utan snarare 

som aktörer i detta sammanhang (Christie 2001:57). 

Jag hade haft sex med två män samtidigt tidigare, men aldrig fem. jag blev rädd när jag såg dem 

sitta där och vänta på mig, men jag försökte att inte visa det. Jag visste att om jag visade minsta 

känslor skulle de bli ännu elakare. De var som lejonhannar som triggades av rädsla, då högg de 

ännu värre. Så jag försökte spela cool, men just den gången var hemsk (”Sandra” Engvall 

2011:43) 
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Fokus i citatet ovan är att Sandra känner rädsla inför att visa känslor för männen hon träffar. 

Hon antyder att hennes valmöjligheter och handlingsutrymme är begränsade genom uttalandet 

”visade minsta känslor skulle de bli ännu elakare”. Ur detta resonemang kan inte Sandra 

heller hållas ansvarig för hennes handlande då hon kan ses som passiv i förhållande till 

männen och därmed som ett offer för deras våld. Männen beskrivs som ”lejonhannar som 

triggades av rädsla” vilket tydliggör att Sandra inte har valt att utsättas för deras våld, utan 

snarare har männen valt att utsätta henne för våld. Männen jämförs med djur vilket också 

återknyter till bilden av mannen som styrd av sexuella drifter men också som förmildrande i 

bemärkelsen att det tillhör mannens natur (Lander 2003a:40-41). Orsaken till Sandras 

handlande att inte visa rädsla och att ”spela cool” förklaras således utifrån yttre 

omständigheter (männen) och hennes roll som aktör förminskas.  

 

5.2.3 Hämnddiskurs 

Eftersom diskurser och således subjektspositioner till trots är ostabila och föränderliga kan 

individen göra motstånd mot detsamma i konstruerandet av sin identitet (Winther Jørgensen 

och Phillips 2000:50). Hämnddiskursen kan således tolkas som en motståndsdiskurs till 

exempelvis skam- och skulddiskursen och rädsla-diskursen. Detta tydliggörs i nedkommande 

citat då både Tessan och Nadja yttrar tankar om hämnd mot männen som har utnyttjat dem 

sexuellt. 

En annan typ av hämnd som jag tänkte på var att jag hade lust att berätta, för deras fruar eller 

deras chef, eller någon annan i deras närhet. Att de skulle bli lämnade, bli ensamma. Men jag 

vågade inte. […] Det kändes så konstigt. Att han gjorde något så normalt som att klippa gräset. 

Att han faktiskt var som vem som helst. Många gånger drömde jag om att avslöja dem. Det 

kändes så fel att en del av dem gick hem till fru och barn och jag var ensam och mådde dåligt på 

grund av det som de hade gjort. Jag tyckte inte att de förtjänade att ha det så bra. Jag 

fantiserade om att de skulle bli lämnade, så de blev lika ensamma. Ibland tänkte jag att jag 

kunde skriva ett brev och lägga i brevlådan bara. Eller ringa. Men jag vågade aldrig. Jag ville 

inte att frun och barnen skulle bli ledsna (”Tessan” i Engvall 2009:143). 

 

Tessan vill hämnas, få männen att känna det hon har upplevt. Dock möter hon inom sig 

motstånd mot sina försök till förändring då hon inte vill såra frun och barnen. Vilket 

återknyter till skam- och skulddiskursen. Om ett sådant typ av motstånd aktualiseras skulle det 

kunna förväntas att Tessan positioneras som aktör. Mannen beskrivs som ”vem som helst” 

och normal vilket också konstruerar honom som mänsklig och således en svårförståelig 

gärningsman som skyldig till övergrepp mot Tessan. Det kan även förstås som att mannens 

våld blir någon slags norm för ”manligt beteende”. Parallellt yttrar Tessan att det känns 

konstigt att han gör något ”så normalt som att klippa gräset” vilket synliggör att mannen inte 

stämmer överens med Tessans stereotypa bild av vem gärningsmannen borde vara.  
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Jag kände ofta att jag ville döda någon, någon av alla de där äldre männen som utnyttjade mig 

och betalade med en spottloska. Jag gjorde upp hemska planer i huvudet hur jag skulle ta livet 

av dem. Kanske binda fast dem och klippa av kuken och låta blodet flöda… Jag kände ingenting. 

Jag tryckte alltid på en knapp som stängde av tankarna. Ibland gick det bara inte, då kom ilskan, 

planerna på hämnden (”Nadja” i Engvall 2011:84). 

 

Nadjas uttalande positionerar henne som offer för männens våld. Hon känner ilska, vilket är 

en känsla som i motsats till rädsla förmedlar aktivitet istället för passivitet. Hämnden kan här 

tolkas som en strävan mot aktörskap. Dubbelpositioneringen framstår som svårhanterligt för 

Nadja då hon försöker att stänga av tankarna men att det ibland inte går. Detta förmedlar 

även en bild av Nadja som styrd av känslor och även kontrollerande av känslor vilket kan 

återknytas till kontroll- och beroendediskursen där den unga tjejen i relation till känslorna 

både är aktiv och passiv. Men ju mer aktiv Nadja är desto mindre trovärdig blir hon som offer, 

då det kopplas till svaghet och maktlöshet och inte styrka och motståndskraft (Christie 

2001:50). 

Några av männen såg helt normala ut, som några helt vanliga främlingar på stan. Andra såg ut 

som värstingar på gatan, sliskiga och perversa. De ”snälla” tog det lite lugnare. De sa massa 

saker som ”jag gillar dig”, ”jag tycker om dig” och sånt. Det kändes bara sjukt (”Nadja” Engvall 

2011:23). 

