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Sammendrag 

Selvskadingsfenomenet øker i synlighet og omfang i den vestlige del av verden. Spesielt i 

ungdomspopulasjonen. Denne artikkelen belyser selvskadingsfenomenets sosiokulturelle aspekter.  

Selvskading kan i likhet med spiseforstyrrelser betraktes som enda et eksempel på et kultursensitivt 

syndrom. En ny form for kulturell kompleksitet og ustabile rammer for identitetsdannelse knyttes her 

til oppblomstringen av fenomenet. Det å skjære i egen hud fortolkes som et indre psykologisk drama 

i dialog med en kulturell kontekst, samtidig som adferden leses som et speil av kulturen. Et utvalg 

kliniske og faglitterære tekster om selvskadeadferd utgjør artikkelens empiriske fundament. Ved å 

betrakte fenomenet i lys av ulike kulturanalytiske perspektiver synliggjøres hvordan det 

kroppsliggjorte symbolspråket både kan vise til mytologiske temaer og samfunnsstrukturer.  Videre 

vises begrensninger i en helsefaglig diskurs som noe ensidig fremstiller selvskadingsfenomenet som 

et resultat av en desorganisert selvutvikling i et dysfunksjonelt tilknytningsmiljø. Den massive 

psykologiseringen og individualiseringen av selvskadehandlinger kan bety at et fenomen som 

muligvis også springer ut av samfunnsmessige potensielt patogene forhold blir forstått som noe som 

alene oppstår, og dermed har sin helt naturlige løsning i det enkelte menneskets psyke. Artikkelen 

setter også fokus på hvorfor særlig de unges psykiske vansker nå på en annen måte enn tidligere 

kroppsliggjøres. 

 

 

                                                        



 

 

 

 

 

 

 



 

Forord 

Denne teksten består av to deler, som samlet utgjør min masteroppgave i helsefagvitenskap. Den 

første delen skal fungere som en ramme rundt en vitenskapelig artikkel som søkes publisert i 

Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Det innledende sammendraget til artikkelen er også et kortfattet 

sammendrag av masteroppgaven under ett. Artikkelen er plassert til sist i oppgaven. Teksten i det 

følgende, som her betegnes som en kappe, kan også leses som et selvstendig dokument, hvor 

litteraturgjennomgang, metodebeskrivelser og aspekter av artikkelen utdypes og diskuteres. Den 

samlete fremstillingen ligner i sin oppbygning en tradisjonell monografi, hvor det gjøres rede for hvor 

forskningsfeltet står, studiens design og teoretiske forståelseshorisonter. I kappen belyses og 

diskuteres også elementer som ikke fikk plass i artikkelen. 

Jeg undersøker i denne oppgaven kulturens rolle i selvpåførte sår. Ved å aktivere ulike 

kulturanalytiske forståelseshorisonter har jeg tatt et skritt utenfor mitt fag og mitt daglige virke som 

psykiatrisk sykepleier. Jeg vil takke min veileder, førsteamanuensis Hilde Bondevik, for oppmuntring 

til å fordype meg i en slik problematikk, og for klargjørende og kunnskapsrike kommentarer 

underveis. 
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1. Innledning 

The body is… a point from which to rethink the opposition between the inside and the outside, the 

public and the private, the self and other, and all other binary pairs associated with mind/body 

opposition. 

  - Elisabeth Grosz (Pitts 2003) 

 

1.1 Bakgrunn for valg av tema  

Noen mennesker skjærer i seg selv. Hvordan kan man forstå og forklare at noen med hensikt gjør seg 

selv så vondt? Det er fenomenet selvskading som er denne studiens gjenstandsfelt, eller nærmere 

bestemt kutting som symbolsk uttrykksform i moderne kultur. 

Min vei inn i dette forskningsprosjektet har sitt utspring i egne jobbrelaterte erfaringer og 

refleksjoner. I ulike psykiatriske behandlingskontekster har jeg gjennom årenes løp møtt mange 

mennesker som aktivt påfører sin egen kropp sår, smerte og skader. Selvskaden har hatt ulike utrykk: 

Kutting, risping, selvpåførte brannsår, slag mot kroppen - listen er lang. Selvskadeadferd framstår 

som en lang rekke uensartede fortellinger, og fenomenet unndrar seg entydige definisjoner. I en 

klinisk kontekst er det vanlig å forstå selvskade på bakgrunn av psykiske faktorer. Selvpåførte sår 

knyttes gjerne til følelsesregulering og oppfattes som en kroppslig symbolisering og et taust språk om 

en indre smerte. Å finne ord til dette indre lidelsestrykket og andre måter å håndtere det vonde på er 

ofte fokus i en behandlingskontekst. 

Utgangspunktet for denne studien er at selvskadingsfenomenet ser ut til å øke i omfang og synlighet 

- både i og ikke minst utenfor de psykiatriske institusjoner. Hyppige medieoppslag bekrefter en 

opplevelse av at selvskading ikke lenger er et relativt sjeldent fenomen, heller ikke blant 

ungdomsskole elever og gymnasiaster. Samtidig har fenomenet også kulturelle uttrykk. Det 

iscenesettes i samtidskulturen og dukker opp i både filmer, tv-serier, skjønnlitteratur, foto og 

billedkunst. Ikke minst er fenomenet synlig på YouTube og i de sosiale medier. Hvorfor er det 

tilsynelatende stadig flere unge som påfører seg selv smerte og sår?  

I løpet av de seneste årene er det publisert en rekke studier som bekrefter at bak en slik økt synlighet 

av fenomenet finnes det, det vil si i vestlige industrialiserte land, faktiske relativt høye forekomster 

av selvskading - og da spesielt i ungdomspopulasjoner. Kvinner er overrepresentert på statistikken 
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(Sommerfeldt og Skårderud 2009). Forskning på forekomst er imidlertid komplisert. Både fordi 

forskningsfeltet opererer med forskjellige definisjoner av selvskade, noe som gjør det vanskelig å 

sammenligne estimater, og fordi det er rimelig å anta at fenomenet i noen sammenhenger 

underrapporteres. Dessuten er forskningsfokuset på selvskading av nyere dato, hvilket gjør at en 

påstått økning ikke kan begrunnes med referanse til eldre empiriske undersøkelser. Den såkalte 

CASE-studien (Child and Adolescent Self Harm in Europe), hadde blant annet som formål å kartlegge 

forekomsten av villet egenskade i den europeiske ungdomspopulasjonen. Resultatene fra den norske 

delen av undersøkelsen viste at hele 10,7 % av 15-16 åringene som deltok i studien, (n=4060), oppgav 

at de en eller flere ganger med vilje hadde påført seg selv skade. 6,6 % hadde skadet seg innenfor det 

siste året (Ystgaard m.fl. 2003). I Danmark opererer man med høyere tall. Der viser studier at 

nærmere 15 % av de unge har erfaring med å skjære i seg selv eller skade seg på annen måte (Møhl 

2007). I en dansk undersøkelse blant 2989 københavnske gymnasieelever opplyser 21,5 % at de har 

skadet seg selv, 16,2 % rapporterer om selvskade innenfor det siste året (Rubæk 2009). Disse 

studiene peker på at selvskading er i ferd med å bli et alvorlig helseproblem hos ungdom og unge 

voksne (Ystgaard m.fl. 2003, Rubæk 2009). I Storbritannia er selvskading nå blitt en av de vanligste 

årsakene til innleggelse på sykehus, den samme tendensen finner man i USA (Øverland 2006). Basert 

på antall konsultasjoner i det engelske helsevesenet er det en økning av villet egenskade på 93 

prosent i perioden 1996-2005 (Sutton 2007).  

Hvorfor ser vi denne oppblomstringen av selvskadeadferd akkurat nå, på dette tidspunktet i 

historien, og tilsynelatende primært i vestlige, industrialiserte samfunn? Hvordan kan vi forstå det at 

kroppen har fått en slik fremskutt rolle i vår tid? Hvor det ser ut som om særlig de unges psykiske 

vansker nå på en annen måte enn tidligere kroppsliggjøres. Min underliggende antagelse er at 

selvpåførte sår og arr har en mening og en referanse som både peker innover i individet og utover i 

kulturen. Kan det være slik at det kroppsliggjorte symbolspråket peker direkte på det ordene ikke 

rommer? 

Selvskadingsfenomenet representerer i en klinisk kontekst betydelige terapeutiske utfordringer og 

representer også store utfordringer for vår forståelse. Det er mitt inntrykk at profesjonelle 

helsearbeidere som ellers har lite problemer med å jobbe med mennesker som forsøker å ta livet av 

seg, sulter seg, eller engasjerer seg i farlig og destruktiv avhengighets- og rusadferd, finner kutting 

svært opprørende og uakseptabelt. Dette er også beskrevet som et fenomen i klinisk faglitteratur 

(Babiker og Arnold 1997). Intensjonell ødeleggelse av eget kroppsvev ser ut til å være en 

uttrykksform mange helsearbeidere har vanskelig for å prosessere. Adferden kan utløse følelser av 

frykt, sinne, forakt, fortvilelse, tristhet, skyld og egen opplevelse av å mislykkes, hvilket tilsier at 
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helsepersonell trenger å utvikle kompetanse både til å møte slike fenomener og til å håndtere egne 

reaksjoner (Sommerfeldt og Skårderud 2009). Økt kunnskap om selvskading kan bidra til at både 

helsepersonell og andre kan møte slike foruroligende fenomener på empatiske og hensiktsmessige 

måter. Kunnskap om selvskadingsfenomenet kan også gi innsikt i kulturelle prosesser. 

 

1.2 Studiens vinkling 

Kroppslige uttrykksformer har sin egen grammatikk, sitt eget repertoar av tegn og symboler. De kan 

sies å utgjøre et språk - et system i galskapen. 

- Jorun Solheim (1998) 

 

Både kroppen og selve selvskadehandlingen fungerer som kulturelle tegn som blir avlest av både 

innehaver og omverdenen. I en senmoderne vestlig kontekst ser det ut som om det å skjære i egen 

hud, når dette ikke fortolkes som en form for dekorativ kroppsmodifikasjon, faller utenfor det som 

oppfattes som kulturelt akseptabelt. Og kanskje nettopp derfor relaterer mange 

selvskadingsfenomenet til psykisk sykdom. I denne studien er det selvskadingsfenomenets 

sosiokulturelle aspekter jeg ønsker å undersøke. 

Nyere forskning og faglitteratur som omhandler selvskading i vår vestlige samtid, har til nå 

hovedsakelig vært opptatt av å forstå de kompliserte psykologiske og biologiske mekanismer som 

kan ligge bak den selvskadende adferden. De fleste som skriver om fenomenet befinner seg innenfor 

en helsefaglig og medisinsk kontekst. Ofte tar litteraturen utgangspunkt i psykologiske 

utviklingsteorier. Miljøet, og da særlig det sosiale miljøet i form av nære, betydningsfulle andre, 

tillegges betydning i disse teoriene, mens en bredere sosiokulturell kontekst tematiseres kun i 

beskjedent omfang.1 Dette kan antageligvis forstås i lys av det den danske psykologen og forfatteren 

Carsten René Jørgensen (2002) beskriver som en generell tendens innenfor psykologifaget, hvor man 

de siste tjue årene primært har hatt et relativt snevert fokus på enkeltindividet, og i mindre grad har 

vært opptatt av hvordan både psykopatologi og psykiske vansker også kan være forbundet med 

tendenser i kulturen.  

                                                           
1
  Samtidig som den kliniske faglitteraturen primært beskjeftiger seg med selvskadingens psykologiske aspekter finnes det her noen klare 
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De siste årene har antall publiserte vitenskapelige artikler om selvskading økt dramatisk. Her legges 

det vekt på at det er særlig er barndomserfaringer innenfor familierammen som er forbundet med 

utvikling av selvskadende adferd hos unge. Svein Øverland, psykolog og forfatter av en av de få 

norske fagbøkene om selvskadingsfenomenet, peker på at det ikke er usannsynlig at den økte 

forekomsten av selvskadeadferd også kan forklares med at den underliggende følelsesmessige 

tilstanden som utløser adferden er blitt mer vanlig - fordi samfunnet har endret seg. «Men dette er 

spekulasjoner og selvsagt vanskelig å etterprøve empirisk» skriver Øverland (2006, s.30). Kanskje 

setter han her også ord på hvorfor ikke flere i større grad har forsøkt å integrere kulturelle forhold i 

forståelsen av fenomenet. 

Men hvordan forstå forholdet mellom kultur, kropp og individuell lidelse? Er det en sammenheng 

mellom det å skjære seg til blods og oppblomstringen av andre former for kroppsmodifikasjon, være 

seg tatoveringer, tarmskylling, sultekurer, kroppsbygging eller kosmetiske operasjoner? Hvordan 

spiller kulturelle forestillinger om kvinnelighet og mannlighet inn på den medisinske og 

psykiatrifaglige forståelsen av selvskadingsfenomenet?  Og hvilke utvekslinger foregår mellom det 

psykiatriske behandlingsapparatet og samfunnet - mellom den helsefaglige diskursen og kulturfeltet? 

Er selvpåførte sår og arr i vår kultur nå i ferd med å etablere seg som kjente symboler på psykisk 

smerte?  

Kan selvskading på samme måte som nevrasteni, hysteri og spiseforstyrrelser forstås som et 

kulturbundet eller kultursensitivt syndrom? Og kan det være en sammenheng mellom den økte 

forekomsten av selvskadehandlinger og de radikale samfunnsmessige endringer som har funnet sted 

i den vestlige del av verden i de seneste årtier? Bør kulturelle forhold da inndras i forståelsen av 

risikofaktorer for utvikling av selvskadeadferd, og hvilke forhold er det eventuelt som spesifikt kan 

relateres til en slik utvikling?  

Det er her, i disse spørsmålene, prosjektet har sitt utspring, konkretisert i følgende problemstilling: 

Å skjære bort smerte - et kulturanalytisk blikk på fenomenet kutting: 

Hvordan kan vi forstå kulturens rolle i selvpåførte sår? 

 

1.3 Metodologisk design 

Denne studien springer ut av et konstruktivistisk kunnskapssyn, hvor selvskadingsfenomenet ikke 

knyttes til faste egenskaper hos individet, men anses som en sosial og kulturell praksis. Prosjektet har 
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et fortolkende design. Jeg har valgt en kvalitativ metodetilnærming hvor jeg analyserer ulike tekster. 

Det er et utvalg kliniske og faglitterære tekster som utgjør studiens empiriske materiale. De kliniske 

beskrivelser og forståelsesmodeller fortolkes her i lys av ulike kulturanalytiske perspektiver. 

Premisset for denne studien kan sies å være at sammenhenger mellom kultur og selvskadeadferd 

synes å være lite systematisk utforsket.  Hensikten med studien er å bidra til å utfylle eksisterende 

forskning. 

Selvpåførte sår leser jeg som et mangefasettert fenomen med motstridende og til dels paradoksale 

referanser. Sammenhengen mellom kultur og selvskading forstås her på to måter: Raske 

sosiokulturelle endringer diskuteres som en mulig faktor i den enkeltes lidelsestrykk, selvpåførte sår 

kommuniserer da om kulturen selv, om grenser, normer og idealer. Samtidig farges lidelsesutrykk av 

historiske, geografiske og kulturelle forhold, kutting leses i denne sammenheng også som «nåtidens» 

lidelsesmerke. 

 

1.4 Tekstens disposisjon 

Avslutningsvis i kappens innledning vil jeg belyse en stigende interesse for selvskadingsfenomenet i 

kulturfeltet og i det offentlige rom, samt kort skissere de rammene oppgaven beveger seg innenfor. 

Deretter presenteres kunnskapsfronten i fagfeltet og kliniske beskrivelser av selvskadingsfenomenet i 

kapittel to. Deler av dette kapittelet, nærmere bestemt referansene til den skandinaviske 

faglitteraturen, kan også leses som en presentasjon av studiens empiri. I kapittel tre skisseres de 

metodologiske overveielser. I kapittel fire introduseres studiens teoretiske horisonter, som samlet 

danner en kulturanalytisk fortolkningsramme og det jeg tror er fruktbare analyseperspektiver. 

Deretter følger analyse, fortolkning og diskusjon i kapittel fem. Det siste kapittelet, kapittel seks, byr 

ikke på entydige konklusjoner, men er tenkt som en oppsummering av oppgavens hovedlinjer. Det 

gjøres her rede for studiens sentrale poenger og funn.  

 

1.5 Selvskadingsfenomenet i det offentlige rom  

Selvskading er adferd, og kan være utrykk for en rekke psykiske, sosiale, kulturelle og religiøse 

forhold. Mennesket har lang tradisjon for selvpåførte sår, og kulturhistorien gir mange eksempler på 

ulike former for selvskadene praksiser som er blitt fortolket som innenfor normen, eksempelvis 

innvielsesritualer og fakirvirksomhet. Ofte har motivasjonen for å skade seg selv vært religiøst eller 

spirituelt betinget. I vår samtidige og vestlige kontekst synes personlig psykologi å være en mer 
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aktuell attribuering. Den konkrete kroppen anvendes som et symbolsk redskap for å regulere og 

kommunisere vanskelige følelser og livserfaringer (Skårderud m.fl. 2010).  

Jeg tror ikke det er tilfeldig at det primært er selvskadeadferdens psykologiske aspekter som er i 

fokus i vår vestlige samtid, også utenfor en klinisk kontekst. Slik jeg ser det, en oppfatning jeg deler 

med flere av forfatterne jeg referer til i denne studien, er en psykologisk diskurs på et mer generelt 

plan blitt en del av den sosiale virkeligheten og massekulturen. Den danske psykologen Svend 

Brinkmann har sagt at den moderne psykologien er blitt så dominerende for vår forståelse av oss selv 

og omverdenen at den utgjør hva filosofen Charles Taylor har kalt en samfunnsmessig 

forståelseshorisont (Madsen 2010). Psykologi som vitenskap og profesjon er blitt en viktig 

samfunnsaktør med en stadig økende innflytelse. Det kan se ut som om den psykologiske 

verdensanskuelsen, det den norske psykologen og filosofen Ole Jacob Madsen (2010) betegner som 

«den terapeutiske etos», får særlig gjennomslag via populærpsykologien og selvhjelpslitteraturen. 

Det finnes nå også flere bøker om selvskading som befinner seg innenfor denne sjangeren, bøker 

som ofte følger forfatterens egen transformasjon fra å være langt nede og håndtere smertefulle 

livserfaringer ved hjelp av kutting, til et liv med mestringsopplevelser og meningsfylde. I denne 

studien vil jeg argumentere for at det ikke er nok kun å søke kunnskap om selvskadingsfenomenet ut 

fra en individualpsykologisk forståelsesramme. Vi trenger også kunnskap om det samfunn og de 

kulturelle strømninger denne selvskadeadferden oppstår i. 

De unge er storforbrukere av sosiale medier og henter informasjon på nettet i en helt annen skala 

enn den voksne del av befolkningen. Søker du kunnskap om selvskadingsfenomenet på internett 

finner du et svært omfattende materiale. Fenomenet diskuteres på diskusjonssider og chatrooms, 

tematiseres i blogger og artikler. Samtidig dukker stadig nye hjemmesider og videoer i regi av 

profesjonelle helsearbeidere opp. Legger du inn søkeord som «self harm», «self mutilation», «self 

injury» eller «selvskading» på YouTube får du opp et rikholdig videomateriale. Ikke minst ser «My 

selfharm story» eller «My secret» ut til å være nærmest en egen sjanger på tvers av geografiske 

skillelinjer, ofte markert med et «may be triggering» under avspillingsknappen, med referanse til det 

som kan være ganske voldsomme og uhyggelige bilder av blodige barberblad og selvpåførte sår. I 

flere tilfeller vises selvskading «live». De som står bak videoene opererer med titler som 

«TheRealMeUnedited» og «Free-me-from-myself». Noen av videoene består av fotomontasjer som 

er tydelig inspirert av fantasy-, vampyr- og Twilight-litteraturen og inneholder gjerne lydspor og 

tekster som skildrer meningstap, tomhet, smerte og dystopi. Selharmlyrics er blitt et eget begrep, og 

flere av disse tekstene berører eksplisitt fenomenet kutting. Referanser til musikktekster og 

subkulturer går igjen i debatten på nettet, ikke minst diskuteres og kommenteres emo- og 
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gothkulturen i relasjon til kutting. Det britiske bandet Manic Street Preachers har nærmest fått 

kultstatus for blodige kutt. På YouTube angis ofte formålet med videoene å være relatert til det å 

spre kunnskap og forståelse, «Why I selfharm» er en vanlig overskrift.  Det at kuttingen ikke er et 

ønske om oppmerksomhet og ikke utføres i suicidal hensikt er et tilbakevendende tema. Dette 

gjelder også de karakter-baserte videoene, hvor en ikke-anonymisert person snakker om sitt liv og 

egne erfaringer med selvskade. Kuttingen beskrives gjerne som en mestringsstrategi i møte med 

vonde og vanskelige følelser. «It keeps me calm» går igjen som en forklaringsvariabel. «I hate my 

life» er en annen. Hvordan det å skjære i egen hud kan gi et kick og også oppleves som en slags rus 

belyses også. Her diskuteres blant annet hvorvidt arr skal gjemmes og hva man kan gjøre for å unngå 

å kutte for dypt. Hvilke celebriteter som selvskader i hemmelighet er også et tema. «Mary Kate is a 

cutter» med bilder av skuespillerens arr delvis skjult bak armbånd og pulsvarmere er et eksempel. 

«Do Lindsay Lohan cut again?» og  «Is Demi Lovato a cutter?» er to andre. En av samtidens mest 

omtalte skuespillere, filmdivaen Angelina Jolie, er en av dem som offentlig har gått ut og fortalt om 

sine selvskadingserfaringer. I programmet Inside the Actors Studio (som også ligger på YouTube), 

forteller hun om hvordan hun som 14-åring begynte å kutte seg, og hvordan kuttingen for henne 

innebar en opplevelse av noe ærlig, farlig og levende i en periode av livet som var vanskelig. Hun 

beskriver selvskadingen som noe hun tydde til i situasjoner hvor hun følte seg fanget - «trapped».  

Selvskadingsfenomenet ser altså ut til å være gjenstand for en stigende kulturell og offentlig 

interesse, i en norsk kontekst blant annet tematisert i programmer som «Puls» på NRK, «Sånn er 

livet» på P2, og nå nylig også belyst i et innslag på Dagsrevyen (29.12.11). I den norske kunstneren 

Bjarne Melgaards utstilling i Maccaronegalleriet i New York høsten 2011 vises en video av Richard 

Kern hvor en ung kvinne intervjues samtidig som hun skjærer i seg selv. Hun beskriver kuttingen som 

en form for avhengighet, noe hun bare må gjøre. Den norske kunstneren Vanessa Baird tematiserer i 

sine bilder forbudte følelser knyttet til det å være mor, vonde aggressive følelser som, slik jeg tolker 

bildene, er knyttet til det totale tapet av frihet og opplevelsen av å være invadert fra alle kanter. 

Bairds motiver er hentet fra en hjemlig sfære og beskriver det burleske, det groteske og det 

selvdestruktive - inkludert selvskadeadferd. Selvskadingsfenomenet dukker også opp i flere filmer fra 

det siste ti-året, eksempelvis Fucking Åmål, Prozac Nation, Secretary, Betty Blue, Girl interrupted, 

Pianolærerinnen og den nylig utkomne Shame. Hovedpersonen i den amerikanske ungdomsfilmen 

Thirteen (2003), den skoleflinke Tracy, både kutter, ruser og sulter seg, og filmen viser i så henseende 

tidstypiske eksempler på den kroppsliggjorte risikoadferd som det synes å være mer av i det 

senmoderne. Dette er en film som setter et kritisk lys på kulturelle trender, ikke minst den økte 

kommersialisering. Hvor kropp ikke bare er knyttet til identitet men også er blitt en vare i 
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forbrukersamfunnet - i en kultur som seksualiserer barn og unge. Kunsten og kulturens fremstilling av 

selvskadingsfenomenet er også betydningsdannende og vil kunne både bekrefte, utvide og utfordre 

den helsefaglige fortolkningen av fenomenet.2 

 

1.6 Avgrensning 

Det er mange måter å skade seg selv på. Denne studien handler av avgrensningsmessige hensyn om 

kutting, her definert som det å skjære i eget kroppsvev, uten selvmordsintensjon eller dekorative 

hensikter. Alvorlig selvskading som ofte ses i tilknytning til psykoser, for eksempel blinding eller 

selvkastraksjon, eller den stereotype selvskadingen, som ofte er knyttet til psykisk utviklingshemning 

og autisme, faller utenfor denne studiens rammer. Prosjektet skal undersøke det de to psykiaterne 

Simeon og Favazza har kategorisert som «impulsiv selvskading» (Øverland 2006), hvor vevsskaden 

vanligvis er av mild til moderat karakter. Både overfladiske risp og dype kutt i eget kroppsvev inngår i 

denne kategorien. Jeg vil undersøke hvilke samfunnsmessige betingelser det er som bidrar til å 

konstituere denne kroppsorienterte risikoadferden. Studien vil overordnet ha fokus på skandinavisk 

ungdom og unge voksne (fra 13-24 år), uavhengig av om disse tilhører en pasientpopulasjon eller den 

såkalte normalpopulasjonen. Hovedfokus vil være på den generelle befolkningen, og livsvilkår knyttet 

til livet utenfor en institusjonssammenheng i samtidens kulturelle kontekst.  

Begrepene selvskading og kutting vil i studien bli anvendt synonymt, samtidig som 

selvskadingsbegrepet viser til ulike former for selvpåført skade når det refereres fra den kliniske 

faglitteraturen.  Mulige nevrobiologiske faktorer bak selvskadeadferd, som kan forklare at kutting 

kan gi ro, avspenning og ikke minst kan føre til en slags avhengighet, vil ikke bli belyst. 

                                                           
2  I studien fungerer de kulturelle iscenesettelsene av selvskadingsfenomenet ikke som et utgangspunkt, men mer som et bakteppe for 

analysen, og vil i den videre fremstilling kun bli omtalt i stikkordsmessige referanser.  
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2. Å skjære smerten bort - et klinisk blikk på selvskadeadferd  

2.1 Hva er selvskading? Kartlegging av feltet 

2.1.1 Et sammensatt bilde 

Selvskading fremstår som et mangetydig fenomen. Den kliniske faglitteraturen søker å skape en slags 

oversikt over fenomenet med forskjellige definisjoner av selvskading, epidemiologiske data, 

beskrivelser av risikofaktorer og ulike fortolkninger av selvskadens mange funksjoner og meninger. 

Også retningslinjer for forebygging og behandling drøftes. Hvordan en tolker fenomenet vil være 

påvirket av ulike teoretiske rammeverk og erfaringsgrunnlag. De meningsdannelsene som de som 

selvskader selv knytter til adferden vil også være influert av både kulturelle og helsefaglige diskurser. 

Samtidig som det er publisert et relativt omfattende materiale om selvskading ut fra et klinisk 

perspektiv, etterlyses det fra flere hold økt kunnskap om fenomenet og en større forskningsmessig 

interesse både i forhold til forekomst og hyppighet, og ikke minst i forhold til dynamikken bak 

(Beckman m.fl. 2010, Møhl 2007, Skårderud m.fl. 2010, Moe og Ribe 2007).   

 Jeg har i denne sammenheng ingen ambisjoner om å gi et fyllestgjørende bilde av faglitteraturen på 

selvskadingsfeltet, men snarere tegne et slags skissepreget omriss av de faktorer og problemstillinger 

som har dannet utgangspunkt for min analyse.   

 

2.1.2 Et historisk og antropologisk perspektiv 

Allerede i 1992 spådde den amerikanske psykiateren A. R. Favazza at selvpåført skade vil bli oppdaget 

som den neste store «ukjente lidelsen», hvilket mange senere har gitt ham rett i. I sin bok, Bodies 

under Siege. Self-mutilation and Body Modification in Culture and Psychiatry forsøker han å forstå 

fenomenet både ut fra et psykologisk og et antropologisk perspektiv. Han skiller her mellom 

selvpåførte vevsskader som normativt oppfattes å være innenfor det kulturelt akseptable, som for 

eksempel selvpisking som et ledd i en religiøs praksis, og selvpåført vevsskade som innenfor en gitt 

kultur ikke fortolkes som værende innenfor normen. Selvpåførte vevsskader som er dekorativt 

motivert, som tatoveringer, piercing og arrdannelser kategoriserer Favazza som innenfor det 

kulturelt akseptable. Andre har senere pekt på hvordan det kan være flytende gråsoner mellom ulike 

former for dekorativ kroppsmodifikasjon og selvskading som uttrykk for psykopatologi (Sutton 2007). 

Favazza utforsker selvskadingsfenomenet i en historisk kontekst. Han skildrer hvordan 

selvskadehandlinger opptrer i ulike tekster, også i det gamle testamente. «So they cried with a loud 

voice and cut themselves after their manner with knives and lancets till they were all covered with 



 

 

 

10 

blood» (3 Kings 18:28). Og i det nye testamente: «…and he was always day and night in the 

monumenets and in the mountains crying and cutting himself with stones» (Mark 5:5). Favazza viser 

hvordan selvskadingsfenomenet opptrer flere tusen år tilbake i tid, og senere har utspilt seg i ulike 

former og på tvers av geografiske skillelinjer.  Klostersøstrene i Middelalderen er et eksempel. De 

vansiret ansiktet, brant seg og stakk sølvnagler i brystene for å vise sin ydmykhet og åndelighet. 

Psykiateren Finn Skårderud er også opptatt av selvskading som religiøst motivert praksis og hvordan 

de kristne har en «rik kultur for å gå fysisk løs på seg selv». Han skildrer ikke bare hvordan den 

kristent betingede selvskaden hadde sin høytid i middelalderen, men belyser også i flere av sine 

bøker og artikler hvordan selvskade har vært kvinnenes uttrykksform. Den kanoniserte Caterina av 

Siena (1347-80) sultet seg til døde. Andre har påført seg skader i hender, føtter og mageregionen for 

å imitere Kristi stigmata. Også maskuline brorskap i middelalderen praktiserte selvskading, 

flagellantene selvpisket, og mente kroppstukten kunne gi syndsforlatelse (Skårderud 2009a). Andre 

eksempler på rituell selvskading av nyere tid, og utenfor Europa, kan finnes blant medlemmer av 

Abidij-stammen på Elfenbenskysten. Ved en av Abidijenes årlige festivaler er det flere av deltagerne 

som i transe kutter dype flenger i mageregionen. I India praktiseres sadhus; hellige menn stikker 

nåler i kroppen, strekker penis med tunge vekter og henger fra kjøttkroker som del av en religiøs 

praksis (Favazza 1996).  Selvpisking, korsfestelser og svelging av knust glass er også høyaktuelle og 

sosialt aksepterte praksiser blant annet på Filippinene, og fortolkes her inn i en religiøs kontekst. 

Både i Sør-Amerika og i Asia er det ikke uvanlig at healere selvskader forut for en transetilstand og 

som et ledd i en spirituell opplevelse. Selvskaden er da forbundet med kulturell aksept og religiøs 

ærverdighet.3  

Det å skade seg selv kan med andre ord forstås som en sosial og kulturell praksis, som fylles med ulikt 

meningsinnhold avhengig av både utøver og kontekst. Kanskje er dette også noe av bakgrunnen for 

en begrepsmessig uklarhet innenfor den kliniske faglitteraturen når det kommer til de selvskadende 

handlinger, hvor man ikke bare opererer med ulike begreper men også ulike definisjoner av de 

samme begreper. 

                                                           
3
  I en skandinavisk kontekst er fenomenet «Body Suspension», eller krokhenging, der man henger seg opp i huden etter kroker, også et 

utrykk for vilje til å påføre kroppen smerte og vevsskader. Utøvere av krokhenging og fakirvirksomhet anvender ofte betegnelsen 

kroppskunst om denne praksisen. Religionsviteren Siv-Ellen Kraft har gjort en studie på slike kroppsmodifikasjonspraksiser, og beskriver 

hvordan kroppskunst av aktørene beskrives som metoder for utvidelse av erfaring og erkjennelse. Hun finner at kroppskunst og 

kroppsmodifikasjonsfeltet kan dreie seg om sjokkterapi, om healing og om individualisering, om «en kroppsdiskurs som er overskridende 

og eksperimentell – om kropper som insisterer på ambivalens og henter næring fra flertydighet» (Kraft 2004, s.308). 
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2.1.3 Begrepsmessig uklarhet   

Aller først: Hva mener vi når vi snakker om selvskading? Terminologien innenfor dette feltet er uklar, 

på tvers av fagområder. Ross & McKay har identifisert 33 forskjellige begreper for det å gjøre skade 

på seg selv: I den engelske litteraturen hører begreper som self-mutilation, self-destructive 

behaviour, deliberate self-harm, self-injury, intentional self-harm, self-cutting og self-wounding til de 

mest anvendte (Øverland 2006). Hva som ligger i det enkelte begrep er også uklart, og vil være 

avhengig av hvem som tar det i bruk og i hvilken sammenheng. Jeg vil utdype dette i det følgende. 

 

2.1.4 Hva er forholdet mellom selvskading og suicidal adferd? 

I en vestlig kontekst er kutting ofte tidligere blitt oppfattet som selvmordsforsøk, både i eldre klinisk 

litteratur og blant helsepersonell. I dag skjelner de fleste mellom suicidal adferd og begrepet 

selvskade, hvor selvskade forstås som en måte å overleve på, en mestringsmekanisme hvor kroppen 

brukes som medium, ikke et ønske om å dø. Favazza (1996) poengterer at det er nødvendig med en 

grunnleggende forståelse av at selvmord har som intensjon å gjøre ende på enhver følelse, mens 

selvskading er et forsøk på å føle seg bedre. Sammenhengen kan ut fra et slikt perspektiv forstås som 

at selvmord er den permanente utveien fra livet, i motsetning til selvskading, som hjelper individet 

gjennom de vanskeligste øyeblikkene. Samtidig er forholdet mellom suicidalitet og selvskade 

komplisert, da studier viser at selvskadende mennesker har en noe høyere risiko for å dø av selvmord 

enn den allmenne befolkningen (Øverland 2006).  

Selv om man ikke har samlet seg om en felles definisjon av selvskadingsbegrepet, ser det ut til å være 

enighet om at intensjonen bør være avgjørende for hva som skal defineres som selvskadende adferd. 

En viss uenighet råder samtidig i forskningsfeltet med hensyn til hvorvidt man bør se suicidal og ikke-

suicidal selvskadeadferd som to helt ulike fenomen, eller som gradsforskjeller langs et kontinuum 

(Lund m.fl. 2010). 

Den begrepsmessige uklarhet kan være et problem spesielt når det kommer til å sammenligne 

forskningsresultater. I den mye omtalte CASE-undersøkelsen brukes begrepet «villet egenskade». 

Dette begrepet inkluderer også det å ta legemidler ut over det som er forskrevet eller som er vanlig 

anerkjent dose, eller det å ta illegale narkotiske stoffer i den hensikt å skade seg selv. CASE-studien er 

basert på et relativt omfattende materiale. Andre epidemiologiske undersøkelser lider under at de 

kun er basert på et lite materiale, samt både mangelfull definisjon på selvskadende adferd og usikker 

avgrensning i forhold til selvmordsforsøk (Møhl 2007). 
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2.1.5 Ulike definisjoner 

Harrison fremhever det allmennmenneskelige i den selvskadende adferden: «Selfharm is not a 

phenomen known only to a few who have inflicted injury on their bodies. Selfharm involves all of us 

at some level. We all punish, distract, or numb ourselves as a way of dealing with difficult feelings 

and situations» (Clarke og Whittaker 1998, s.136).  