 

Nadja beskriver även gärningsmännen utifrån från två dubbla identiteter där de antingen är 

normala, vanliga främlingar och snälla men också värstingar och perversa. En 

mångfacetterad bild av vilka männen är som utnyttjar dessa tjejer förmedlas således genom 

Nadjas utsaga. Vidare menar Nadja att det känns sjukt när männen är snälla och säger att de 

tycker om henne. Vilket kan kopplas till att det upplevs som ett avvikande karaktärsdrag hos 

gärningsmannen. Att mannen i motsats är en värsting, kan tyckas göra det lättare för Nadja att 

omänskliggöra honom och distansera sig från honom som person vilket kan ha sin grund i att 

tillåta sig bli fri från ansvar i relation till sitt handlande, då det läggs i gärningsmannens 

händer. Nadja vinner därmed offerstatus (Christie 2001:47, 54). 

 

5.2.4 Sammanfattning 

I diskurserna ovan framkommer det att offeridentiteten inte behöver strida mot en 

identifikation som aktör. Att pendla mellan två skilda subjektspositioner, att befinna sig inom 

alla ovanstående diskurser, behöver inte medföra att det uppstår antagonism mellan dem, dock 

kan det tolkas som att de unga tjejerna utvecklar ett konfliktfyllt förhållningssätt mot sig 

själva och till sitt självskadebeteende då de känner känslor av skuld och skam men också ilska 

för det våld de utsätts för. Med de offer- och/eller aktörspositioner som diskurserna erbjuder 

följer också bestämda handlingsmönster som individen kan begränsas till, detta medverkar till 
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att exempelvis Tessan och Nadja indirekt tvingas att förhålla sig till de normer som omger 

dem. Avviker de från rådande föreställningar kring ideala offer och normativ femininitet, 

försöker de förändra subjektspositionerna de tilldelats eller antagit och således utmanas 

sociala praktiker, strukturer och maktförhållanden. Dominerande diskurser och diskursiva 

konstruktioner stödjer oförändrade tillstånd och medför därmed att de unga tjejerna som 

självskadar med sex möter motstånd i att identifiera sig som offer inifrån sig själva när de 

uttrycker känslor av ilska och hämnd. Det torde också innebära att de möter motstånd i deras 

offerskap i relation till det rådande samhälleliga normerna när de ger uttryck för dessa 

känslor. Då de strider mot hur ett offer ska vara och reagera för att fullständigt bemötas som 

ett idealt offer (Winther Jørgensen och Phillips 2000:54–56). Ytterligare en faktor som bidrar 

till att de unga tjejerna möter motstånd i både sitt offerskap och aktörskap är bilden av 

gärningsmannen som ”vem som helst”.  Bilden kan upplevas försvåra för de unga tjejerna att 

hävda rädsla inför att männens våld men också förtvivlan inför sitt självskadebeteende. 

Således är även mästersignifikanten ung tjej som självskadar med sex en flytande signifikant 

då de unga tjejerna pendlar mellan olika diskurser som kämpar mot varandra för att ge 

mästersignifikanten innebörd.  

 

5.3 Offer och/eller aktör i mötet med de professionella inom vård och 

myndigheter 

Diskursiva konstruktioner av den unga tjejen som självskadar med sex görs inte enbart i mötet 

mellan de unga tjejerna och gärningsmännen eller i förhållande till tjejernas 

självskadebeteende och det sexuella våldet. När de unga tjejerna kommer i kontakt med 

professionella inom vård och myndigheter positioneras både subjektet den unga tjejen som 

självskadar med sex och de professionella inom vård och myndigheter utifrån föreställningar 

om sex som självskadebeteende. Under denna rubrik sammanförs således nodalpunkten sex 

som självskadebeteende, mästersignifkanten ung tjej som självskadar med sex, nodalpunkten 

det sexuella våldet och respektive tillhörande tecken med nodalpunkten professionell inom 

vård och myndigheter. Nodalpunkten professionell inom vård och myndigheter karaktäriseras 

inom diskurserna genom tecken som socialtjänst, socialsekreterare, polis, domare, åklagare 

och behandlare. Diskurserna som blivit synliga har författarna till studien valt att benämna, 

tviveldiskursen och förtroendediskursen. Professionella inom vård och myndigheter är också 

en flytande signifikant då kamp om tecken mellan två diskurser aktualiseras. Här likväl som 

förut uppenbaras positionerna aktör och offer som i detta fall tilldelas de unga tjejerna som 
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självskadar med sex av de professionella inom vård och myndigheter. De unga tjejernas 

känslor i mötet med de professionella inom vård och myndigheter knyts samman i en 

ekvivalenskedja som består av tecken som, tryggt, ansvar, bra, ”ifrågasatte ingenting”, 

tvivlade, avsky, avvisade, jämlik med flera vilket ger professionell inom vård och myndigheter 

i detta sammanhang, innebörd. Mästersignifikanten ung tjej som självskadar med sex 

definieras utifrån vad som skulle kunna kallas de professionellas diskurs med knuttecken som 

maktlös, ”inte som andra tonåringar”, utsatt och offer och så vidare.  

 

5.3.1 Tviveldiskurs, förtroendediskurs och de professionellas diskurs 

Tessan beskriver ett möte med socialtjänsten. I detta citat blir det tydligt att de 

subjektspositioner som görs möjliga inom myndigheten också påverkar hur den unga tjejen 

identifierar sig. 