Andre har forsøkt å presisere selvskadingsbegrepet ved å skille mellom direkte selvskading og ikke-

direkte selvskading som Sutton (2007) gjør. Ikke-direkte selvskading viser til «et vidt spekter av 

kroppspraksiser som er destruktive for liv og helse, som røyking, spiseforstyrrelser, rusmisbruk, 

risikoadferd og ødeleggende relasjoner» (Skårderud m.fl. 2010, s 388). Risikoadferd kan for eksempel 

være farlig bilkjørsel, tilbøyelighet til å komme i slagsmål eller risikofylt sex. Den direkte 

selvskadingen, som er temaet her, handler om at en aktivt påfører sin egen kropp sår, skader og 

smerte. Ikke sjelden ses både den direkte og den indirekte selvskaden hos samme person, for 

eksempel har flere av de som kutter seg også et forstyrret forhold til mat (Thorsteinson 2010, 

Skårderud m.fl. 2010).  

Den direkte selvskaden definerer Sutton (2007) på følgende måte: 

«Selvskading følger en tvang eller impuls til å påføre fysisk skade på egen kropp, motivert av behovet 

for å mestre psykologisk smerte eller for å gjenvinne følelsesmessig balanse. Handlingene er vanligvis 

utført uten suicidale, seksuelle eller dekorative hensikter» (Skårderud m.fl. 2010, s.391). 

Simonsen og Møhl opererer med en lignende definisjon når de beskriver selvskadende adferd som 

«en bevidst, socialt uacceptabel adfærd, der medfører fysisk skade og/eller smerte, udført uden 

intention om selvmord, men med det bevidste eller ubevidste formål at opnå intrapsykiske og/eller 

interpersonel forandring». Når de anfører at handlingen skal være sosialt uakseptabel, er det for å 

utelukke de kulturelt sanksjonerte former for selvskade, men det utelukker ikke at selvskadende 

handlinger kan være akseptable i for eksempel en ungdomskultur (Simonsen og Møhl 2010, s. 451). 

Om selvskadingsfenomenet skriver Ross: «It`s about trying to create a sense of order out of chaos. 

It`s a visual manifestation of extreme distress» (Clarke og Whittaker 1998, s.133). 

 Favazza har utviklet diagnostiske kriterier for et såkalt «selvskadingssyndrom», hvor han definerer 

selvskading som «en direkte og intendert ødeleggelse eller endring av eget kroppsvev uten 

selvmordsintensjon» (Øverland 2006, s.17). Hans opprinnelige beskrivelser er videreutviklet av 

Simeon og Favazza til fire hovedkategorier av selvskading: stereotyp, alvorlig, tvangspreget og 
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impulsiv. I beskrivelsen av kategorien impulsiv selvskade, som er denne studiens fokus, vektlegges 

det at selvskaden ofte har en repetitiv og ritualisert karakter (Sommerfeldt og Skårderud 2009).  

Ulike definisjoner vektlegger altså forskjellige aspekter av den selvskadende prosessen. Det at det 

opereres med ulike definisjoner av selvskadingsbegrepet peker på ulike fortolkningsrammer og 

tydeliggjør samtidig at selvskading ikke er en etablert diagnose i de diagnostiske systemene. Den 

begrepsmessige uklarheten og mangfoldet i definisjonene peker også på at selvskading ikke 

nødvendigvis forstås som et utrykk for alvorlig psykopatologi. 

 

2.2 Er selvskading et symptom på en psykisk lidelse? 

Nyere faglitteratur og teoretiske modeller kaster primært lys over selvskadens intrapsykiske 

funksjoner, men også nevrobiologiske aspekter tematiseres. Det inntas ofte et interaksjonistisk 

synspunkt, hvor de forskjellige aspekter og funksjoner av adferden ses som innbyrdes 

understøttende snarere enn innbyrdes utelukkende (Rubæk 2009). Det synes å være en utbredt 

oppfatning at selvpåførte sår kan forstås som et utrykk for det ordene ikke rommer, og et resultat av 

at indre bearbeiding ikke fungerer. Området for behandling skyves fra kroppens innside til kroppens 

utside (Moe og Ribe 2007). «Den som har vansker med å erfare seg selv ‘innenfra’, forsøker å erfare 

seg selv ‘utenfra’ via kroppen som et samlende redskap for det psykologiske selvet».  Kroppen blir 

anvendt som en affektiv regulator (Skårderud m.fl. 2010, s.373). 

Ikke sjelden forstås selvskading fra et klinisk perspektiv som symptomatiske ytringer ved komorbide 

tilstander som personlighetsforstyrrelser (hvor selvskading også inngår i diagnostikken av den 

emosjonelt ustabile typen), posttraumatiske stresslidelser, rustilstander og spiseforstyrrelser 

(Skårderud m.fl. 2010). Flere studier finner en sammenheng mellom depresjon og 

selvskadehandlinger i ungdomspopulasjoner (Beckman m.fl. 2010, Simonsen og Møhl 2010). 

Selvskading har ikke status som offisiell diagnose, men flere anslår at selvskadingsfenomenet vil 

inngå i en selvstendig diagnose i nær fremtid.  I den pågående femte revisjonen av det amerikanske 

diagnosesystemet (DSM-V), er det nedsatt arbeidsgrupper som skal fremme forslag til nye diagnoser 

på dette feltet. Diagnosen «non-suicidal self-injury» er allerede foreslått, definert som «self-inflicted 

damage to the surface of one’s body», hvor forgiftninger og overdoser her altså ikke medregnes 

(Lundh m.fl. 2010). 

Samtidig pekes det fra ulikt hold på at unge som skader seg selv ikke nødvendigvis må ha en 

psykiatrisk problematikk (Øverland 2006, Møhl 2007). Flere har kategorisert den direkte selvskaden 
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som et såkalt non-spesifikt symptom (Simonsen og Møhl 2010) hvor det ikke er mulig å finne en felles 

etiologisk bakgrunn. Selvskade kan opptre i relasjon til mange forskjellige tilstander, i en bred 

variasjon fra lettere former for mistrivsel til alvorlige psykiatriske lidelser (Thorsteinsson 2010). 

Simonsen og Møhl, to danske forskere og kliniske spesialister, mener tilknytningsforstyrrelser og 

nedsatt evne til mentalisering, hvor personen ikke er i stand til mentalt å bearbeide indre 

følelsesmessige spenninger, ofte ligger til grunn for selvskadeadferd. Et oppvekstmiljø hvor personen 

ikke er blitt bekreftet i følelsesmessige opplevelser angis som en etiologisk faktor. Det pekes på en 

sammenheng mellom omsorgssvikt, seksuelle overgrep i barndommen og utvikling av 

selvskadeadferd.  Disse forfatterne peker imidlertid også på en ny og mindre belastet gruppe unge 

som skader seg selv, av Møhl (2007) betegnet som «de ‘nye’ cuttere». Ofte er disse sosialt stort sett 

velfungerende. De skjærer seg for å nedregulere vanskelige følelser, eller som en måte å markere 

fellesskap med en bestemt subkultur på, hevder Simonsen og Møhl (2010). De mener mange av de 

såkalte «nye cuttere» har ekstremt høye krav til seg selv og svært lettvakte skamfølelser, som i 

kombinasjon med en basalt sett meget lav selvfølelse gjør dem ytterst sårbare. Samtidig viser de til 

andre forskere som har karakterisert kutting som et alminnelig ungdomskulturelt utrykk.  

Lund m.fl. (2010) finner i sin studie blant rundt 1000 svenske tenåringer at ca. en fjerdedel av de 

selvskadende jentene og ca. en tiendedel av de selvskadende guttene viser tegn på betydelige 

psykologiske problemer.4 Det hører med til dette bildet at over halvparten av de som rapporterte at 

de hadde skadet seg selv innenfor det siste halvåret bare hadde gjort det ved ett enkelt tilfelle. De 

svenske forskerne viser til at man i to amerikanske studier har funnet lignende tall (Klonsky&Olino, 

2008; Stanford&Jones 2009): Av unge voksne som rapporterer «non-suicidal self-injury»  finner man 

at rundt en fjerdedel av de som skader seg selv synes å ha en psykiatrisk problematikk (Lundh m.fl. 

2010).   

Tall fra den svenske Socialstyrelsen viser at svensk ungdom har hatt en dårligere helseutvikling enn 

øvrige aldersgrupper, og det er spesielt den psykiske helsen det her pekes på. Så vel egenrapportert 

«psykisk uhälsa» som døgnbehandling av unge med psykiatriske diagnoser har økt (Beckman m.fl. 

                                                           
4 Studien viser at psykologiske vanskeligheter utgjør en risikofaktor for utvikling av selvskadeadferd, men også at selvskadeadferd utgjør en 

risiko for utvikling av økte psykologiske vansker. Dette betyr at psykologiske problemer og selvskadeadferd risikerer å frembringe en ond 

sirkel. For jenter, men ikke for gutter, finner disse forskerne en slik ond sirkel også mellom depressivitet og selvskadeadferd: Jo fler 

depressive symptomer jentene utviste ved første måling, desto større var risikoen for at de hadde utviklet en selvskadeadferd ett år senere 

- og jo mer jentene skadet seg ved første måling, desto større var risikoen for at de var mer deprimerte ett år senere (Lundh m.fl. 2010).  

 



 

 

 

15 

2010). En lignende tendens finner man i flere norske studier (Skårderud m.fl. 2010, Øverland 2006). I 

en svensk studie ser man en markant økning i selvskadehandlinger (hos begge kjønn) når man 

anvender data fra pasientregisteret, det vil si gruppen som har mottatt «slutenvård», 

døgnbehandling, for sin selvskade.  Her defineres legemiddelinntoks også som selvskade og utgjør 

majoriteten av tilfeller, men også tilfellene av kutting øker. Det pekes på at de som kutter seg i 

mindre utstrekning søker kontakt med helsetjenesten, og at man må anta at det her finnes et 

mørketall som kun kan fanges opp og estimeres ved hjelp av befolkningsstudier. (En begrensning i 

denne studien er at grenseoppgangen mellom selvmordsforsøk og selvskadehandlinger uten suicidal 

hensikt er uklar). Det man finner i studien er at rundt en tredjedel av de unge hadde en psykiatrisk 

diagnose da de mottok behandling for sin selvskade. I løpet av en 10 års periode fant man ingen 

tendens til økning av andelen pasienter med en psykisk lidelse i gruppen med selvskadeadferd, men 

en tydelig trend mot at flere har fått diagnoser med økende alder. Disse funnene åpner opp for ulike 

fortolkningsmuligheter, hvor en av forklaringene det pekes på er at man er tilbakeholden med å gi 

psykiatriske diagnoser til yngre pasienter. En ytterligere forklaring kan være at selvskadehandlinger 

ikke er å betrakte som et delfenomen i en psykisk lidelse i samme utstrekning blant yngre pasienter 

som hos eldre. Funnene tyder på en annen etiologi bak selvskadehandlinger hos unge fremgår det av 

konklusjonen på denne studien (Beckman m.fl. 2010).  

Også i en norsk kontekst er det nå en større oppmerksomhet rundt det at unge både med og uten 

psykiske lidelser skader seg selv. Å streve med å regulere vanskelige følelser eller utholde psykisk 

smerte er ikke det samme som å ha en psykisk sykdom. Samtidig er det flytende grenser mellom 

følelser, psykisk smerte og det som i diagnostiske sammenhenger blir definert som psykiske lidelser. 

Øverland (2006) viser til resultater fra selvmordsforskningen hvor det antas at selvmord og 

selvmordsforsøk hos ungdom svært ofte skyldes en krisereaksjon og ikke kan relateres til en psykisk 

lidelse. Han bemerker at impulsivitet er et fremtredende trekk for denne gruppen, og ser her en 

parallell til unges selvskadeadferd. Hurry (2000) beskriver det typiske ved selvskadingen som det at 

kaos og «ubeskrivelige» følelser er fremtredende, og mener selvskadingen ofte skjer impulsivt - når 

ungdommen står midt i en interpersonlig krise og er svært forvirret og desperat. 

 

2.3 Selvskading og smitteeffekt 

Med de beskrevne økningene av forekomster er det flere som har tematisert en mulig smitteeffekt, 

ikke minst er dette beskrevet som et kjent fenomen på ulike psykiatriske avdelinger, hvor en persons 

handlinger tilsynelatende stimulerer/tilskynder en annen person til å etterligne disse handlingene 
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(Favazza 1996). Selv om flere studier foreslår at det å etterligne jevnaldrende kan være en mulig 

faktor som fremmer selvskadeadferd i ungdomspopulasjonen spesielt, finnes det begrenset med 

empiri på dette område (Prinstein m.fl. 2010). Det pekes også på hvordan medienes fokus på 

selvskading kan bidra til at flere nå velger å kutte seg selv (Ståhl 2007), og ikke minst at det kan være 

en sammenheng mellom oppblomstringen av ulike blogger, chatrooms og websider på nettet som 

tematiserer og visualiserer selvskading og økt forekomst eller opprettholdelse av adferden (Hodgson 

2004, Whitlock m.fl. 2006). Det at kjente personer i populærkulturen og i det offentlige rom har stått 

frem med sine historier om selvskading kan legitimere en åpenhet rundt disse kroppspraksisene. 

Samtidig kan slike narrativer i det offentlige rommet «gi konkrete handlingsideer til mennesker med 

følelsesmessige vansker. Språk kan fungere som smittebærer» (Skårderud m.fl. 2010, s. 393). Man 

kan også tenke seg at selvskadehandlinger normaliseres, og dels smitter i spesielle subkulturer 

(Beckman m.fl. 2010). På 90-tallet i USA så man en økning av unge som kuttet seg særlig i ulike 

undergrunnsmiljøer. Det var spesielt innenfor grunge-kulturen fenomenet kom til syne, og senere i 

goth-kulturen. Fagfolk knyttet selvskadingen sammen med en bredere ungdomskulturell strømning 

som er blitt kalt en bevisst «uglification» - en reaksjon til 80-tallets mer velfriserte popkulturer 

(Conterio og Lader 1998). Så oppsto emo-kulturen. I emo-miljøet er det å kutte seg tilsynelatende 

fortsatt en utbredt praksis (Rubæk 2009).  I dag ser man at selvskadingsfenomenet dukker opp i ulike 

sosiale grupper og ikke begrenser seg til bestemte ungdomskulturelle uttrykk. Det kan ikke desto 

mindre være forskjell innenfor de ulike miljøene på hvor legalt eller akseptert det er å skade seg selv 

(Thorsteinsson 2010).5 Referanser til begrepet «uglification» dukker ikke opp i nyere faglitteratur. Jeg 

har kun funnet et svært begrenset empirisk materiale som kan belyse hvilken rolle 

selvskadingsfenomenet spiller i ulike subkulturer (ingen av disse studiene er utført i emo-miljøet).   

En gruppe amerikanske forskere peker på hvordan ungdomstiden spesielt er kjennetegnet av 

individets mottagelighet for jevnaldrenes innflytelse. Mange studier er gjort på dette område, 

innenfor ulike felt, som alle peker på at unges innflytelse på hverandre inngår som en viktig faktor i 

forståelsen av den enkeltes adferd. Det at en nær venn (eller det som oppfattes å være en nær venn) 

                                                           
5  I Dagbladets fredagsbilag 14.10.11, er det et flere siders intervju med en norsk 19-åring fra Vesterålen som selvskader, og som blogger 

om sin selvskadeadferd. (På Dagbladets nettsider er det også lagt ut en video i regi av den samme journalisten.) I intervjuet forteller jenta 

om hvordan hun begynte å skade seg som 12-13 åring, og at dette ble sitat «sett på som veldig kult» - «alle gjorde det». Hun forteller om 

«klikker» som «skadet seg i lag nesten», hvilket kan være et eksempel på den mer sosialt aksepterte selvskadeadferden som de danske 

psykologene refererer til. Den norske bloggeren beskriver hvordan hun følte seg tøffere enn de andre når kuttingen ble dypere, samtidig 

som kuttingen for henne etter hvert kom til å handle om, sitat; «å flykte fra problemene ved å lage et nytt ett».  
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er involvert i ulike former for risikoadferd er en potent faktor for å kunne predikere hvorvidt den 

unge selv kommer til å være involvert i risikoadferd, som f.eks. bruk av rusmidler (Prinstein m.fl. 

2010). Denne likheten mellom de unge og deres venners adferd har blitt forsøkt forstått og forklart 

både innenfor psykologisk og sosiologisk litteratur. Prinstein m.fl. peker på hvordan slike mekanismer 

er lite utforsket i relasjon til selvskadeadferd. Det er ikke så vanskelig å tenke seg at unge 

eksperimenterer med illegale rusmidler som en konsekvens av at venner gjør det samme, men litt 

vanskeligere å forestille seg hvordan, og hvorfor, jevnaldrenes påvirkning kan være relevant for at en 

person velger å skade seg selv. Samtidig finner man nettopp en slik sammenheng dersom man går til 

selvmordsforskningen, hvor en smitteeffekt er dokumentert. Det at flere individer skader seg selv på 

samme tid, betyr ikke i seg selv en aktiv påvirkningsmekanisme disse imellom. Andre variabler som 

for eksempel felles stressorer eller unges depressive symptomer, vil også kunne predikere en slik 

adferd. Fokuset for de to longitudinelle studiene til Prinstein m.fl. var på jevnaldrenes innflytelse som 

en potensiell risikofaktor for unges ikke-suicidale selvskadeadferd. Deres studier peker på en 

sammenheng mellom unges selvskadeadferd og deres venners selvskadeadferd over tid. Samtidig 

finner man at kjønn er en modererende faktor på den sosialiseringseffekt man finner hos 

jevnaldrende: Det pekes på at venners adferd i disse to studiene er en signifikant prediktor for 

selvskadeadferd blant jenter, men ikke blant gutter. Det foreslås at dette kan ses i sammenheng med 

at selvskadeadferd i mindre grad holdes skjult eller har større aksept blant jenter enn gutter, eller det 

at jenter er mer tilbøyelige til å dele emosjonelle vansker med hverandre. Studiene det her refereres 

til bygger på relativt små utvalg, og kan, slik jeg ser det, primært brukes til å kaste lys over at det her 

ligger en rekke problemstillinger som med fordel kan gjøres til gjenstand for fremtidig 

forskningsmessig interesse. 

Moe og Ribe (2007) peker på hvordan arret i ungdomskulturen nå er etablert som kjent symbol på 

psykisk smerte. Selvskading kan ut fra et slikt perspektiv forstås som «nåtidens» lidelsesutrykk.  

I CASE-undersøkelsen fant Hawton at den sterkeste faktoren for om ungdommer skader seg selv, er 

at jevnaldrende nylig har skadet seg (Øverland 2006). 

 

2.4 Risikofaktorer 

I både de psykologiske litterære fremstillinger og i den vitenskapelige litteraturen rettes fokus mot 

mulige risikofaktorer eller variabler som er forbundet med utvikling av selvskadende adferd.6 Med 

                                                           
6
  Se Gratz (2003) for en oppsummering og gjennomgang av ulike empiriske studier. 
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risikofaktor menes en variabel der forhøyete verdier ved ett tidspunkt har sammenheng med en 

økning av en viss type problematikk ved et senere tidspunkt (Lundh m.fl. 2010). I CASE- studien finner 

man klare statistiske sammenhenger mellom negative livshendelser og villet egenskade (Ystgaard 

m.fl. 2003). Gratz (2003) fremholder opplevelser i barndommen som vesentlig for senere utvikling av 

selvskadeadferd, særlig gjelder dette ulike indikasjoner for utrygg oppvekst. Studier finner blant 

annet sammenhenger med usikker tilknytning til omsorgsgivere, langvarige separasjoner eller å ha 

blitt forlatt av omsorgspersoner, og det å ha blitt emosjonelt forsømt av omsorgspersoner (Øverland 

2006). Empirien på disse områdene er likevel begrenset. Flere studier påviser en sammenheng 

mellom selvskading og fysiske og seksuelle overgrep, og en større korrelasjon med seksuelle 

overgrep enn fysiske (Sommerfeldt og Skårderud 2009). Enkelte forfattere (Miller 2005, Strong 1998) 

har også viet korrelasjonen mellom seksuelt misbruk og selvskadende adferd spesiell 

oppmerksomhet, hvor selvskading i denne litteraturen primært forstås ut fra enkeltindividers 

overgrepserfaringer.7 Også i flere artikler i Tidsskrift for psykisk helsearbeid tilskrives incesterfaringer 

status som primær kausal forklaring på selvskadehandlinger (nr.04, 2005 og nr.02, 2006). En 

metaanalyse viser imidlertid en ganske beskjeden sammenheng mellom seksuelt misbruk og senere 

selvskadeadferd når det ble kontrollert for andre faktorer (Sommerfeldt og Skårderud 2009). Det har 

også blitt foreslått at individuell biologisk sårbarhet kan fremme emosjonell dysregulering, som igjen 

inngår som bakgrunnsfaktor for selvskading. Man tenker seg da at en biologisk redusert 

affektregulering i form av sensitivitet for følelsesmessige stimuli kan øke risikoen for selvskading 

(Sommerfeldt og Skårderud 2009). Flere forfattere viser til nyere studier som peker på at når 

spedbarn ikke får hjelp til å roe seg når de opplever ubehag, påvirkes deres utvikling av 

nevrobiologiske koblinger i hjernen. Barnet, og senere den voksne, vil som en følge av dette bli 

lettere emosjonelt aktivert. Da personen ikke har lært måter å håndtere ubehaget på, tar det lengre 

tid før det klarer å roe seg ned (Moe og Ribe 2007, Rubæk 2009). Å skjære i egen hud kan være en 

                                                           
7  Dusty Miller ser selvskading i sammenheng med det hun kaller et «trauma reenactment syndrome», hvor traumatiserte personer bruker 

selvskading som en metode for å få kontroll over et traume. I boka The language of injury anvender hun begrepet «the Triadic Self», det 

triadiske selvet, i en teoretisk fortolkning av selvskading hos kvinner som har vært utsatt for overgrep som barn. De tre aspektene ved det 

triadiske selvet refereres til som «the Victim», (det skadete barnet), «the Abuser» (en internalisert representasjon av den voksne som 

begikk overgrepene) og  «the Nonprotecting Bystander», (oftest en representasjon av en voksenfigur som ikke var i stand til, eller villig til å 

beskytte barnet). Miller forstår selvskadingens straffende funksjon i relasjon til opplevelsen av å være skitten, ekkel, verdiløs og sitat; 

«bad». Hun peker på hvordan det misbrukte barnet som voksen har liten evne til å beskytte seg selv, og både agerer som overgriper, offer 

og passiv tilskuer i den selvskadende prosessen. Videre skildrer hun hvordan personen som skader seg selv opplever et intenst behov for 

symbolsk å gjenskape overgrepet, og ved å gjøre seg selv vondt opplever en illusjon av kontroll over smerten. Ved å iscenesette seg selv i 

rollen som både offer og overgriper oppnås en midlertidig kontroll over et indre lidelsestrykk. 
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måte å tømme seg for det ubehagelige.  Skårderud m.fl. (2010) hevder at den empiriske kunnskapen 

om tilknytningens betydning for psykisk helse er relativt robust, men at vi ikke vet nok om 

betydningen av den affektive kvaliteten på tilknytningsbåndene (med henvisning til Gratz), mer 

spesifikt for utvikling av selvskadeadferd. Forfatterne peker på hvordan få studier har sett på 

samspillet mellom de ulike risikofaktorer, og mener man også i et slikt perspektiv må regne inn 

kulturelle forhold. 

 

2.5 Selvskadens meninger og funksjoner 

Jeg kutter meg sekundært for smerten og primært for blodet. Å se blodet strømme ut får meg til å 

føle meg ren, renset. Det er nærmest religiøst på en måte. Det føles som om noe ondt eller skittent 

forlater meg med blodet, så hvor mer blod som flyter, jo bedre. 

- Marilee Strong (1998, egen oversettelse)  

Både i klinisk og vitenskapelig litteratur pekes det på at selvskadehandlinger kan ha flere funksjoner. 

Det er høyst sannsynlig ikke kun én spesifikk grunn til at noen skjærer seg, det dreier seg snarere om 

et samspill av faktorer, hvor de som skader seg selv kan ha helt forskjellige motiver for å gjøre det. 

For den ene kan kuttingen være en måte å stoppe uhyggelige og påtrengende minner på, mens en 

annen kutter seg for å dempe en indre tomhetsfølelse. Øverland peker på hvordan selvskading blant 

unge kan skje impulsivt som reaksjon på en opplevd krenkelse eller retraumatisering i løpet av dagen. 

Eller de selvpåførte sårene kan bære mer preg av å være et slags renselsesritual utført om kvelden, 

for å nullstille seg, gjøre seg ferdig med dagen. Han beskriver også hvordan selvskading kan oppleves 

som «en buffer mot den vedvarende følelsen av ikke å være god nok» (Øverland 2006 s. 62). 

Basert på litteratur og egen kliniske erfaring løfter Skårderud, Haugsgjerd og Stänicke (2010) fram fire 

overordnete kategorier i et forsøk på å forstå selvskadingens meninger: Selvskading som 

affektregulering, selvskading og skam, selvskading og dissosiasjon og selvskading som 

kommunikasjon. Jeg vil i det følgende se nærmere på disse kategoriene, med unntak av kategorien 

selvskade og dissosiasjon som er knyttet til mestring av traumer, et område som er utførlig beskrevet 

og diskutert i den kliniske litteraturen, men som sett i lys av denne studiens problemstilling her ikke 

vies ytterligere oppmerksomhet. 
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2.5.1 Selvskading som affektregulering 

Forfatterne peker på hvordan smertens paradoks er at den kan lindre smerte. Selvskadehandlinger 

kan skape midlertidige endringer i en affektiv tilstand. Selvskading knyttes i en rekke studier til 

dysregulering av følelser (Gratz 2003). En manglende evne til å tolerere ubehagelige følelser, 

redusere spenninger, tåle stress og kjenne selvkontroll. Fra et klinisk perspektiv er man opptatt av 

hvordan pasienter som skader seg selv ofte i større eller mindre grad synes å mangle et språk for 

egne følelsesmessige erfaringer. Språket er et sentralt symbolsk redskap for å håndtere kompliserte 

følelser. Når språket om følelser ikke er tilstrekkelig utviklet, slik det ofte ses hos ungdom, kan en ty 

til kroppen som språk. Et sår kan fungere som en synlig representasjon av en indre tilstand - en indre 

skade som er vanskeligere å definere, avgrense og se (Skårderud m.fl. 2010). Dersom 

mentaliseringsevnen ikke er tilstrekkelig utviklet, vil individet risikere å være henvist til å agere for å 

nedregulere sine affekter, hvilket for eksempel kan skje ved kutting (Rubæk 2009). Ross og Heath 

fant at unge som skader seg selv har et høyere nivå av angst og aggresjon enn de som ikke skader seg 

selv, og konkluderer med at hovedgrunnen til selvskading er ubehagelige følelser som fører til økt 

angst - som kulminerer i selvskadende adferd (Skårderud m.fl. 2010).  

En gruppe svenske forskere konkluderer også med at forskningen som er gjort til nå ganske entydig 

viser at selvskadingens primære funksjon er å regulere sterke og vanskelig håndterbare affekter. Men 

hvilke følelser som reguleres er mindre klart. Deres studie blant rundt 1000 svenske 

ungdomsskoleelever peker på at det ikke er negative følelser generelt som utløser selvskading: Det er 

ikke primært den som er trist, urolig, engstelig eller nervøs som regulerer sine følelser gjennom å 

skade seg selv. Ofte ser det ut til å handle om mer komplekse følelser av angst og depressivitet, med 

sentrale innslag av sterke negative følelser mot eget selv (selvforakt, selvhat, vanskeligheter med «å 

stå ut med sig själv»), i følge deres studie. I en del tilfeller er det sannsynligvis berettiget å snakke om 

«attacker av självhat» hevder disse forskerne, og knytter aggresjon og sinne til det å angripe egen 

kropp, snarere enn redsel og sorg (Lundh m.fl. 2010, s.26).  

Bo Møhl (2007) mener selvskadeadferd fra en dynamisk synsvinkel kan forstås som en form for 

selvmedisinering eller selvbehandling, i og med at den kan hjelpe personen til å gjenvinne følelsen av 

kontroll og overblikk ved at den indre spenningstilstanden reduseres. I likhet med Rubæk, også hun 

dansk psykolog og forsker, forstår han selvskading som den mest adaptive og minst smertefulle 

strategi som den pågjeldende person med sine særlige forutsetninger har til rådighet i situasjonen. 

Det er en strategi som dog kun virker på kort sikt. På lengre sikt kan individet som kutter seg oppleve 

at kuttingen på en paradoksal måte tar makten fra dem, og truer i så henseende også opplevelsen av 

kontroll (Rubæk 2009). 
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Mentaliseringsbegrepet dukker stadig opp i nyere psykologisk litteratur, og viser noe forenklet 

formulert til det å kunne se seg selv utenfra og andre innenfra. Møhl (2007) viser til Bateman & 

Fonagys teorier når han fremholder at evnen til mentalisering primært kan utvikles i en trygg 

tilknytningsrelasjon i samspill med en empatisk omsorgsperson, som er i stand til å speile barnet. Det 

er denne speilingen som igjen spiller en avgjørende rolle for utviklingen av evnen til affekt- og 

selvregulering. Mange av de selvskadende personers symptomer og problemer kan forklares ved 

selvets manglende mentalistiske funksjon som resultat av en desorganisert selvutvikling i et 

dysfunksjonelt tilknytningsmiljø hevder Rubæk (2009). Hun skisserer i sin bok hvordan trekk som 

affekt-dysregulering, alexithymi og impulsivitet samt en overvekt av primitive forsvarsmekanismer 

(som for eksempel dissosiasjon) er forbundet med selvskadende adferd. Rubæk beskriver selvskading 

som en adaptiv løsning for den feilutviklede person. Når den tidlige tilknytning og speiling er preget 

av svikt, eller annen form for utilstrekkelighet fra omsorgsgiverens side, så er det betydelig risiko for 

svekkelser i barnets mentale og affektive utvikling. Denne utviklingen medfører et naturlig behov for 

en fysisk og ytre validering av alt det som finnes inne i personen selv. Ut fra den fortolkningsramme 

Rubæk her legger til grunn, med utgangspunkt i Bateman og Fonagys teorier om tilknytning, 

affektregulering og mentalisering, har det predisponerte individet et behov for å forstå sine egne 

mentale tilstander ut fra manifeste, fysiske vitnesbyrd. Individets tanker og følelser kan aksepteres 

som gyldige når de har manifestert seg fysisk og kan ses med det blotte øye. Opplevelsene i den 

indre mentale verden er diffuse og uhåndterlige (jamfør den manglende mentaliseringsevne). Derfor 

blir konkrete, fysiske beviser på den mentale tilstand nødvendige. Kroppen blir således scenen 

hvorpå mentale tilstander utspilles og «repareres». Kroppen må blø når sinnet blør. 

Rubæk skriver også om hvorfor ovenstående feilutviklingsproblematikker gjør ungdomstiden til en 

særlig sårbar periode for det predisponerte individ. Det å manipulere med kroppen vil ifølge Rubæk 

typisk starte når kroppen føles ute av kontroll, og kan antageligvis også forstås som en motreaksjon, 

eller et utrykk for desperasjon, i møte med overveldende kroppslige forandringer. 

Også Skårderud demonstrerer i boken Barn og unges kompetanseutvikling et mentaliseringsbasert 

perspektiv på spiseforstyrrelser, selvskade og rus, og tydeliggjør hvordan begrepet mentalisering kan 

brukes som en optikk for å nærme seg barn og unges problematiske kroppspraksiser. Samtidig 

problematiserer Nygren og Skårderud i en annen artikkel i samme bok noen mangler ved det 

tradisjonelle mentaliseringsbegrepet, for heretter å videreutvikle begrepet. I den forbindelse peker 

de på faren for reduksjonismer, i form av biologisme og det de kaller mentalisme, sistnevnte med 

referanse til det å tilskrive det mentale indre liv status som primær kausal forklaring av menneskers 

handlinger og relasjoner. De mener en slik tradisjon lett kan komme til å undervurdere sosiale og 
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kulturelle faktorers innvirkning på «det indre». Nygren og Skårderud argumenterer for at kapasiteter 

til å mentalisere, ikke bare er avhengig av nære relasjoner til såkalt betydningsfulle andre, men også 

av videre sosiokulturelle kontekster. Et sentralt ærend i deres artikkel er at mentalisering «er en del 

av de ferdigheter som bygger opp våre sosiale kompetanser, som ikke bare utvikles og leves i 

mikrososiale rom, som mor-barn eller pasient-terapeut, men som også utvikles, formes og 

praktiseres avhengig av større sosiokulturelle kontekster» (Nygren og Thuen 2008, s.207).  

 

2.5.2 Selvskading og skam 

 Selvskade kan inkluderes i det psykologen Gershen Kaufmans betegner som «shame-based 

syndromes», skambaserte syndromer. Begrepet viser til fenomener hvor skamfølelsen er både 

utgangspunkt og konsekvens. En dyp følelse av skam kan utløse selvskadende adferd som et forsøk 

på å dempe selvforakt, eller selvpåførte sår kan fungere som en kroppsliggjort symbolisering av å 

straffe seg selv (Skårderud m.fl. 2010). Selvskading benyttes til å punktere «ekkelhetsfølelsen» 

skriver Øverland (2006), med referanse til unges beskrivelse av et opplevd indre ubehag, og kan 

mens handlingen utføres oppleves som en lettelse. Resultatet kan være en følelse av renselse eller 

nullstilling i perioden umiddelbart etter selvskadingen. Etterhvert vil likevel en stadig sterkere følelse 

av anger komme frem, det forfatteren kaller en skamsirkel. 

 

2.5.3 Selvskading som kommunikasjon  

Det kan se ut som det er en populær myte at selvskading handler om oppmerksomhet, og flere 

legger vekt på å være kritisk overfor en slik utbredt oppfatning. I CASE-studien kommer «I wanted to 

get some attention» nest lavest i ungdommenes egne rapporteringer om motiver for selvskading. 

Ofte ser snarere det motsatte ut til å være tilfelle; mange forsøker å skjule sin selvskadeadferd. 

Skårderud, Haugsgjerd og Stänicke (2010) peker samtidig på at det i visse sammenhenger kan være 

relevant og nyttig å se hvordan den som skader seg selv kan rette søkelyset mot seg selv for å få de 

andre til å reagere, hvor de konkrete sårene sier klart fra at noe er skadet. I subkulturer, som 

fengsler, psykiatriske avdelinger og andre institusjoner, kan oppkuttet hud regulere et hierarki 

mellom personer - noen kutter dypere enn andre. Forfatterne mener det ikke minst er i slike 

sammenhenger at det er relevant å snakke om smitteeffekter ved selvskading. 
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2.6 Kjønn og selvskading 

Studier på forekomst av selvskadeadferd blant unge finner, som antydet tidligere, ofte en signifikant 

kjønnsforskjell. Hvor flere jenter enn gutter oppgir at de skader seg selv (Sommerfeldt og Skårderud 

2009). 

Lundh m.fl. finner i sin studie en mindre kjønnsforskjell enn det som opprinnelig var forventet. Av de 

som rapporterte «upprepat» (gjentatt) selvskadeadferd var tallene 21 % av jentene og 16 % av 

guttene. På et område finner de likevel en stor forskjell: Betydelig flere jenter (rundt 20 %) enn gutter 

(8 %) svarer at de noen gang har skåret seg. Det fremholdes at disse tallene er på linje med hva andre 

forskere har funnet i andre deler av verden når de har brukt et lignende spørreskjema (Lundh m.fl. 

2010). I denne studien finner man at kun en liten del av ungdommene, ca. 2 % av alle jenter og 1 % 

av alle gutter, rapporterer en svært omfattende selvskadeadferd (hvor de skader seg selv på i 

prinsipp alle måter som det spørres etter). Disse viser tegn på betydelige psykologiske problemer, og 

ser ut til å ha en profil som minner om en «borderline» problematikk. Men det finnes også en gruppe 

jenter som ikke viser tegn på en mer utadrettet adferdsproblematikk, men som ser ut til å skjære seg 

selv i ensomhet som en måte å håndtere vanskelige følelser på. Så godt som ingen av guttene 

framviser en tilsvarende profil. Man finner i denne studien at selvskadeadferd delvis synes å ha en 

annen mening og funksjon hos jenter enn hos gutter, hvor flere jenter enn gutter som selvskader 

viser tydelige tegn på psykologiske problemer (Lundh m.fl. 2010). 