Socialtjänsten ansåg att jag behövde skyddas från mig själv. Jag såg själv till att jag blev utsatt 

och försatte mig i farliga situationer och lät andra göra i stort sett vad de ville med mig. Jag var 

dålig på att säga ifrån, i alla situationer, och gjorde vad andra ville att jag skulle göra vad det än 

gällde. Jag kommer ihåg att en kille på socialtjänsten sa att jag ”behövde lära mig visa vanligt 

tonårsbeteende och tuffa till mig”. Han sa: ”skulle man ha ställt ut dig på stan hade du 

garanterat blivit utsatt för något, du utstrålade maktlöshet och man riktigt såg att du var ett lätt 

offer.” Sen behövde jag skyddas från andra. De ansåg att jag riskerade mitt liv varje gång jag 

träffade någon, en gång sa de att om jag fortsatte så här skulle jag aldrig få uppleva min 18-

årsdag. Jag klarade inte själv att skydda mig överhuvudtaget, och ja, jag fick flytta. Jag visste att 

de hade rätt egentligen, jag VAR maktlös. Jag var livrädd och jag trodde faktiskt att männen 

skulle ha ihjäl mig. Men jag vågade inte försöka säga ifrån och ibland brydde jag mig inte ens 

(”Tessan” i Engvall 2009:210). 

 

Socialtjänsten anser att Tessan bör skyddas från sig själv, att det är hon som försätter sig i 

farliga situationer och låter andra göra vad de vill med henne. En kille på socialtjänsten menar 

att Tessan behöver ”visa vanligt tonårsbeteende och tuffa till sig”, att hon utstrålar maktlöshet 

och därför förmedlar att hon är ett lätt offer. Att riskera sitt liv bidrar även till att hon måste 

skyddas från andra, uttrycker socialtjänsten. Samtidigt beskrivs Tessan med ord som maktlös. 

Maktlös kan tydas som ämnat att belysa Tessan som offer för sitt eget sexuella risktagande, 

sina impulser, maktlös inför förövarna och maktlös i förhållande till socialtjänsten. En bild 

Tessan själv gör anspråk på. Socialtjänsten framstår således som de som kan skydda de unga 

tjejerna främst från sig själva men också från gärningsmännen. Tessan positioneras således i 

dubbel bemärkelse (inom tviveldiskursen och förtroendediskursen) där hon både skildras som 

skyldig till sin egen utsatthet men också som offer för männens våld. Att Tessan blir utpekad 

som offer kan i detta fall upplevas som ett negativt epitet i relation till henne själv men tillika 

vara just det som bidrar till att Tessan får ta del av socialtjänstens hjälp. 

Jag anmälde mig själv till socialtjänsten eftersom jag förstod att jag inte kunde fortsätta leva 

som jag hade gjort. […] Socialsekreteraren, hon var typ i 30-årsåldern, trodde inte på mig. Att 
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någon hade skött sig så bra och sedan bara förändrat hela sin livsstil så snabbt tyckte hon var 

omöjligt. Att gå till socialtjänsten var ett desperat rop på hjälp från min sida och när jag blev 

avvisad gav jag upp helt (”Sara” i Engvall 2013:137).  

 

När Sara tog kontakt med socialtjänsten i ett desperat rop på hjälp blev hon avvisad, de trodde 

inte på att en sådan skötsam tjej kunde ha en sådan livsstil. Det medverkade till att Sara gav 

upp. Att Sara kontaktar socialtjänsten förmedlar en bild av att hon tar ansvar för sina 

handlingar och liktidigt befinner sig i ett sårbart tillstånd. Att socialsekreteraren tvivlar på 

Sara förmedlar en bild av att hon inte är viktig och att hennes känslor och vad hon utsätts för 

inte är allvarligt nog, något Linda också ger uttryck för. Skötsamma tjejer kan uppfattas strida 

mot socialtjänstens bild av vilka tjejer det är som tar sexuella risker och vem det ideala offret 

är.  

Det enda som hände var att jag fick ett visitkort av en kvinnlig polis som sa att jag kunde ringa 

om jag kom på något. De ifrågasatte ingenting. […] Om polisen hade pressat mig lite mer, bara 

lagt ner mer tid än den där kvarten, då hade jag kanske berättat allt om Jesper och alla män och 

fått hjälp fortare. […] Men polisen visade inte att jag var viktig - och jag själv tyckte ju inte alls 

att jag var det (”Linda” i Engvall 2013:48). 

 

Genom att polisen inte tar Lindas historia på allvar så bekräftas hennes negativa självbild. Att 

inte pressa Linda att berätta mer kan tolkas förmedla en bild av att det Linda utsatts för är 

något normalt som inte vidare behöver utredas, vilket påverkar Lindas identitetsskapande och 

hennes känslor negligeras, förminskas. Sara berättar om hennes möte med åklagare och 

domare, och hur hon upplevde att de dömde henne utifrån hennes ålder och kropp.  

Jag minns att jag mest var orolig för vad jag skulle ha på mig. Åklagaren berättade att männens 

advokat med all säkerhet skulle försöka få det att se ut som att jag ljög om min ålder och såg 

äldre ut än 14 år- Därför var jag tvungen att se så ung ut som möjligt (”Sara” i Engvall 

2013:145).  