Kvinner skader seg selv og menn skader andre er et ofte anvendt mantra innenfor litteraturen. Det 

klassiske mønsteret er at menn er mer utagerende enn kvinner, som oftere retter frustrasjonen 

innover. En mulig fortolkning av de kjønnsforskjellene som dukker opp innenfor selvskadingsfeltet er 

at kvinner er sosialisert til å håndtere emosjonelle utfordringer ved å agere på seg selv, mens menn 

er mer sosialisert til å agere på andre, for eksempel i form av vold (Sommerfeldt og Skårderud 2009). 

Samtidig som dette langt på veien kan være et riktig bilde er det også tendenser som tyder på at 

denne generaliseringen av menn som utagerende og kvinner som innadvendte i deres 

mistrivselsformer er i oppbrudd (Thorsteinsson 2010). Thorsteinsson, som er leder av 

Psykiatrifondens Børne- og Ungeafdeling i København, relaterer et slikt oppbrudd til endringer i de 

tradisjonelle kjønnsrollemønstre: Det er kanskje ikke lenger så stor forskjell på hvordan gutter og 

jenter sosialiseres, og hvilke krav de møter. Han peker på hvordan kjønnsrollene er blitt mer 

homogene, samtidig som mulighetene for identitetsdannelse hos det enkelte individ blir et mer 

heterogent og komplekst foretagende relatert til en større frihet og flere muligheter (Thorsteinsson 

2010). 
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At menn er underrepresentert på selvskadestatistikken kan også skyldes at mange av de 

undersøkelser det refereres til er foretatt i psykiatriske avdelinger, hvor kvinner i utgangspunktet 

allerede er overrepresentert. Flere forfattere viser til hvordan selvskadingsfenomenet er velkjent 

også i andre institusjonssammenhenger, og da ikke minst blant mannlige innsatte i fengsler. Det 

antas samtidig at selvskadeadferd er mer tabubelagt blant menn enn kvinner, og at sår lettere 

bortforklares som resultat av ulykker eller slagsmål (Rubæk 2009). 

 

2.7 Selvskading - et kultursensitivt fenomen 

Enhver lidelse farges av den kulturelle kontekst den opptrer innenfor, men for enkelte medisinske 

tilstander oppfattes de kulturelle forholdene å spille en særlig betydningsfull rolle. Begrepet 

kulturbundet syndrom ble definert av Yap i 1951, og henviser til «grupper av tegn og symptomer som 

ikke finnes allment i menneskelige populasjoner, men som er begrenset til spesielle kulturer eller 

grupper av kulturer» (Skårderud 2004, s. 2365). Historisk sett er disse lidelsene først beskrevet av 

vestlige psykiatere eller antropologer i ikke-vestlige land eller datidens kolonier (Simonsen og Møhl 

2010): Amok, koro og artisk hysteri er eksempler på slike kulturbundne syndromer, hvor man tenker 

seg at både forekomst og utrykk er tett forbundet med kulturelle faktorer. Når man diskuterer 

kulturbundne syndromer i vår egen kulturelle sammenheng - i en senmoderne, vestlig kontekst - blir 

det ofte henvist til anoreksi som et eksempel på et slikt kulturbundet syndrom eller kulturrelatert 

lidelse (Gordon 2000, Simonsen og Møhl 2010). Skårderud (2004) peker i denne sammenheng på 

hvordan spiseforstyrrelser kommuniserer presist om kjernebetydninger og adferdsnormer i kulturen. 

Flere forfattere knytter nå også selvskadingsfenomenet til begrepet kulturbundet syndrom 

(Skårderud m.fl. 2010, Øverland 2006). Anita Moe (2007), norsk psykolog og forsker, fortolker 

selvskadingen i lys av et lignende begrep. Hun plasserer det å kutte seg under betegnelsen 

«forbipasserende psykiske lidelser», et begrep hentet fra filosofen Ian Hacking (1999). 

«Forbipasserende lidelser» viser til lidelser som dukker opp innenfor enkelte geografiske områder og 

har utbredelse innenfor et visst tidsrom, og som derfor anses å eksistere i tett samband med 

kulturen de dukker opp innenfor, på samme måte som kulturbundne syndromer og «ethnic 

disorders» (Gordon 2000). Moe peker på at det er selve lidelsesuttrykket som er forbipasserende, 

mens de underliggende psykologiske problemene ligner mer over tid. Hacking anvender metaforen 

«økologisk nisje», hvor en bestemt type psykisk helseplage får spesielt gode vekstvilkår. De 

utviklingspsykologiske aspekter ved selvskadeadferden må ikke forsvinne fra forståelsen av 

selvskadingsfenomenet fortolket som et forbipasserende lidelsesuttrykk påpeker Moe. Jeg vil komme 
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tilbake til begrepene kultursykdommer og kulturdiagnoser i kapittel fire. I det neste kapittelet skal 

det handle om metodevalg og forskningsprosess. 

 

3. Om de kunnskapssøkende bevegelser  

3.1 Studiens vitenskapsteoretiske forankring 

Utgangspunktet for denne studiens fortolkende analyse er at vi er tenkende, handlende og skapende 

individer: Menneskets skjebne tenkes ikke styrt av deterministiske modeller, være seg religiøse, 

sosiale, psykologiske eller biologiske. 

Studien forsøker ikke å gi svar på hva selvskading egentlig er, men snarere hvordan selvskading kan 

oppfattes. Mer presist søkes det svar på hvordan selvskadingens kulturelle aspekter kan forstås. 

Prosjektet springer ut av et konstruktivistisk kunnskapssyn, hvor arbeidene og tilnærmingene til den 

svenske idéhistorikeren Karin Johannisson har vært viktige inspirasjonskilder. Hun belyser hvordan 

sykdommer og sykdomsbegreper ikke kan skilles fra den sosiale og kunnskapsmessige konteksten de 

ble formulert innenfor, samtidig som hun tematiserer hvordan individet lever i et vekselspill med 

kulturen, og henter både strategier, sitt symbolspråk og dets betydninger fra dette ytre rommet. 

Måten å håndtere lidelse på, hvordan individet gestalter sin angst, preges i så henseende også av 

kulturelt bestemte valg. Denne dobbeltheten mellom vår egen og noe felles kulturelt viser seg også i 

kroppens sunnhet og helse. Kropp og helse må derfor studeres i en kulturell kontekst, ettersom 

kroppen både speiler og agerer samfunnet.  

Selvskading tenkes her som et kontekstavhengig, normativt begrep, som fylles med ulik mening 

avhengig av hvem som tar det i bruk. Selvskading er ikke desto mindre også materialitet, kroppen 

blør, endorfiner utskilles, selvskading er i så henseende noe biologisk og materielt. I dette 

spenningsfeltet leser jeg selvskadingsfenomenet både som skapt og som konstruksjon, og samtidig 

som noe reelt og eksisterende. Poenget her er at selvskadingsfenomenet ikke overordnet knyttes til 

faste egenskaper hos individet, men anses som en sosial og kulturell praksis. Studien plasserer seg i 

så henseende innenfor en tenkning som insisterer på dobbeltheten konstruksjon og virkelighet, det 

vil si at «virkeligheten finnes» som noe gitt - selv om den er gjenstand for fortolkning og 

konstruksjon.  
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3.1.1 Kropp og erkjennelse 

Studiens gjenstandsfelt er fenomenet selvpåført skade av eget kroppsvev. Det synes som om det er 

vanskelig å tenke kropp uten å ende opp i seiglivede dualismer mellom kropp og sjel, natur og kultur. 

Mennesket forstås imidlertid ikke her som delt i to, psyke og soma oppfattes ikke som adskilte 

størrelser, samtidig som et slikt skille eksisterer både i dagligspråket og i den helsefaglige diskursen. 

Studien lener seg mot en forståelse av kroppen som et felt med flytende grenser. Som individets 

opplevelse av egen kropp kan kropp være både det smertefulle og det nytelsesbetonte. Som kulturell 

materie er kropp blant annet bilder, fortellinger, kjønnsidentitet, riter og tabu. Kroppen er på 

paradoksalt vis bærer av liv og død, historie og samtid, natur og kultur (Børtnes m.fl. 2004). I den 

teoretiske forståelse av kroppen; kropp som subjekt, noe vi er, og kropp som objekt, noe som vi har, 

forstås også kroppen som sentral i vår erkjennelse av verden. Studien tar utgangspunkt i ideen om 

mening som grunnlagt i kroppslige og sansemotoriske erfaringer - om mening som forankret, fundert 

og uttrykt gjennom kroppen.  

 

3.2 En kvalitativ metodetilnærming 

I et komplekst sammensatt samfunn med økende grad av spesialisering, hvilket ikke minst er tydelig 

innenfor helsefagene, er det et behov for at noen ser sammenhenger på tvers og kobler kunnskaper 

fra ulike fagfelt.  Selvskadingsfenomenet er mangefasettert. Å søke kunnskap om fenomenet ut fra 

forskjellige kilder og ulike fagtradisjoner, og dermed ut fra ulike metodiske og teoretiske 

tilnærmingsmåter, kan åpne opp for en dypere forståelse av fenomenets meningsinnhold. 

Denne studien er forankret i en humanistisk vitenskapstradisjon. Den humanistiske helsefaglige 

forskningen kjennetegnes av flerfaglighet og sjangeroverskridende tilnærminger (Engelsrud og 

Heggen 2007). Her er man opptatt av hvordan oppfatninger av sykdom og helseproblemer varierer 

over tid, hvordan diagnoser skapes som kulturelle og kjønnede fenomener og henger sammen med 

ulike oppfatninger av normalitet og avvik. Studien har et fortolkende design. Jeg har valgt en 

kvalitativ metodetilnærming, hvor jeg analyserer ulike tekster. Den kvalitative metodetilnærmingen 

er begrunnet i en forskningsinteresse for mening - og erfaring. Styrken ved den kvalitative 

vitenskapelige fremgangsmåten er at den kan få frem dybde, variasjon og kompleksitet om et 

fenomen, og besvare spørsmål om hva og hvordan.  

 

Premisset for dette prosjektet er forskning forstått som en åpen, fleksibel og dialektisk prosess, hvor 

forskeren er en sosial aktør med et handlingsrom. Fleksibiliteten som preger kvalitativ forskning 
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beskrives som en runddans mellom teori, metode og data. Det vil blant annet si at forskeren kan 

endre innsamlingsstrategi mens analysen av dataene foregår, hvilket har vært tilfelle her. Ny teori 

har også ført til at fokuset for undersøkelsen har endret seg noe underveis. Jeg vil i dette kapittelet 

belyse ulike aspekter av både studiens design og egen forskningsprosess. 

 

3.3 En fortolkende metode 

Jeg velger, i likhet med Haavind (2000), å anvende begrepet fortolkning om mine metodiske 

ambisjoner, da dette hverken viser til et sett av teknikker eller til en egen teori om kunnskap. Ordet 

fortolkning har en sterk forbindelse til meningsinnhold. Haavind peker på at det er en innvendig 

sammenheng i fortolkende metode, mellom de forståelsesmåter som er brukt og de tilstandsbilder 

som blir gitt fra det empiriske felt. Disse sammenhengene søkes belyst i analysen. 

Fortolkninger er slik jeg ser det å gå bak beskrivende data og handler om avdekking av mening og 

betydningsgrenser. Dette krever at man skal kunne forklare, arbeide med motstridende forklaringer, 

inndra rivaliserende tilfeller og uregelmessigheter. Formålet med fortolkningsprosessen er her å 

tilstrebe helhetsbilder, som bygger på illustrasjoner og forståelse, men det er ikke det samme som 

kausalitet. Kvalitative studier er mindre innrettet mot generelle årsak-virkningsforhold, men på å nå 

en dypere forståelse av et fenomen eller av menneskers erfaringer.  

Studien har en tilnærming som legger vekt på at fenomener kan leses på flere måter. I denne studien 

«leses» også kroppen som tekst. De selvpåførte sårene tenkes da som en slags skrift i hud. Å lese 

kroppen som tekst åpner også opp for ulike mulige fortolkninger av denne teksten.  Å tolke 

handlinger som tekst innebærer å tillegge handlinger mening. Handlingene er tegn som inneholder et 

skjult budskap om hva handlingene kan bety (Fangen 1997). Den fortolkende tilnærming som her 

legges til grunn gir grunnlag for fortolkninger på flere plan. En kan søke forståelse av hva 

selvskadeadferd betyr for de som utfører handlingen ved å snakke med den enkelte, eller alternativt 

gå til de selvbiografiske litterære fremstillinger, for slik å bli kjent med tanker de som selvskader selv 

har om adferden. Eller en kan gå videre, hvilket jeg gjør i denne studien, hvor jeg som «forsker» 

fortolker en virkelighet som i en viss utstrekning allerede er fortolket av de som deltar i denne 

virkeligheten - av enkeltindivider som skader seg selv. Tolkningene bygger på disse individenes egen 

forståelse, men går videre ved å trekke inn for eksempel teoretiseringer om kjønn og kultur. Slike 

fortolkninger av sosiale aktørers oppfatninger omtales gjerne som den doble hermeneutikk. 

Forståelsen av den symbolske betydningen i en handling fremheves ved at jeg som «forsker» pendler 

mellom erfaringsnære og erfaringsfjerne begreper (Fangen 1997), begreper som her har tilknytning 

til antropologi, psykologi og sosiologi, og begreper som anvendes av individer som skader seg. Jeg 
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fortolker også andre, utenforståendes fortolkninger av selvskadingsfenomenet, ved å rette et 

kulturanalytisk blikk på de psykologiske teoretiseringer som finnes i ulike faglitterære tekster. Det er 

dette siste som er denne studiens primære innfallsvinkel, samtidig som jeg fortolker selve 

billedliggjøringen - det kroppssymbolske språket som et symbolsk felt for kommunikasjon og 

meningsdannelse.  

 

3.3.1 Forforståelse og det å lese egne verdier inn i materialet 

Innenfor kvalitativ forskning er utgangspunktet at forskere, liksom andre, alltid kommer til å «sile» 

sin beskrivelse av de fenomener som studeres gjennom sine tidligere erfaringer, sitt verdensbilde og 

sine forskningsinteresse(r). Studien vil, om jeg ønsker det eller ikke, være influert av mine av 

antagelser om verden. Jeg er ikke nøytral til forskningsobjektet, fortolkning av tekstmaterialet kan 

knyttes til mitt teoretiske og erfaringsmessige utgangspunkt. Mine undersøkelsesmetoder er 

begrenset av så vel tekniske og praktiske brister som min manglende evne til å se utover egne 

perspektiver, som farges av hvem jeg er, min sosiale posisjon, min samtid m.m. Jeg er utdannet 

psykiatrisk sykepleier og har forholdt meg til mange selvpåførte sår, primært på psykiatriske 

avdelinger i Oslo og København. Jeg har også vært i befatning med en del av den alvorlige 

selvskadingen som av avgrensningsmessige hensyn ikke er tema her, både blinding og selv-

kastrasjon. Min kliniske erfaring finner i så henseende gjenklang i mye av faglitteraturen på området. 

Samtidig har jeg lenge vært opptatt av spenningsfeltet mellom klinisk psykologi, filosofi og 

kulturanalyse, og mener det foreligger en kunnskapsmessig utfordring innenfor psykiatrifeltet med 

hensyn til hvordan man kan inndra ulike sosiokulturelle perspektiver i de helsefaglige 

forståelsesmodeller. Sett fra mitt ståsted ser det ut som om både den kliniske psykologien og det 

psykiatriske fagfeltet kan være med på å underbygge en bestemt kulturell logikk, en radikal 

individualisering samt tendenser til økt medikalisering. Generelt savner jeg et større fokus på en 

kulturell kontekst innenfor det psykiske helsefeltet, og en større oppmerksomhet rundt hvordan 

kulturelle tendenser og forandringer manifesterer seg i de terapeutiske rom, i form av nye former for 

psykiske vanskeligheter og nye diagnoser. Det er selvfølgelig en fare for at jeg overveiende leser min 

egen bakgrunn og egne verdier inn i materialet.  

Hva jeg har forsøkt å gjøre i denne studien er å synliggjøre egne beveggrunner for valg av både tema 

og innfallsvinkel. Jeg har forsøkt å yte rettferdighet til materialet og begrunne og sannsynliggjøre 

mine tolkninger. Resultatet vil være formet av hvem jeg er, og de tekstene jeg har valgt.  
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3.4 En vitenskapelig begrunnelse for prosjektet 

Jeg ønsker i det følgende å belyse to sentrale aspekter ved studiens design: For det første dreier det 

seg om valg av empiri. Tekster jeg har valgt fordi jeg tror de kan gi kunnskap om og danne grunnlag 

for refleksjon over min innledende problemstilling. For det andre dreier det seg om forholdet mellom 

empiri og teori. Begge disse aspektene ved designkonstruksjonen er begrunnet i studiens teoretiske 

forutsetninger som kort skisseres i det følgende: 

Faglitteraturen som jeg her refererer til er, med noen unntak som jeg vil vende tilbake til, primært 

innrettet mot å utvikle en allmennpsykologisk forståelse av individers selvskadende adferd, hvor en 

større sosiokulturell kontekst kun i begrenset omfang belyses. Dette sammenfaller med det flere 

beskriver som en generell tendens innenfor psykologifaget (Jørgensen 2002, Madsen 2010). Samtidig 

hører det med til dette bilde at andre og alternative individ- og utviklingsforståelser er tilstede i det 

teoretiske landskapet - moderne kulturpsykologiske, sosiokulturelle, feministiske og 

konstruksjonistiske/poststrukturalistiske teorier, uten at disse tilsynelatende har fått særlig 

gjennomslagskraft hverken innenfor psykologifaget eller i det psykiatriske fagfeltet (Haavind 2000, 

Jørgensen 2002). Denne studien trekker veksler på noen av disse overnevnte teorier samt tankegods 

fra tilgrensende fagdisipliner som sosiologi, sosialantropologi, idéhistorie, filosofi og 

religionsvitenskap, teorier som omhandler mennesker i deres historiske og sosiokulturelle 

kontekster.  