De tyckte jag såg äldre ut än min kompis Lisa som var 15 år och därför skulle alltså inte männen 

ha förstått att jag var under 15 år. Det var anledningen till att de inte blev dömda för köp av 

sexuell handling av barn, vilket gjorde deras straff mycket mildare. Jag tycker att jag ska få 

kunna se ut som jag brukar utan att männen ska få mildare straff. Domaren borde ju trots allt 

titta på bevisen och inte på min kropp (”Sara” i Engvall 2013:124).  

 

Utefter hur Sara ser ut, blir hon också dömd. Gärningsmannen får mildare straff för att Sara 

ser äldre ut än vad hon är. Således kan det uppfattas som att det finns en norm kring hur ett 

”idealt våldtäktsoffer” ska se ut, bete sig och så vidare, som tydligt kopplas samman med 

bilden av den ideala gärningsmannen. Kroppen blir det verktyg i vilket offerskap iscensätts 

eller motbevisas. Genom åklagaren, advokaten och domarens ögon tillhör inte Sara denna 

norm. Inom tviveldiskursen skuldbeläggs Sara därför indirekt för de övergrepp hon av männen 

utsatts för, hon framställs inte som offer för männens våld utan snarare som aktör i detsamma. 

Därför tvingas hon, utefter de professionellas föreställningar om offer till att genom sin kropp 

iscensätta ungdomlighet, svaghet, passivitet, vilka enligt normativa föreställningar är 

kvinnliga karaktärsdrag som i sin tur representerar ett idealt offer. Sara fråntas att själv 
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definiera sina upplevelser, sitt offerskap och förmås därmed att anpassa sig till vad åklagaren, 

advokaten och domaren anser att hon ska uttrycka och känna för att få tillgång till stöd och 

skydd (Lander 2003b:15, Christie 2001:48).  

 

Det framkommer tillika positiva berättelser om mötet med professionella. Tessan beskriver 

nedan hur kontakten med socialtjänsten både innebar avsky och trygghet. Att det kändes bra 

och att det var skönt när någon tog ansvar för hennes liv. 

Samtidigt kändes det bra, det var skönt att någon annan kom in och tog ansvar för mitt liv. 

Någon som sa vad jag skulle göra och inte göra. Jag pendlade väldigt, vissa dagar avskydde jag 

allt som hade med soc att göra och andra dagar kändes det bra och tryggt (”Tessan” i Engvall 

2009:167). 

 

Tessans känslomässiga tvetydighet kan härledas till vad författarna till studien tidigare kallat 

kontroll- och beroendediskursen. Där bristen på kontroll gör att Tessan upplever 

socialtjänsten som bra och trygg, då de tar över det ansvar som legat på hennes egna axlar 

och som hon har haft svårt att hantera. Likväl innebär beroendet att det blir problematiskt att 

överlåta sig själv i någon annans händer. Händer som förut varit männens blir nu 

socialtjänstens. Tviveldiskursen och förtroendediskursen ses här omgärda varandra vilket 

skapar uttryck för olika känslor och tankar, men överlag framställer Tessan kontakten med 

socialtjänsten som positiv, då de kan likställas vid ett skyddsnät där de indirekt bestämmer 

Tessans valmöjligheter och handlingsutrymme. Ansvaret för Tessans handlingar förläggs 

därmed hos socialtjänsten, vilka blir aktörer i sammanhanget. Den normativa femininiteten 

som kontextuellt bunden, men som fast förankrad i sociala praktiker, institutioner och lagar, 

blir här tydligt (Lander 2003b:14). 

 

Sara upplever att hon har fått en ny självbild via kontakten med hennes behandlare.  

Jag vet inte varför men jag fastnade för henne, kanske var det för att hon inte dömde mig. […] 

Hon behandlade mig som en jämlik och var väldigt bra på att ställa rätt frågor och peppa mig. 

[…] Hon intalade mig att jag kunde göra någonting med mitt liv på riktigt. Jag trodde på henne 

eftersom hon själv trodde på att jag kunde klara det (”Sara” i Engvall 2013:174–175). 

 

Att behandlas som en jämlik och att bli trodd framställs av Sara som viktiga faktorer i 

bemötande med professionella inom vård och myndigheter. Sara positioneras av behandlaren 

som aktör och således handlingskraftig, genom uttalandet ”hon intalade mig att jag kunde 

göra någonting med mitt liv på riktigt”.  Aktör framställs i detta fall i positiva ordalag där 

Sara genom peppande och icke-dömande samtal med behandlaren ges tillträde till att förändra 

sitt eget liv. Således blir förtroendediskursen här övergripande då Saras aktörskap inte skulle 

kunna förverkligas om inte Sara innehaft förtroende för behandlaren och behandlaren 
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förtroende för Sara. Självskadebeteendet omformuleras inte till personliga egenskaper, eller 

karaktärsdrag (Winther Jørgensen & Phillips 2000:48–50). Saras identitetssökande utgår då 

ifrån ett behov och en önskan om att bli sedd och hörd. Detta bekräftas av behandlaren som 

istället för att upprätthålla Saras negativa självbild, öppnar upp för nya sätt för Sara att 

positionera sig. Att positioneras som aktör och offer samtidigt behöver således inte spela ut 

varandra, även om det i ovannämnda citat kan te sig som en komplex kombination. Att 

karaktäriseras som stark och handlingskraftig motsäger inte karaktärsdrag som svag och 

passiv, det är beroende på kontext, vilket exempelvis framkommer i Saras möte med 

behandlaren. 