Premisset for denne studien kan sies å være 1) at den kliniske faglitteraturen kun i begrenset omfang 

belyser sosiokulturelle aspekter ved selvskadingsfenomenet, og 2) at sammenhenger mellom kultur 

og selvskading synes å være lite systematisk utforsket.  Den helsefaglige fortolkningen av 

selvskadingsfenomenet ser også ut til å ha vunnet legitimitet i det kulturelle feltet. Denne studiens 

interesse for selvskadingsfenomenets kulturelle aspekter tilsier at den metodologiske interesse her 

rettes mot sosiale strukturer og kulturelle diskurser som individet inngår i, og mot de sosiale 

praksiser og det personlige meningsinnhold som de skaper.  

 

3.5 Litteraturgjennomgang 

Har andre søkt svar på de spørsmålene som jeg her stiller? Hva er gjort av tidligere studier på dette 

område? Jeg valgte innledningsvis å ta utgangspunkt i den kliniske faglitteraturen, både for å danne 

meg et bedre overblikk over hvordan selvskadingsfenomenet er beskrevet ut fra et klinisk perspektiv, 

og mer konkret, hvordan denne litteraturen tematiserer eller besvarer mitt prosjekts problemstilling. 

Jeg gjennomgikk to norske, to danske, syv amerikanske og to engelske fagbøker, som alle har 



 

 

 

30 

selvskading som sitt hovedanliggende. Disse er primært ført i pennen av psykologer og psykiatere.8 

Det jeg fant var overordnet ulike psykologiske forklaringsmodeller (samt noen biologiske 

forklaringsmodeller og referanser til nevrofysiologiske studier). Det hører med til bildet at alle disse 

fagbøkene inndrar ulike sosiokulturelle aspekter i sine bestrebelser på å forstå 

selvskadingsfenomenet, enten stikkordsmessig eller som i Favazzas tilfelle, med mer omfattende 

analyser. Favazza har imidlertid lite fokus på trekk ved samtidskulturen som kan kaste lys over 

hvorfor vi ser denne oppblomstringen av fenomenet akkurat nå, i vestlige samfunn. 

I sorteringen av feltet forsøkte jeg å finne en mest mulig relevant oversikt over faglitteratur om 

selvskading blant ungdom, både i den generelle befolkningen og i kliniske utvalg. Litteratursøk ble 

gjort i databasene PsychInfo, Medline, CINAHL, Sociological Abstracts, ISI web of science, Bibsys og 

Google Scholar, på søkeord knyttet til selvskading (for eksempel; selvskading, villet egenskade, 

deliberate self harm, self injury, self mutilation), ungdom (for eksempel; ungdom, unge, elever, 

adolescent, adolescence), generell befolkning (for eksempel; normalbefolkning, general population, 

non clinical groups). Også culture, kultur, postmodern society og senmodernitet er brukt som 

søkeord. På et kurs for sosiologistudenter i bruk av universitetets sosiologifaglige databaser ble 

denne studiens problemstilling presentert og brukt som case i undervisningen, hvilket genererte nye 

artikkelfunn, men få artikler som belyser selvskadingsfenomenet fra et antropologisk eller sosiologisk 

perspektiv. Aktuelle artikler ble også identifisert ved å se i referanselistene til ulike bøker og artikler. 

Litteratur som er gjennomgått er basert på både teoretisk og empirisk forskning. Studier som tar for 

seg andre utvalg enn ungdom i normalbefolkningen, for eksempel kliniske utvalg eller voksne, er tatt 

med i den grad de, etter mitt beste skjønn, virker relevant for all ungdom, og kan belyse studiens 

overordnete problemstilling.  

 

3.6 Ulike datakilder og valg av analyseobjekter 

For å bestemme kilders troverdighet har jeg prøvd å finne innbyrdes uavhengige dokumenter om 

selvskadeadferd og kryssjekke informasjonen. Å kombinere ulike datakilder kan gi et bredere 

datagrunnlag og en sikrere base for tolkning. Men når blir datamengden uhåndterlig og prosjektet for 

tidkrevende jamfør den tiden jeg har til rådighet?  

                                                           
8
 Se Babiker og Arnold (1997), Conterio og Lader (1998), Favazza (1996), Levenkron (1998), Milia (2000), Miller (2005), Moe og Ribe (2007), 

Møhl (2007), Plante (2007), Rubæk (2009), Strong (1998), Sutton ((2007) og Øverland (2006). 
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Jeg har i denne studien gått inn i et rikt utvalg av tekster - og ikke utelukkende fagtekster. Begrepet 

tekst skal her forstås i en omfattende betydning, formidlet via alle typer tegnsystemer, både verbale 

(tale og skrift), auditive og visuelle. Utover litteratursøk i ulike databaser har mitt tekstmateriale 

innledningsvis fremkommet gjennom tips fra unge jeg har møtt i ulike psykiatriske 

behandlingskontekster samt via søk på internett, med linker videre til YouTube, blogger og websider, 

og gjennom aviser og tidsskrifter. Tekstene har ulik karakter; skjønnlitterære verker, filmer, en 

musikkvideo, ulike rock/emo/goth-tekster, et radioprogram, samt performance - og billedkunst. Det 

de har til felles er at selvpåført skade italesettes, iscenesettes eller billedliggjøres. Disse tekstene er 

en del av min forståelseshorisont, samtidig som det meste av dette rikholdige materialet ikke 

eksplisitt synliggjøres i studien. Hvordan analysen av dette materialet har foregått har variert, alt fra 

å bruke det rent deskriptivt, som utfyllende bakgrunnsinformasjon, og til mer inngående analyse av 

få utvalgte tekster, hvilket jeg vil belyse i det følgende. 

Det å undersøke hvordan til dels svært ulike datakilder fremstiller selvskadingsfenomenets 

sammensatte og til dels paradoksale karakter kan være en vei til en utvidet forståelse av fenomenet. 

Tekster fra det kulturelle feltet kan tydeliggjøre mangfoldet i selvskading som fenomen. Jeg har i 

denne prosessen søkt etter stemmer som kan både utfylle og utfordre de helsefaglige modellene, 

stemmer som mer eksplisitt søker å belyse sosiokulturelle aspekter ved selvskadeadferd. Samtidig 

har jeg vært opptatt av hvilke utvekslinger det er som foregår mellom det psykiatriske 

behandlingssamfunnet og samfunnet ellers. Skjønnlitteraturens fortrinn er ofte at den skriver fra 

innsiden bemerker Skårderud (2009b, s. 773), «fra en dedikert subjektivitet, mens psykiatri som fag 

ofte forholder seg til ytre realiteter som symptomer og adferd». Skårderud har skrevet to 

interessante artikler om selvskading i film og skjønnlitteratur hvor han anskueliggjør hvordan et 

utvalg filmer og bøker illustrerer forskjellige aspekter av selvskading, både individuelle psykologiske 

forhold og kulturelle trender. Flere av filmene og bøkene som Skårderud her referer til inngår også i 

denne studiens bakgrunnsmateriale, i tillegg til to filmverk og flere romaner som det ikke vises til i 

hans artikler.9 Utfordringen i denne delen av prosessen, utover å vurdere de ulike tekstenes relevans 

og troverdighet, var å bringe en slags orden i materialet. Å forsøke å forstå så store mengder 

                                                           
9 Filmer som inngår i mitt bakgrunnsmateriale: Shame ,Betty blue, Fucking Åmål , Girl, interrupted, Prozac nation, Secretary, 

Pianolærerinnen og Thirteen. Bøker: Lauveng, Arnhild (2005):I morgen var jeg alltid en løve. Åkerman, Sofia: Sebrapiken (2005) og For å 

overleve: en bok om selvskading (2010). Heiberg Nilssen, Camilla og Storm, Helene: Kors på halsen. Tre søstre om selvskading (2010). 

Knausgård, Karl Ove. Min kamp (bind to og fem). List, Henrik. Kære fucking dagbog (2009) 
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material, redusere mengden informasjon og identifisere signifikante mønstre, viste seg å bli et helt 

uhåndterbart prosjekt studiens rammer tatt i betraktning. I en periode, da jeg gjennomførte 

masterstudiets analysekurs, arbeidet jeg med en radiodokumentar som studiens empiriske 

materiale. (I en P2-dokumentar fra 2010 intervjues blant andre en ung norsk kvinne som har kuttet 

seg gjennom flere år og som nå jobber som fakir. Temaet er ulike kroppsmodifikasjonspraksiser sett 

både fra et innenfra - og et utenfra perspektiv.) Jeg valgte allikevel å legge bort radiodokumentaren, 

og i stedet gi et utvalg tekster fra den kliniske faglitteraturen status av kilder eller data for selve 

undersøkelsen. Helt konkret har jeg tatt utgangspunkt i to norske og to danske bøker om 

selvskadingsfenomenet, bøker som har en noe ulik tilnærming til fenomenet, men som har det til 

felles at de er forfattet av psykologer og primært presenterer fenomenet slik det fremstår i en 

skandinavisk samtidskontekst - skildret fra et psykologisk og klinisk perspektiv. Bøkene som er valgt 

er Svein Øverlands bok Selvskading (2006), At skære smerten bort (2007) av Bo Møhl, Selvskadens 

psykologi (2009) av Lotte Rubæk og Selvskadingens dynamikk (2007) av Anita Moe og Kristin Ribe. 

Sistnevnte bok skiller seg ut ved å ha mindre fokus på forskningsfeltet generelt, og ved at en av 

forfatterne, Kristin Ribe, er utdannet litteraturviter og har mange års egenerfaring med selvskading. 

Denne boka skiller seg også ut ved gjennomgående å synliggjøre et innenfra-perspektiv. De andre tre 

bøkene refererer til nyere forskning, psykologisk teori samt klinisk erfaring, og ser ut til å 

sammenfatte mye av litteraturen på område. Jeg velger altså i denne studien å ta utgangspunkt i fire 

bøker som kun i beskjedent omfang belyser selvskadingens kulturelle samtidighet og selvskadingens 

sosiokulturelle aspekter. Jeg tror allikevel disse tekstene kan gi kunnskap om og danne refleksjon 

over min innledende problemstilling, ved at disse tekstene her fortolkes i lys av en kulturanalytisk 

forståelseshorisont. I tillegg er et kapittel fra Psykiatriboken (2010) om selvskading og 

spiseforstyrrelser, av Finn Skårderud, Svein Haugsgjerd og Erik Stänicke, gitt status som både empiri 

og teori i denne studien. Disse forfatterne peker på aspekter ved selvskadingsfenomenet som i 

mindre grad har vært verbalisert og inndrar kulturelle forhold i sine analyser. Deres bok ble utgitt 

etter at jeg hadde valgt en teoretisk fortolkningsramme, og er i så henseende kommet sent inn i 

prosjektet. Det samme gjelder en artikkel av Skårderud (2008) om unge og kroppspatologier som jeg 

først oppdaget helt i avslutningen av prosjektet. I disse tekstene drøftes flere av denne studiens 

forskningsspørsmål - også i lys av noen av de kulturanalytiske perspektiver som aktiveres i denne 

studien. Jeg har valgt å løse dette ved å forsøke å syntetisere disse forfatternes synspunkter til en 

meningsfull helhet, samtidig som jeg i denne prosessen introduserer noen nye tanker og paralleller. 
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Det å gi et utvalg kliniske tekster status som kilder for selve undersøkelsen begrenser omfanget av 

data, men også dette er et omfattende materiale, hvor det å avgjøre hva som er signifikant jamfør 

studiens problemstilling er en utfordring.  

 

3.7 Forholdet mellom teori og empiri 

Teorier og begreper er redskaper til å tenke og handle med, som gir grep om fenomenene og grep på 

verden (Sørensen m.fl. 2008). Metodelitteraturen drøfter hvordan forskeren skal velge mellom 

forskjellige metoder og teorier for å finne ut hvilke som best kan gi både begrep og grep om et 

forskningsmateriale.  

Forholdet mellom empiri og teori betraktes ofte som en relasjon mellom det konkrete og det 

abstrakte i en undersøkelse, hvor teori og empiri forstås som noe som står i et slags 

motsetningsforhold til hverandre i analysen (Bondevik 2009). Jeg har i denne studien ikke foretatt et 

slikt skarpt skille mellom teoretisk og empirisk kildemateriale. Studien vil verken utgjøre et rent 

empirisk eller teoretisk arbeid, men snarere befinne seg på et mellomnivå, hvor et utvalg tekster fra 

den kliniske faglitteraturen, her definert som mitt empiriske materiale, og ulike teoretiske horisonter 

søkes satt i et gjensidig og forhåpentligvis fruktbart forhold til hverandre. Overordnet kan studien 

allikevel sies å være teoridrevet, hvor empirien her gjerne anvendes for å illustrere (og til en viss grad 

også utfordre) ulike teoretiske perspektiver. Analysen tar utgangspunkt i et utvalg kliniske tekster 

som sier noe om status quo for kunnskapsfeltet. Jeg har i kapittel to presentert korte utdrag fra disse 

tekstene, og vil ikke belyse disse forfatterskap ytterligere. I så henseende yter jeg ingen av disse 

forfatterne rettferdighet.  

I analysen inndrar jeg ulike kulturanalytiske perspektiver, med en overvekt av sosiologiske 

forståelseshorisonter, uten å slutte meg til noen sosiologisk skoleretning. I det hele tatt er det en 

ganske løs omgang med sosiologiske (og antropologiske) teorier jeg her praktiserer. Jeg praktiserer 

for øvrig en helt tilsvarende omgang med psykologiske begreper og retninger. Uten å føle meg 

verken kvalifisert eller forpliktet til å ta stilling til retninger som egopsykologi og selvpsykologi tillater 

jeg meg å høste av de delinnsikter ulike fagfolk har formidlet i sine skrifter.  

Studien vil bære preg av antydninger og egne forslag til hvordan dette fenomenet kan forstås, og kan 

leses som et slags tankeeksperiment. 
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4. Teoretisk fortolkningsramme 

4.1 Flere teoretiske horisonter 

I analysen av de kliniske tekstene har jeg, som jeg allerede har vært inne på, ikke valgt en spesifikk 

teoretisk tilnærming, men flere teoretiske horisonter. Sammenhengen mellom kultur og selvskading 

kan forstås på flere måter og utforskes her fra ulike vinkler. Da dette er et område som kun i 

begrenset omfang er belyst, har jeg gått til litteratur som er skrevet i en annen sammenheng, men 

som jeg her viderefortolker inn i mitt tema. Dette er litteratur som ut fra ulike kulturanalytiske 

perspektiver belyser hvordan andre former for kroppsmodifikasjon (krokhenging, tatoveringer, 

piercing og spiseforstyrrelser) er i dialog med en samtidskontekst. I denne litteraturen belyses også 

fenomenet kroppsliggjøring og forestillinger knyttet til kroppsliggjorte symboler og ritualer. De 

teoritradisjoner jeg her knytter an til er innbyrdes ganske ulike, men på tross av sin forskjellighet 

peker de alle inn i den samme problematikk - det symbolske feltet hvor ting er tegn, og hvor dypt 

eksistensielle og emosjonelle tilstander utrykkes gjennom kroppslig adferd.  

Samtidig som studien aktiverer ulike teoretiske horisonter finnes det et slags omdreiningspunkt, en 

overordnet teoretisk optikk, som er forankret i den polsk-engelske sosiologen Zygmunt Baumans 

kulturanalytiske refleksjoner og hans beskrivelse av vår tid som en flytende modernitet. Hans 

teoretiske arbeider gir slik jeg ser det et godt utgangspunkt for å forstå sentrale kulturelle tendenser i 

vår vestlige samtid, og en samfunnsutvikling preget av globalisering og individualisering. Bauman har 

kun i begrenset omfang spesifikt fokus på ungdom, men han skildrer utførlig hvordan 

oppvekstvilkårene for barn og unge har forandret seg ganske radikalt gjennom de siste tiår. 

Også begrepet kulturbundet syndrom som jeg introduserte i kapittel tre inngår i den teoretiske 

fortolkningsrammen. I likhet med det som her omtales som bevegelige sykdomsspråk, 

«kultursykdommer» og «kulturrelaterte diagnoser». 

 

4.2 Sentrale begreper 

4.2.1 Kultur 

For å forstå hvilken betydning selvskading har i en moderne, sekularisert, vestlig samtid, er det 

nærliggende å søke en dypere forståelse av denne samtidskulturen. Innsigelsene melder seg allerede 

her, for gir det mening å anvende kulturbegrepet i entall, som om kultur er en entydig og homogen 

størrelse? Kulturfeltet er stort forskningsområde som tradisjonelt ligger på yttersiden av 
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helsefagenes teorier. Kulturen rommer mange fenomener, uttrykk og tendenser, skriver den norske 

filosofen Arne Johan Vetlesen (2004); disse gjør seg gjeldende side om side, skjønt de ofte er 

uforenelige. Hans poeng er at ulike sosiale klasser (jamfør et sosiologisk perspektiv) innen samme 

storsamfunn, praktiserer og formidler «sine» respektive kulturer. Kulturen er med andre ord 

mangfoldig og uensartet.  

Vi kan også se kultur som en ramme rundt menneskers handlinger - som mentalitet, måter å tolke 

virkeligheten på. Innenfor nyere kulturstudier og kritisk kulturanalyse er det et sentralt premiss at 

kultur ikke primært er noe mennesker har, men noe de gjør. Derfor er det nyttig å skille mellom 

måten kultur tematiseres i hverdagslig diskurs, og måten vi faktisk handler på. Sosial praksis er som 

regel langt mer kompleks enn de abstrakte kulturelle skjemaene vi bruker for å beskrive og forstå 

dem. Kultur skapes i sosiale prosesser og vil derfor være i kontinuerlig endring (Sørensen m.fl. 2008).  

Kan det allikevel gi mening å snakke om en vestlig kultur i entall? Når jeg velger å gjøre det i denne 

studien er det primært med referanse til begreper som senmodernitet, postmodernitet og den 

flytende modernitet (Bauman 2001a). Dette er betegnelser som brukes hyppig med referanse til vår 

samtid. Det foreligger ikke en entydig forståelse av disse begrepene. De fleste vil imidlertid være 

enige om at den vestlige kultur de seneste årtier har forandret seg hurtigere og mer radikalt enn 

noensinne tidligere. I løpet av bare rundt hundre år har hovedparten av de vestlige samfunn utviklet 

seg fra overveiende å være tradisjonelle bondesamfunn til å bli ekspanderende industrisamfunn, og 

videre til det samfunnsteoretikere som Giddens, Beck og Bauman beskriver som globaliserte 

forbruks-, nettverks-, og informasjonssamfunn, med dertil følgende endringer på arbeidsmarkedet. 

Baumans fluiditetsmetafor henspeiler på de omskiftelige aspekter ved verdier, livsanskuelser og 

sosiale strukturer i vår tid.  Et sentralt trekk ved samtiden, jamfør overnevnte teoretikere, er en 

markant økt grad av individualisering.10 

                                                           
10 Begrepene senmoderne, flytende og postmoderne kultur anvendes her synonymt om den vestlige kultur i slutningen av det 20. og 

begynnelsen av det 21. århundre, og det blir ikke tatt stilling til de forskjeller som er innleiret i disse begrepene. Begrepene anvendes typisk 

om en kulturell logikk og om kulturelle tendenser og fenomener, som på forskjellig vis radikaliserer og ligger i forlengelsen av en 

tilsvarende logikk og tilsvarende fenomener i moderniteten. Det er bred enighet om, at den vestlige kultur er forandret betydelig i de 

seneste årtier. Uenighetene er primært relatert til hvor radikalt det er brutt med moderniteten (Jørgensen 2002). Bauman, som det her 

hyppig refereres til, har levert et mangefasettert forfatterskap som det er umulig å yte full rettferdighet i en tekst som dette. Derfor vil 

fremstillingen konsentrere seg om å presentere et lite utvalg fra Baumans tankegods som er tilstrekkelig for å få et grep om hva 

individualisering kan bety. Og hvordan samtidens flytende karakter, jamfør Bauman, griper inn i alle forhold.  
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4.2.2 Individualisering 

Bauman (2001a) beskriver vår tid som en individualisert, privatisert utgave av moderniteten, 

samtidig som han understreker at individualisering er en skjebne, ikke et valg. Jørgensen 

demonstrerer hvordan individualiseringsprosessen kan defineres på minst tre beslektede måter: 1) 

Individualiseringen kan vise til den gradvise konstitueringen av enkelt individet som en sosial enhet 

med bestemte rettigheter og ansvar (jamfør rettstaten, menneskerettighetene, rettigheter innenfor 

utdanningssystemet, med hensyn til helsetjenester og så videre). 2) Individualiseringen kan også 

referere til en samfunnsmessig utviklingsprosess, hvor det enkelte mennesket frigjøres fra sine 

tradisjonelle bindinger til familie, sosial klasse og sosiale fellesskaper. Vi har en hittil ukjent frihet til å 

eksperimentere, samtidig som sosiale bånd har fått en ny skjørhet eller fluiditet skriver Bauman 

(2001a). Enkeltindividet har mistet den trygghet som var forbundet med de tradisjonelle normer og 

autorative handlingsanvisninger. 3) Endelig kan individualiseringen ses som en generell tendens til å 

definere manifestasjoner av sosiale, kulturelle og samfunnsmessige problemer som rent individuelle 

problemer, som kaller på rent individuelle løsninger (Jørgensen 2002). Arbeidsløshet er et eksempel 

der forklaringsmodellene gradvis endres fra ytre, strukturelle årsaker til individuelle livsvalg og 

karriereplanlegging. Den tyske professoren og filosofen Axel Honneth (2005) beskriver den voksende 

form for individualitet som et sammenløp av materielle, sosiale og åndelige forandringsprosesser. 

Innenfor især sosiologifaget finner man forskjellige oppfattelser av individualiseringens menneskelige 

og samfunnsmessige konsekvenser, som på ulike måter avspeiler hvordan den kulturelle frisettelsen 

kan betraktes som et tveegget sverd, og friheten som en «blandet velsignelse» for å sitere Bauman. 

Individualiseringen vil for hovedparten av befolkningen oppleves som et betydelig fremskritt. 

Samtidig pekes det på risiko for atomisering, orienteringsløshet og nedbryting av den 

mellommenneskelige solidaritet. Bauman (2001a) poengterer i denne sammenheng at det er en 

gapende kløft mellom retten til selvhevdelse og evnen til å kontrollere de sosiale rammene som gjør 

en slik selvhevdelse mulig. Flere kulturanalytikere er opptatt av hvordan balanseforholdet mellom 

politikk og økonomi stadig blir skjevere - til fordel for den økonomiske diskursen (Willig og 

Østergaard 2005), et perspektiv som ikke minst aktualiseres i lys av den nåværende finanskrise. I 

Baumanske termer ser vi nå en skilsmisse mellom makt og politikk.  

Individualiseringen inneholder flere paradokser. Honneth (2005) argumenterer for at ideen om 

selvrealisering nå er blitt en ideologi og en produktiv kraft i et deregulert økonomisk system. Han 

hevder at selvrealiseringsidealer på en diffus måte er blitt forvandlet til ytre krav og tvang, og at det 

ut av denne prosess er oppstått noen former for sosialt ubehag og lidelse som i de vestlige staters 

historie hittil har vært ukjente som massefenomener. Hans tese er at et sammentreff av helt 
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forskjellige individualiseringsprosesser som har utspilt seg i løpet av de seneste 30-40 årene har blitt 

til et sterkt institusjonalisert forventningsmønster. Et resultat av denne utviklingen er, i følge 

filosofen, fremkomsten av en mengde individuelle symptomer på indre tomhet, retningsløshet og det 

å føle seg overflødig. Honneth viser blant annet til den franske sosiologen Alain Ehrenberg som 

relaterer den voldsomme stigningen i antall depresjonslidelser til illusjonen om at alt potensielt er 

mulig og et diffust utbredt krav om at individet skal være seg selv, hvilket i en viss forstand krever for 

mye av individene rent psykisk. Bauman (2001a) er inne på noe av det samme når han, med 

referanse til Foucault, hevder at ett av de trekk som skiller den faste og den flytende moderniteten er 

at individet nå overvåker seg selv. Han har i denne sammenheng i en tidligere bok definert 

postmoderniteten som «a state of mind». Bauman er bekymret og kritisk til den utviklingen han 

skildrer i sine bøker, og blir av sine kritikere betegnet som dystopisk.11 Et empirisk belegg for hans 

analyser etterlyses. Baumans tese er for øvrig at en ekte frigjøring ikke skjer gjennom stadig større 

grad av individualisering, men gjennom en fornyet kontakt med fellesskapet. 

Den danske sosiologen Rasmus Willig (2005) understreker at det at den vestlige befolkning har fått 

flere muligheter for selvrealisering ikke betyr at de tradisjonelle klassestrukturene er brutt ned, eller 

at det ikke eksisterer en større ulikhet. Det dette betyr er at det innenfor hver samfunnsklasse 

eksisterer et større antall variasjonsmuligheter for individet - som det kan bruke til å sette sammen 

sin biografi med. Flere samfunnsteoretikere peker på at opp- og nedadgående mobilitet klassene 

imellom stor sett ikke er forandret, og analysene understøttes av nyere empiriske studier (Heggen og 

Øia 2005, Illeris m.fl. 2009). Samtidig er velferden økt for den samlede befolkning. For hver klasse er 

det i dag en større tilgang til utdannelses- og arbeidsmuligheter. Den norske sosiologen Olve Krange 

inndrar et interessant perspektiv i denne sammenheng. Han argumenterer for at et sentralt trekk ved 

vår tid er at de sosiale klassers og andre samfunnsmessige forskjellers eksistens betviles (Krange 

2004).  

 

                                                           
11 Sosialantropolog Runar Døvig hevder at den kritiske fremstilling av forbrukersamfunnet hos blant andre Beck og Bauman primært er en 

teoretisk konstruksjon med et religiøst innslag av dommedag uten forankring i virkeligheten: Det moderne forbrukersamfunnet har økt 

materiell velstand, avskaffet kriger i Europa, økt gjennomsnittlig levealder, bidratt til kvinnefrigjøring og gitt enorme vitenskapelige og 

teknologiske fremskritt fremholder Døvig (Madsen 2010, s. 40). Beverly Skeggs, professor i sosiologi, mener Bauman og Giddens skriver om 

betingelse til middelklassen, ikke arbeiderklassen. Og tar til orde for at alle sosiale studier må ha med både klasse, rase, seksualitet og 

kjønn. 
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4.2.3 Identitet   

Bauman peker på hvordan senmoderne samfunn preges av at stabile referanser ikke lenger er til 

stede. Andre har pekt på at spørsmålet «hvem er jeg?» derfor blir mye mer aktuelt, og i mange 

sammenhenger akutt. For den enkelte er samfunnet blitt et åpent system der statuser tildeles i 

henhold til valg man selv foretar gjennom livsløpet. Livet fremstår ikke lengre som en reise gjennom 

forhåndsdefinerte stadier, som andre har gjennomført før og som enkeltindividet gjentar, men 

snarere som en unik karriere der planen om hvem en kan og ønsker å bli, framtrer som den 

grunnleggende referansen (Sørensen m.fl. 2008). Bauman skriver; «… fra da av kjente vi ingen 

grenser for forbedring og selvforbedring, unntatt det å komme til kort med våre nedarvede eller 

ervervede talenter, vår oppfinnsomhet, vårt mot, vår vilje og vår besluttsomhet. Å være moderne 

betyr alltid å ligge foran seg selv, stadig å overgå seg selv … målstreken for anstrengelsene og 

øyeblikket da man kan lykkeønske seg selv i fred og ro, beveger seg raskere enn den raskeste løper. 

Det betyr også å ha en identitet som bare kan eksistere som et uoppfylt prosjekt» (Bauman 2001a, 

s.43).  

Det er etterhånden mange som har teoretisert rundt moderne selvidentitet, og 

moderniseringsprosessens implikasjoner for identitetsforvaltning, tilhørighet og individuell 

bevissthet. Ulike teoretiske tradisjoner har ulike tilnærminger til hva som er de viktige premisser for 

identitetsdannelse.  Begrepet identitet slik det anvendes i denne studien viser til «menneskers 

forståelse og opplevelse av seg selv i forhold til andre» (Nygren og Thuen 2008, s.49). 
12  

Diskusjonen rundt selve identitetsbegrepet, og måten identiteten etableres på, har jeg av 

avgrensningsmessige hensyn ikke gått inn i denne studien, samtidig som tematikken stadig tangerer 

prosjektets problemstilling og derfor aktualiseres i analysen. Jeg forlater nå de overordnet 

samtidsanalytiske perspektiver og vender meg mot den kommuniserende kroppen og de kroppslige 

tegn. 

 

4.2.4 Kroppsliggjøring og det kroppssymbolske språket 

Selvskadende adferd forstås her som kroppsliggjøring, et begrep som i denne sammenheng viser til 

fenomener der spiritualitet, psykologi, moral og kultur blir erfart og kommunisert via kroppslige 

                                                           
12  Identitet er et begrep med mange ulike betydninger og bruksmåter. Også Kranges definisjon av identitetsbegrepet fungerer som et 

bakteppe for analysen: «Identity is a concept that holds together two quite distinctive dimensions. On one level it means identification with 

something collective, cultural or social. On the other it denotes a sense of self and a sense of continuity within the self» (Krange 2004, s.41)  
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egenskaper og adferd (Skårderud 2004). I forsøket på å nærme meg hva denne kroppsliggjøringen 

handler om har jeg vært opptatt av beslektede teorier om den symbolske tenkemåte.13 Disse 

teoriene har ofte sitt utgangspunkt i ideen om mening som grunnlagt i kroppslige og sansemotoriske 

erfaringer - om mening som forankret, fundert og uttrykt gjennom kroppen. Kraft (2005) peker på 

hvordan den symbolske tenkemåten tilhører et ureflektert eller førreflektert nivå, som betydninger vi 

kjenner på kroppen, men vanskelig kan sette ord på. Det dreier seg om svært presise metaforer, om 

et kroppssymbolsk språk som snakker bokstavelig, og ut fra andre prinsipper enn fornuftens 

virkemåter. Essensen av metaforen er å forstå og erfare et fenomen gjennom et annet (Skårderud 

2004). Det at selvskadingen er metaforisk viser til det at kuttet, blodet, såret og arret er fysiske 

størrelser som formidler seg om ikke-fysiske fenomener.  

Den norske sosialantropologen Jorun Solheim mener den moderne virkelighetsoppfatning hviler på 

en ide om kroppens og følelsenes absolutte underordning under språket og fornuften. Hun 

argumenterer for en alternativ form for dualistisk tenkning, hvor den abstrakte fornuft og det 

kroppslige symbolspråket eksisterer side om side, eller kanskje lag i lag, i kontinuerlig dialog og 

gjensidig spenning og konfrontasjon. Men de kan aldri bli ett, bare eksistere i en form for evig 

dialektikk, hvor språket og tenkningen «strukturerer og avgrenser den kroppssymbolske 

billedverden, og hvor kroppens konkrete metaforikk bryter inn i språket og fornuften og flytter 

grensene for vår erkjennelse» (Solheim 1998, s.14-15). Solheim refererer til antropologen Mary 

Douglas som gir en rekke eksempler på at magiske symboler og ritualer som regel er mimiske, de 

kopierer sin referanse. Solheim utvider denne forståelsen når hun forsøker å forstå anorektikerens 

kroppssymbolske språk, ved å legge til at ritualene kopierer sin referanse både som et bilde på den 

tilstand som eksisterer, og på det som skal endres. De mimer i en viss forstand samtidig problemet og 

løsningen skriver Solheim.  Skårderud (1991) peker på hvordan kroppsspråket differensierer dårlig, 

det er i så henseende diffust. Solheim argumenterer i denne sammenheng for at det at vi ikke forstår 

de kroppslige tegnene, kanskje ikke skyldes deres utydelighet, men at der er for tydelige, for direkte. 

 

 

 

                                                           
13

 Slike perspektiver kan knyttes til forskere som Claude Lévi-Strauss, Mary Douglas, Greogory Bateson, Georg Lakoff og Mark Johnson og i 

en norsk kontekst Jorun Solheim, Finn Skårderud og Siv-Ellen Kraft. Det er de tre sistnevnte forfatteres perspektiver denne studien 

aktiverer. 



 

 

 

40 

4.2.5 Bevegelige sykdomsspråk og kulturrelaterte diagnoser 

Avslutningsvis her vil jeg igjen vende blikket mot det forhold at lidelser og lidelsesutrykk farges av sin 

kulturelle kontekst. Som Karin Johannisson (2007) formulerer det: Sykdomsbilder oppstår gjennom 

samtaler mellom kropp, samfunn og samtidens kulturelle koder. «Noe lettsindig kan man si at når det 

ikke lenger var forenelig med moderne kroppskontroll å vri seg i hypokondriske plager eller spenne 

seg i hysteriske kramper, ble dette sykdomsspråket plassert på sidelinjen» (Johannisson 2007, s.23).  

Forfatteren fremholder hvordan en medisinsk og kulturelt legitimert diagnose kan gjøre lidelse synlig 

og gi individet en bekreftelse fra omverdenen. Diagnosen kan fungere som innsikt, trøst og gevinst, 

men også som stigmatisering, tap og en følelse av å stå utenfor. Kulturen påvirker vår måte å forklare 

og kategorisere sykdom på, samtidig som denne kategoriseringen, diagnosen, også påvirker 

individets fortolkning av egen lidelse. Diagnosen representerer makt. I dette perspektivet bemerker 

Johannisson hvordan den krevende kvinnen sett gjennom en diagnose har kunnet bli omskapt til den 

hysteriske, og det urolige barnet til pasient. Samtidig kan vi, i følge idéhistorikeren, snakke om 

medisinske modeller for en kultur i krise, hvor økt sykelighet i befolkningen muligvis kan være utløst 

av radikale og hurtige samfunnsmessige endringer. Hun beskriver hvordan vi over tid har vært 

eksponert for en rekke trusselbilder, både reelle og innbilte. Trusselbilder rundt blant annet 

kjernekraft, kjemikalier, genmanipulert mat og ulike former for smitte. Nye diagnoser er oppstått i 

hurtig tempo, som svar på trusselbildene, hevder Johannisson (2007), eksempelvis kronisk trøtthet, 

fibromyalgi og utbrenthet. Dette karakteriserer hun som en type bevegelige sykdomsspråk, 

sammenfattet i begrepene «kultursykdommer» og «kulturrelaterte diagnoser». Disse kulturrelaterte 

diagnosene spiller sammen med kulturelt relevante temaer og fungerer som en kommentar til 

samfunnet - en grenseverdi for hva som kan oppfattes som akseptabelt.  

Den norske idéhistorikeren Hilde Bondevik omtaler også kulturdiagnosen i sin bok Hysteri i Norge. Et 

sykdomsportrett (2009). Her demonstrerer hun blant annet hvordan en kulturdiagnose har en 

karriere og en kulturell relevans i det slike gjerne også behandles i skjønnlitteratur og kunst. 

Bondevik viser oss hvordan det foregår en utveksling mellom den medisinske diskursen og 

kulturfeltet. Samtidig som den kunstneriske utforskningen av hysteriets betydningsgrenser også 

spiller tilbake på vår forståelse av denne kulturdiagnosen. Skjønnlitteratur, teater, film og billedkunst 

kan i så henseende utvide våre begreper om sykdommers mening.  