 

5.3.2 Sammanfattning 

De professionellas diskurs tycks bygga på normativa uppfattningar kring de unga tjejerna som 

ideala offer eller aktörer i relation till sitt självskadebeteende men också i relation till vad de 

utsätts (för av gärningsmännen) under självskadebeteendet. Tviveldiskursen och 

förtroendediskursen verkar sida vid sida i tjejernas utsagor om mötet med professionella inom 

vård och myndigheter. Myndigheter, rättsväsendet eller vården besvarar antingen tjejernas 

känsla av utsatthet och offerskap eller bekräftar dem som aktörer, kapabla till att förändra sin 

egen situation. Tydligt framkommer att oavsett professionellas inställning (tvivel eller 

förtroende) så påverkar det de unga tjejernas självbild, positivt och/eller negativt (Lander 

2003b:14). De unga tjejerna som självskadar med sex tvingas att leva upp till de diskursiva 

normerna, om de av professionella inom vård och myndigheter ska uppfattas som ideala offer, 

eller ideala kvinnor/tjejer, därmed bekräftas och upprätthålls också sociala konstruktioner av 

offerskap som verkar stigmatiserande (Winther Jørgensen och Phillips 2000:50, Christie 

2001:48). 

 

6.0 DISKUSSION & SLUTSATSER 

Här fördjupas bland annat den diskursteoretiska analysen av tjejernas utsagor med ytterligare 

stöd i teoretiska perspektiv som normativ femininitet, ideala offer som redan nämnts i 

analysen och i anknytning till tidigare forskning. Studiens resultat kommenteras och 

tydliggörs, och förslag på vidare forskning ges. 
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6.1 Offer- och aktörspositioner som tilldelas, görs anspråk på och motstånd mot 

Denna studie har berört unga tjejer som självskadar med sex som offer och/eller aktörer. 

Genom en diskursteoretisk analys har sociala konstruktioner av unga tjejer som självskadar 

med sex som just offer och/eller aktörer i relation till självskadebeteendet, det sexuella våldet 

och i mötet med professionella inom vård och myndigheter uppmärksammats. Studien har inte 

handlat om hur dessa tjejer är, utan om hur offer- och aktörsidentiteter konstrueras och 

dekonstrueras i de unga tjejernas utsagor. 

 

6.1.1 Offer- och/eller aktör i relation till självskadebeteendet 

Det som framkommer i analysen av de unga tjejernas utsagor är att det finns ett tydligt 

samband mellan sex som självskadebeteende och självkontroll, vad Jonsson och Lundström 

Mattson kallar affektreglering (Jonsson & Lundström Mattsson 2012:43). Självskadebeteende 

framställs som en medveten och avsiktlig metod för att hantera ångest eller andra typer av 

outhärdliga negativa känslor men även i sökandet efter bekräftelse och uppskattning i positiva 

drag (Jonsson & Lundström Mattsson 2012:49–50). Dock uttrycks det också i de unga 

tjejernas utsagor, att det ibland kan upplevas som oavsiktligt och således vara ett tecken på 

kontrollförlust och beroende (Johansson 2010:26). Dessa två beskrivningar verkar samtidigt, 

och positionerar tjejerna som både aktörer, då de medvetet utfört handlingar i syfte att 

kontrollera känslor och som offer i relation till samma typer av känslor men då de inte har 

känt att de har haft ett val (Mörner 2010:123). Det är för de unga tjejerna som självskadar 

med sex i denna studie, likt för informanterna i Svedins studie (2012), att de negativa 

känslorna är en primär drivkraft och att den enbart upplevs lätta just under det ”sexuella 

mötet”. Kroppen blir således ett fysiskt redskap i vilket känslorna kan kontrolleras genom 

målinriktade handlingar men i motsats till detta blir känslorna även det som just kontrollerar 

individens kropp till att utföra oavsiktliga handlingar (Svedin 2012:28, Johansson 2010b:26). 

Det vill säga så kan de unga tjejernas som självskadar med sex i relation självskadebeteendet 

både ses som aktiva då de skadar sig i syfte att må bättre men även passiva då de samtidigt 

faller offer för sexuella övergrepp, vilket fördjupas under rubriken nedan. 

 

6.1.2 Offer- och/eller aktör i det sexuella våldet och gärningsmannen 

Sex ses enligt samhälleliga normer som väldigt privat och de som självskadar med sex 

beläggs därför av skuld- och skamkänslor menar Svedin (Svedin i Jonsson & Lundström 

Mattsson 2012:24). Att de också är unga tjejer utgör ytterligare en dimension. Kulturellt 
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förankrade uppfattningar om normativ femininitet och ideala offer kan tänkas påverka de 

unga tjejernas, positioner samt handlings- och tankemöjligheter. Lander framhåller att den 

normativa femininiteten, förtryckande föreställningar om hur en tjej/kvinna ska vara, bete sig 

och säga medverkar till att de som definieras som tjejer eller kvinnor och är sexuellt aktiva 

anses få ”skylla sig själva” om dem utsätts för den enligt föreställningarna motsatta ”manliga 

sexualiteten” (Lander 2003a:40-41). Grände påpekar att ”allt efter ett nej är en våldtäkt” 

medverkar till att det finns ett stort mörkertal kring sexuella övergrepp som aldrig anmäls och 

sexuella förbrytare som aldrig döms. Grände anser att definitionen ”allt innan ett ja” skulle 

bidra till att fler sexuella övergrepp skulle tolkas och dömas som just sexuella övergrepp 

(Grände 2005:49). Dock skulle denna definition enbart bli verksam om den baserades på mer 

än verbala ja eller nej i relation till de unga tjejerna som självskadar med sex. Tydligt blir att 

de normativa förtryckande förställningarna kring kön och offerskap påverkar de unga tjejernas 

inställning till sig själva och sina kroppar. Exempelvis positionerar sig mångfalden av de unga 

tjejerna som den aktiva och mannen indirekt som den passiva vilket medverkar till att hon 

skuldbeläggs och mannen fråntas ansvar. Det kan tolkas som att de unga tjejerna som 

självskadar med sex på grund av förtryckande strukturer och normer som förmedlar att tjejers 

kroppar är till för mäns njutning, upplever att deras nej, deras motstånd, går att förhandla eller 

strunta i (Grände 2005:52).  

 

Enligt Christie (2001) är det ideala våldtäktsoffret en ung tjej som bland annat befinner sig på 

en plats denne inte kan klandras för att vara på (Christie 2001:48). Detta märks i fall som 

ovan analyserats då det framställs som problematiskt eftersom de unga tjejerna själva har tagit 

kontakt med män som de ”anar” kommer våldföra sig på dem. Många gånger är inte 

gärningsmännen omänskliga varelser på avstånd utan män som tillsynes lever ett ”bra liv” 

med fru och barn i ett välordnat hem med goda socioekonomiska förhållanden. I utsagorna 

ovan så upplever de unga tjejerna att det känns konstigt när de exempelvis ser 

gärningsmannen utföra ”vardagliga” saker som att klippa gräset, att de faktiskt är ”vilka som 

helst”. Samtidigt vill de inte anmäla dem. Om gärningsmannen istället skulle vara en enligt 

Christie idealisk gärningsman, finns det en möjlighet att de unga tjejerna inte skulle resonera 

på samma sätt, om mannen skulle vara omänsklig och en varelse på avstånd. Här särskiljs de 

unga tjejernas gärningsmän från vad Christie menar utgör ideala gärningsmän och de fråntas 

därmed sina gärningsmannaroller. För det kan antas att det även hos de unga tjejer som blivit 

offer för sexuellt våld rimligen finns en bild av en gärningsman som även samhället delar 

(Christie 2001:48, 54). Detta kan tyckas paradoxalt påpekar Jonsson och Lundström Mattsson 
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(2012) men att den unga tjejen som självskadar med sex ser sin gärningsman i både positiv 

och negativ bemärkelse kan komma ur att mannen pendlar mellan att ge uppmärksamhet och 

bekräftelse parallellt med att bruka våld och hota om våld. Samtidigt finns det en rädsla hos 

den unga tjejen för att bli ensam, självskadebeteendet blir därmed ett beroende som är svårt 

att ta sig ur (Jonsson & Lundström Mattsson 2012:54–55).  

 

De unga tjejerna beskriver således sig själva som ansvariga för inte enbart sin egen situation 

utan även som representanter för dygd och moral i det omgivande samhället (Lander 

2003a:39). Dock framkommer motståndsdiskurser där exempelvis de unga tjejerna formulerar 

känslor av hämnd. Detta visar i sin tur att diskurserna som i en första anblick framstår som 

stabila i själva verket är någorlunda öppna för tillskrivning. I Svedins studie kände de flesta 

tjejerna en dubbelhet då sex med männen var det värsta de varit med om, samtidigt som de 

inte kunde leva utan det. Till exempel kunde de känna sexuell lust samtidigt som de blev 

utsatta för övergrepp (Svedin 2012:29). Detta var även återkommande känslor hos de unga 

tjejerna som självskadar med sex, i denna studie. Detta kan spä på känslan av skuld och skam 

menar Lander som nämner att en ung tjej som har sex mot ersättning kan bli kallad ”hora” 

eller anses vara prostituerad utifrån kulturella föreställningar. Om de unga tjejerna avviker 

från den normativa femininiteten blir det också svårare för dem att uppnå social status och 

således se sig själva eller av andra som offer för sexuellt våld (Lander 2003a:38). Mörner 

(2010) lyfter upp att stereotyper kring gärningsmannen i sin tur påverkar hur offret ges 

offerstatus. Om inte gärningsmannen uppfyller de föreställningar om hur en gärningsman ska 

vara, ses inte heller exempelvis det sexuella övergrepp som den unga tjejen som självskadar 

med sex utsätts för, som ett ”riktigt” övergrepp och hon själv inte som ett ”riktigt” offer. Detta 

bidrar vidare till att den unga tjejen som självskadar med sex måste underkasta sig de sociala 

konstruktioner av ideala offer för att i överhuvudtaget uppmärksammas och erbjudas stöd och 

hjälp vilket vidareutvecklas nedan (Mörner 2010:112-113).  

 

6.1.3 Offer- och/eller aktör i mötet med professionella inom vård och myndigheter 

Grände (2005) och Mörner (2010) menar att det finns en överhängande risk att myndigheter, 

vård och rättsväsendet med flera osynliggör tjejens egen benämning av offerskap. Den unga 

tjejen som självskadar med sex tvingas indirekt till att anpassa sig efter de professionellas 

beskrivning av vad ett offer ska uttrycka, bete sig och känna för att få tillgång till insatser men 

även för att skyddas av lagar (Mörner 2010:113). På grund av samhälleliga förtryckande 
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normer och föreställningar, är det en konstant balansgång då tjejen både kan ses som ett offer 

för sexuella övergrepp men även som en aktör på grund av det sexuella risktagandet (Grände 

2005:91). Detta upplevs också vara en situation som bland annat de unga tjejerna i denna 

studie tvingas förhålla sig till då de indirekt förmås till att framstå som måttligt återhållsamma 

och tillräckligt sjuka för att erbjudas vård och hjälp. Normer och föreställningar kring 

femininitet och ideala offer bidrar till att människor och således även vård och myndigheter 

kategoriserar tjejer, kvinnor som skadar sig med sex utefter diskurser, liknande som 

tydliggjorts i analysen och som konstruerar förväntningar på hur dessa tjejer och kvinnor ska 

bete sig, vad de ska säga och hur de ska klä sig. Som i sin tur verkar stigmatiserande (Lander 

2003b:1). Avviker den unga tjejen, från vad normerna säger att en ”god kvinna” är ses hon 

som en ”dålig kvinna”, hon kan således inte heller anta en identitet som ett idealt offer, då 

bilden av den ”representativa kvinnan” och det ”ideala offret” är tätt sammanlänkade (Lander 

2003a:40-41, Christie 2001:48). De unga tjejernas sätt att se på sig själva bekräftas och 

påverkas således genom mötet med professionella. Det kan tolkas som att det bidrar till att 

unga tjejer som självskadar med sex förminskas och misstänkliggörs vilket i sin tur bidrar till 

att bilden av idealoffret och idealkvinnan upprätthålls och de som avviker inte vågar eller 

anser sig ha rätt till hjälp (Lander 2003b:14). I biografierna beskriver de unga tjejerna mötet 

med socialtjänst, rättsväsendet och sjukvård. De uttrycker bland annat att om de hade blivit 

pressade och fått ”rätt” frågor så hade de berättat sin historia. Även i detta avseende så går det 

att applicera Christies teori om det ideala offret. Att unga tjejer med självskadebeteende inte 

har en speciell bakgrund, kan medverka till att myndigheter och vården som möter dessa 

tjejer, inte har en speciell bild att förhålla sig till. Det är att antas att polis, socialtjänst och 

behandlare ofta möter kvinnor som blivit misshandlade eller sexuellt utnyttjade som antingen 

passar in i bilden av ett idealt offer eller inte. Även om de unga tjejerna som självskadar med 

sex är osäkra på om de har blivit utsatta för övergrepp, beskyller sig själva och inte kan se 

något felaktigt med gärningsmännen, målas det upp en bild av att myndigheter och vård inte 

identifierar tjejerna som offer, om än lika mycket aktörer, som är i behov av vård och insatser, 

då diskurserna kring dem är etablerade nog att de inte ifrågasätts (Mörner 2010:129). 

 

Landberg som intervjuas i Jonssons och Lundström Mattssons studie ”Unga som skadar sig 

genom sex” menar att den unga inte alltid är motiverad att sluta med sitt beteende, och inte 

alltid ser sitt självskadebeteende som ett problem som behöver lösas. Detta är inget som 

framkommer i de unga tjejernas tal i denna studie. Snarare framställer dem sig som i behov av 

hjälp och uttrycker längtan efter att någon ska uppmärksamma dem. Att skapa ett förtroende 
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och få den unga tjejen att inse att beteendet är destruktivt är en av de viktigaste uppgifterna 

för de som kommer i kontakt med de unga som självskadar sig genom sex, menar Landberg 

(Landberg i Jonsson & Lundström Mattsson 2012:19). Detta tycks inte vara vanligt 

förkommande utifrån biografiernas innehåll.  

 

6.2 Slutord 

Syftet med denna studie var att utifrån diskursteori analysera utsagor av unga tjejer som 

självskadar med sex, vilka sattes i relation till teorier om normativ femininitet och ideala 

offer. Intentionen har varit att belysa vad de unga tjejerna som självskadar med sex säger, och 

hur de tilldelas, gör anspråk på eller motstånd mot offer- och/eller aktörsidentiteter inom 

omgivande diskurser och hur dessa konstruktioner påverkar självbilden och mötet med 

professionella. Med den diskusteoretiska analysen i fokus skulle det kunna sägas att de 

diskurser kring mästersignifikanten ung tjej som självskadar med sex och nodalpunkterna sex 

som självskadebeteende, det sexuella våldet och de professionella inom vård och myndigheter 

som funnits, står i konflikt till varandra men samtidigt samverkar. Tydligt blir att de unga 

tjejerna kontinuerligt måste förhålla sig till samhälleliga föreställningar om femininitet och de 

förväntningar som följer för att inte konstrueras som ”de avvikande”. Även om det inte 

konkret uttrycks i citaten. Detta utesluter i sin tur alternativa bilder av femininiteter och olika 

versioner av ideala offer (Lander 2003a:38, 42). Återkommande positioneras de unga tjejerna 

som självskadar med sex som aktörer och/eller offer i relation till självskadebeteende men 

också i det sexuella våldet och i mötet med de professionella inom vård och myndigheter. 

Detta visar på att det finns en slags hegemonisk intervention att upprätta en entydig bild kring 

den unga tjejen som självskadar med sex, en överhängande enhetlig sex som 

självskadebeteende-diskurs. Dock är det väl just en mångfald av diskurser som är 

representativt för olikartade offer- och aktörspositioner som den unga tjejen som självskadar 

med sex kan anta, tilldelas eller göra motstånd mot. Detta visar på diskurser och 

subjektspositioner som sociala konstruktioner. Det finns inte en identitet som ung tjej som 

självskadar med sex har, det finns flera (Winther Jørgensen & Phillips 2000:29). 

 

För att de unga tjejerna som självskadar med sex ska uppmärksammas av exempelvis 

professionella inom vård och myndigheter krävs en vidgad syn på ideala offer och ideal 

femininitet. De nuvarande sociala konstruktionerna av femininitet och offerskap bidrar till att 

de unga tjejerna som inte passar in enligt de stereotypa förväntningarna på detsamma tenderar 
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att osynliggöras eller inte erbjudas hjälp. Motsatsparet offer och aktör förutsätter varandra, för 

att klassas som ett idealt offer bör inte aktörskap kunna hävdas, vilket försvårar och hindrar de 

unga tjejerna som självskadar med sex att själva beskriva, definiera sin situation. De 

normativa konstruktionerna reducerar de unga tjejerna till ett underläge, där de förväntas vara 

antingen maktlösa eller starka, inte både och. Upplevs de som maktlösa inkluderas de i sociala 

insatser, framställs de som aktiva, starka exkluderas de. Offer- och aktörspositionerna präglar 

således inte enbart de unga tjejerna självbild utan också hur andra (polis, advokat, 

socialsekreterare med flera) ser på dem (Mörner 2010:113).    

 

Davies (2007) menar som nämnts att tjejer/kvinnor som till exempel utsatts för övergrepp 

också är överlevare. Överlevare syftar till en framtidstro och ger en mer rättfärdigad bild av 

den kamp som dessa unga tjejer som självskadar med sex för och alla strategier de lagt ner för 

att undvika våldet, men även för att stå ut med våldet. Begreppet offer, som diskuterats till 

stor del i studien, för tankarna till en passiv individ. Överlevare är ett mer positivt begrepp 

och ger även större utrymme att se den utsatta kvinnan/unga tjejen som ett subjekt och utan att 

fullt ut erkänna henne som en aktör med handlingsutrymme att ändra sin situation av egen 

kraft (Davies 2007, refererad i Mörner 2010:114). Dock innebär att ersätta ett ord mot ett 

annat inte att problematiken kring snäva offerroller förändras. Det krävs en icke-

generaliserande bild av unga tjejer som självskadar med sex, varför de självskadar och vilka 

de är för att kunna identifiera dem. För att kunna förebygga att de utsätts för sexuella 

övergrepp och för att öka möjligheterna till att erbjuda olika typer av stödinsatser (Mörner 

2010:129-130). Tydligt i denna studie är de unga tjejerna som självskadar med sex på grund 

av sociala konstruktioner av femininitet och offer, men även på grund av patriarkala strukturer 

där bland annat efterfrågan på köp av sex existerar, bidrar till att dessa tjejers valmöjligheter 

och handlingsutrymmen inskränks (Mörner 2010:128-129). 

 

I Sverige försiggår en samtida debatt om en eventuell samtyckeslagstiftning. Detta skulle 

innebära högre krav på gärningsmannen att bevisa att offret inte ville ha ömsesidig sexuell 

kontakt. Krav på en sådan lagstiftning skulle öppna upp för vidgade bilder av offer, aktörer 

och gärningsmän men även göra det mer förtjänligt att bevisa från åklagarsidan att offret är 

just ett offer för sexuellt våld. Det skulle även innebära en skyldighet för förövaren att bevisa 

att offret har sagt ja innan en sexuell förbindelse (Mederyd Hårdh, SvD 2014-08-28). De unga 

tjejerna i de studerade biografierna träffar sina gärningsmän för att bli bekräftade och 

undkomma outhärdliga känslor – de själva ser gärningsmännen som en livlina och ett 
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nödvändigt ont. För att tjejerna inte ska upplevas, eller uppleva sig själva, som passiva offer 

så kan benämningen överlevare vara ett begrepp att använda sig av för att stärka självkänslan 

och för att kunna omförhandla diskursiva förtryckande konstruktioner av tjejer som 

självskadar sig med sex, som inte enbart påverkar tjejerna själva utan även det sociala arbetets 

praktik och de som befinner sig där inom.  

 

6.2.1 Förslag på vidare forskning 

Författarna finner det fruktbart att vidare forska inom området sex som självskadebeteende. 

Att arbeta förebyggande kan verka avgörande för att förhindra att unga tjejer utvecklar ett 

självskadebeteende med sex. Att redan i unga år lyfta in normkritik och synliggöra patriarkala 

strukturer i sexualundervisningen i skolan, är därför viktigt. Att belysa tjejer respektive killars 

förväntade roller i det sexuella samspelet kan antas stävja att förtryckande normer 

reproduceras och att strukturer kring hur människor ska bete sig som tjej/kille förändras. 

Samtidigt skulle det öppna upp för en mångfacetterad bild av vem som är ett offer och att det i 

sin tur inte frånsäger en position som aktiv. Att utröna hur normer kring exempelvis kön, 

sexualitet, offerskap med flera påverkar konstruktionen av sex som självskadebeteende genom 

ett intersektionellt perspektiv skulle förmodligen vara utvecklande för forskningen. I denna 

studie har detta inte varit möjligt men författarna argumenterar för ett bredare synsätt på unga 

tjejer som självskadar med sex, som offer, aktörer eller överlevare och för detta krävs vidare 

forskning som dekonstruerar diskurser och som går bortom hegemoniska interventioner, inte 

allra minst i det sociala arbetet.  
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