I det følgende skal begrepene kultursykdom og kulturbundet syndrom anvendes synonymt og forstås 

i tråd med overnevnte og i sin vide betydning: Som lidelser som dukker opp innenfor enkelte 

geografiske områder og har utbredelse innenfor et visst tidsrom. Man tenker seg da at både 

forekomst og uttrykk er tett forbundet med kulturelle faktorer.  
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5. Analyse og fortolkning 

5.1 Ulike tolkningsinstrumenter 

Jeg benytter flere tolkningsinstrumenter i den videre diskusjonen rundt selvskadingens 

sosiokulturelle aspekter. For det første den dypere bevisstheten om at definisjoner av helse og 

sykdom, mannlig og kvinnelig, normalitet og avvik, er sosiale konstruksjoner og derfor, slik 

Johannisson (1996) har formulert det, viser til kulturelt anviste rom - ikke naturgitte sannheter. Et 

annet utgangspunkt er kroppsliggjøringen og det jeg leser som skrift i hud. Jeg er opptatt av både 

meningsinnholdet og dette symbolspråkets underliggende «struktur». Et analytisk grep vil i denne 

sammenheng være å forsøke å tydeliggjøre noen av selvskadens grunnleggende metaforer slik jeg 

forstår dem. Et tredje utgangspunkt er at jeg innfører individualiseringen som det sentrale perspektiv 

for forståelsen når jeg fortolker selvskadingsadferd i lys av kulturell kompleksitet og flytende 

modernitet. Selvskadingsfenomenet tolkes her langs tre delvis parallelle, delvis sammenfiltrede 

linjer. Fra slike horisonter ligger tyngdepunktet ikke på unges selvskading som et primært psykologisk 

fenomen, men på de mangetydige forbindelsene mellom lidelsestrykk, kultur og samfunn.  

Ungdomsliv omfatter mange og sammenvevde fasetter. Som et samlende begrep velger jeg å bevege 

meg utover identitetsdannelsen, samtidig som fenomenet identitet er sentralt i analysen. I stedet har 

jeg valgt individualiseringen som et mer generelt begrep om forholdet mellom individ og samfunn, et 

fenomen som setter scenen for ungdomslivet, og dermed også for identitetsdannelsen.14  

Selvpåførte sår leses her som en tekst hvor budskap i stor grad formidles billedlig, samtidig som 

selvskadehandlingen plasseres i en bredere diskurs av kroppsmodifikasjoner hvor kroppen brukes 

som tekst. I studiet av kroppen som symbolsk redskap og dens relasjoner til kulturen, ser jeg altså på 

to forhold: Interaksjonene kropp - sinn og kropp - kultur. Disse forhold utforskes her parallelt, 

samtidig som fenomenet kroppsliggjøring også diskuteres i et eget kapittel. 

I det følgende vil jeg presentere fortolkninger, perspektiver og diskusjoner som ikke kom med i 

artikkelen, eller som kun nevnes stikkordsmessig, og her utdypes. De kroppsliggjorte metaforer som 

                                                           
14  Jeg er her inspirert av Bauman, Beck, Giddens m.fl., men også en gruppe danske forskere tilknyttet Center for Ungdomsforskning ved 

Århus universitet som i sin bok argumenterer for at individualiseringen, i dens samspill med en global markedsgjørelse, er den aktuelle 

samfunnsmessige kraft som grunnleggende strukturerer de unges situasjon i dag (Illeris m.fl. 2009). Også Heggen og Øia (2005), som har 

studert forholdene blant norske ungdom over en ti-års periode finner at individualiseringsbegrepet trolig fanger viktige tendenser i deres 

materiale. 
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belyses i artikkelen, blir her kun i begrenset omfang tematisert. Det er de sosiologiske 

samtidsanalyser som i den videre diskusjonen vies størst oppmerksomhet. 

 

5.2 Den flytende modernitet 

Den første etappen i denne analysen skal handle om hvordan de radikale samfunnsmessige 

endringer og den høye endringshastighet kan ha betydning for det enkelte menneskets psykologiske 

velferd. Er det en sammenheng mellom økt synlighet og forekomst av fenomener som 

spiseforstyrrelser og selvskadeadferd og det å vokse opp i samfunn preget av høy grad av kulturell 

kompleksitet?  

Bauman (2001a) mener overgangen fra den faste til den flytende moderniteten har åpnet døren for 

en ny uvisshet, angst og forvirring. Det er blitt vanskeligere å finne stabile normer, verdier og ytre 

strukturer som kan fungere som langtidsholdbare peilemerker for navigasjon i verden. Sosiologen 

anvender turisten som det prototypiske bilde på menneskets vilkår i senmoderniteten. Turisten er 

alltid på gjennomreise, på vei et annet sted hen. Denne stadige bevegelse mot nye mål forbinder 

turisten selv med frihet, autonomi og uavhengighet. Verdier som settes høyere enn alt annet i det 

senmoderne. Samtidig må enkeltindividet tilpasse seg arbeidsmarkedets herskende logikk og krav om 

fleksibilitet, omstillingsevne, mobilitet, livslang læring og kontinuerlig kompetanseutvikling.  

Et gjennomgående og sentralt premiss for denne studiens fortolkninger er at de kulturelle og 

materielle betingelser for menneskets livsutfoldelse er markant forandret sammenlignet med 

tidligere epoker. Det vestlige individet er ikke lenger bundet, på samme måte som tidligere 

generasjoner, til å forfølge et begrenset antall muligheter. Flere forfattere har pekt på hvordan det i 

dette skifte imidlertid har oppstått - på tross av de nye mulighetene - en rekke nye psykologiske 

utfordringer og vansker (Jørgensen 2002, Willig og Østergaard 2005). Slik jeg forstår disse forfatterne 

er det trekk ved senmoderniteten som vil kunne frembringe følelser av fragmentering og avmakt. I 

dette perspektivet er det interessant at de samme følelsene også er beskrevet i den kliniske 

faglitteraturen hos individer som skader seg selv, hvor det å skjære i egen hud nettopp ser ut til å 

hjelpe personen til å gjenvinne en følelse av kontroll og overblikk (Møhl 2007). Jeg vil utdype det 

kulturanalytiske perspektivet i det følgende, og forsøke å se sammenhenger mellom 

samfunnsmessige og psykologiske prosesser.  

Fraværet av synlige og stabile ytre strukturer, og nedbrytingen av de store (religiøse og politiske) 

fortellinger med tilhørende institusjoner og tradisjoner, kaller på indre struktur hevder Carsten René 
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Jørgensen. Den enkelte må nå på egen hånd konstruere mening og sammenheng både i sitt eget 

personlige liv og i verden som helhet. For å kunne nyttiggjøre seg den kulturelle frisettelse og de 

mange valgmulighetene forutsetter det, jamfør Jørgensens resonnement, at man har en form for 

indre psykologisk stabilitet og forankring. Hvis man antar at mennesket fra naturens side til enhver 

tid har behov for et visst mål av orden, stabilitet og struktur må en større del av denne stabiliteten, 

orden og struktur i dag så å si komme innenfra. Eller den enkelte må være i stand til å skape den 

nødvendige orden og stabilitet rundt seg (Jørgensen 2002). 

Psykodynamiske psykologiske teorier gir en rekke bud på hvordan det i de tidlige leveår oppbygges 

slike indre psykiske strukturer, som har stor betydning for menneskets evne til å agere i verden. Det 

som går igjen er vektleggingen av barnets erfaringer i de tidlige samspill med betydningsfulle andre 

som sentral for oppbygningen av en slik indre psykisk struktur. Den kliniske faglitteraturen knytter 

også selvskadeadferd til utviklingspsykologiske prosesser. Selvskading kan jamfør psykologisk teori 

handle om at individet ikke er i stand til mentalt å bearbeide indre følelsesmessige spenninger. 

Opplevelsen av ikke å holde ut vanskelige følelser kan lede til forsøk på bokstavelig talt å skjære dem 

vekk - gjennom kutting i egen hud. Legger en Skårderud og Nygrens teoretiske modell til grunn er de 

mentaliserende kapasiteter et resultat av en dynamisk og gjensidig vekselvirkning mellom de indre 

mentale prosessene og de ytre sosiale, kulturelle og materielle forholdene. Å inndra en videre 

sosiokulturell kontekst i forståelsen av selvskadeadferd gir altså mening i lys av deres modell. I en slik 

vekselvirkning mellom individ og samfunn pekes det på hvordan raske samfunnsmessige forandringer 

kan bidra til uklare rammer for identitetsdannelse (Giddens 1996, Jørgensen 2002, Skårderud 

m.fl.2010), hvilket jeg vil vende tilbake til. Jørgensen belyser hvordan det relative fravær av orden og 

meningsgivende instanser kan betraktes som psykisk belastende aspekter ved den senmoderne 

vestlige kultur, og hvordan det å finne indre holdepunkter og indre ro blir, slik jeg tolker ham, 

viktigere enn noensinne som en motvekt til det flytende.  

Skårderud mener det kanskje kan la seg forklare at vi erfarer økende synlighet og forekomst hos barn 

og unge av det han i en artikkel betegner som «kroppspatologier», med spiseforstyrrelser og 

selvskadeadferd som eksempler. Han fremholder hvordan den kulturelle kompleksiteten påvirker 

vilkårene for trygg tilknytning og dannelser av stabile identiteter. Og dermed også kan ha 

konsekvenser for utvikling av mentaliseringskapasiteter og affektregulering. Psykiateren postulerer at 

vi derfor i tiden som kommer vil se hvordan kroppen med sin konkrethet kommer stadig flere unge til 

unnsetning som redskap til å regulere affekter, til å mestre komplekse følelsesmessige utfordringer, 

konstruere identitet og å kommunisere konkret og tydelig med andre og seg selv. Slik jeg ser det kan 

disse antagelser finne legitimitet i de sosiologiske samtidsanalyser som her aktiveres, og gir ikke 
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minst mening sett i lys av Baumans kulturteoretiske resonnementer. Dagens komplekse samfunn 

skaper stadig større utfordringer i samspillet mellom de enkelte individene. Samtidig som mennesket 

er blitt sitt eget vesentlige utgangspunkt og referanseramme. Med individualiseringen trer 

enkeltindividet ut av gruppen, ut av de kollektive sammenhenger. Skårderud bemerker hvordan 

ensomheten er en nærliggende risiko ved en slik kulturell forherligelse av enkeltindividet. Når man 

står alene øker behovet for å bli sett.  

Konteksten for ungdomslivet, slik den kan utledes av Baumans skildringer av samtiden, vil inneholde 

nye og uoversiktlige avhengighetsforhold, nye mekanismer for sosial utstøting og marginalisering, 

diffus usikkerhet og utrygghet. Samtiden, slik jeg tolker Bauman, kan sies å være ambivalent, den byr 

på følelsen av store muligheter, så vel som overveldende maktesløshet. Uansett hvilken arena som er 

skueplass for den enkeltes livsprosjekt, foregår dette prosjektet innenfor rammer som selv er i rask 

forandring. Man kan altså tenke seg, dersom Baumans samtidsanalyse treffer, at det å vokse opp i 

dagens kulturelle kompleksitet gir de unge økte utfordringer når det gjelder å kunne fortolke sine 

sosiale omgivelser og ikke minst det flytende-foranderlige og fragmentariske ved livserfaringen. Den 

unge som mangler et språk for, eller ikke har et eierforhold til, eller et rom for å reflektere over egne 

følelsesmessige erfaringer, vil her antageligvis være mer utsatt.15 

Oppsummerende kan det sies at de samfunnsmessige endringer representerer risiko for mentale 

stress- og belastningssituasjoner. I en flytende verden kan det være vanskelig å skape den 

nødvendige opplevelse av mening og sammenheng. De unge ferdes ut og inn av ulike kontekster hvor 

de ulike arenaene har ulike spilleregler og sin sosiale grammatikk. Dette både krever og fremmer 

sosiale og kommunikative ferdigheter. Den som ikke har en type sosial kompetanse, som handler om 

å kunne fortolke komplekse sosiale, relasjonelle og psykiske realiteter på en habil måte, vil kunne 

oppleve store sosiale og emosjonelle utfordringer i hverdagen. Og kanskje kan selvskadeadferd, som 

Skårderud (2008) bemerker, på samme måte som rus og spiseforstyrrelser, til en viss grad forstås 

som et utrykk for at den unge ikke i tilstrekkelig grad har handlingskompetanse for å mestre kulturell 

kompleksitet. Selvskadeadferd kan da leses som enkeltindividets egen private (nød)løsning på 

eksistensielle dilemmaer. Behovet for å redusere en indre spenning kan forstås som en psykologisk 

                                                           
15 Ved Center for Ungdomsforskning ved Århus universitet mener en gruppe forskere at det er dekning for å hevde at overgangen fra 

barndom til voksenliv er blitt vanskeligere i den senmoderne epoke. Parallelt med denne utviklingen er ungdomstiden i stigende grad blitt 

idealisert, og det er blitt et ideal å holde seg ung. Hvilket kan legge et stigende press på de unge i retning av at man hele tiden skal være 

«på». Og fremfor alt skal man være lykkelig (Illeris m.fl. 2009).   
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faktor i selvpåførte sår, men behovet for spenningsreduksjon, konkretisering, forenkling og for 

styrket opplevelse av kontroll kan ut fra overnevnte perspektiver også leses som et symptom på vår 

kultur, og vår kulturs iboende konflikter. De som skader seg selv kan fremstå som marginale, likevel 

legemliggjør de, jamfør en slik fortolkning, tanker og følelser som går rett til roten i 

nåtidsmenneskets eksistensielle situasjon. Det fra først av fremmede og skremmende ved 

selvskadeadferden kan ut fra en slik analyse muligvis vike for noe gjenkjennbart. 

 

5.3 Kroppens fremskutte rolle 

Den nye trang til kultivering og disiplinering av kroppen gjennom dietter, jogging, bodybuilding og 

plastiske operasjoner har avløst fabrikken, skolen og militæret som sentrum for disiplinering av 

enkeltindividet hevder Bauman (2001a). Kroppsmodifikasjonsprosjektene oppleves imidlertid ikke 

som noe individet påtvinges utenfra, men som noe den enkelte selv velger, og som et utrykk for 

autonomi jamfør forfatteren. Kroppen er således skiftet fra å være en skjebne, som ikke kan gjøres så 

meget ved, til å bli et prosjekt den enkelte selv har ansvaret for å utforme. Hvem man er speiles mer 

og mer på kroppens fremtoning. Identitet er i dag blitt knallhardt kroppsarbeid skriver Andersen 

(2003). Når det skjæres, boles, trenes, sultes og soles, er det i en viss forstand et hardt regime som 

gjelder for selvfølelsen. Kroppen er blitt et nådeløst sted å være for det postmoderne jeg’et.  

Illeris m.fl. (2009) peker også på at de unges problemer nå på en annen måte enn tidligere 

kroppsliggjøres og at dette avspeiler den intensiverte relasjonen mellom kropp og identitet i det 

senmoderne. Hvilket gjør det stadig vanskeligere for de unge å få en positiv identitet dersom de ikke 

lykkes med tidens store prosjekt, kroppsprosjektet. Unge av begge kjønn rammes av den intensiverte 

iscenesettelse av kroppen. For unge jenter synes dog iscenesettelsen av kroppen og det ytre i stadig 

stigende grad å være et prosjekt uten grenser.16  

Fra ulikt hold pekes det på hvordan reklamens og massemedienes nesten grenseløse spredning av 

standardiserte kroppsidealer medvirker til å stadfeste et bestemt kroppsideal som norm, hvilket igjen 

                                                           
16  Heggen og Øya (2005) finner i sine studier at unge med et negativt kroppsbilde ikke bare har mindre selvtillit, men også lavere tanker 

om deres intellektuelle kapasitet enn unge med et positivt kroppsbilde. Illeris m.fl. (2009) finner i sine studier blant dansk ungdom at 

forventningen til og normen om kroppskontroll er enorm, og at et forbausende stort antall unge har en mer eller mindre negativ 

oppfattelse av deres egen kropp og ikke minst deres vekt. Data fra «Ung i Norge»-undersøkelsen indikerer at kroppsbilde utgjør en svært 

sentral del av ungdoms selvbilde, trolig mer enn for noen få tiår tilbake. Undersøkelsen dokumenterer at jentene har markert lavere 

kroppsbilde enn guttene, hvilket ifølge forskerne samsvarer med andre nasjonale og internasjonale studier (Heggen og Øya 2005).  
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får innflytelse på de unges selvbilde og den økte fokuseringen på kropp (Bordo 2003, Orbach 2009). 

Innenfor det sosiologiske feltet snakkes det om en «pornofisering» av kroppsidealene i 

massemediene og en seksualisering av samfunnet. De overnevnte perspektiver argumenterer for at 

den økte orienteringen mot kroppen likevel ikke skapes av massemedia og markedliberalistiske 

krefter alene, men også er et resultat av et samspill mellom ulike individualiseringsprosesser og 

identitet-konstruksjons-prosjekter som gjør seg sterkt gjeldende i det senmoderne. Illeris m.fl. (2009) 

peker på hvordan kroppen er blitt underlagt de samme individualiseringspremisser som resten av 

livet, og på denne måten er blitt et vitnesbyrd om hvorvidt vi nå også forvalter vårt ansvar for våre 

liv. Det er derfor ikke overraskende mener disse forskerne, at kroppen blir arenaen hvor livets 

utfordringer og konflikter nå i bredere forstand utspiller seg og spisses til. De viser til hvordan 

kroppen nå inngår som et integrert element i den risikoadferd vi kan observere blant nåtidens unge, 

og i mange henseender faktisk er selve risikoadferdens gjenstand, som ved selvskadeadferd. Dersom 

tilværelsen har blitt kaotisk, gir det mening å redusere den (ved å orientere seg mot kroppen). Og 

dersom kroppen har blitt viktigere for identitetsprosjektet, gir det mening å forme, pynte og 

dekorere dens overflate skriver Kraft (2005), som har studert ulike kroppsmodifikasjonspraksiser i en 

norsk kontekst. Hun har eksplisitt utelatt selvskadingsfenomenet i sin studie, men slik jeg forstår 

fenomenet kan også det leses inn i en forlengelse av hennes analyse. Ut fra disse 

forståelseshorisonter gir det mening at unge nå også anvender kroppens overflate til å utrykke en 

indre smerte. Samtidig kan den senmoderne kroppen sies å være overbelastet som tegnbærer (Isdahl 

og Skårderud 1998). I lys av disse perspektiver mener jeg selvskadingsfenomenet kan betraktes som 

en form for sosial negativisme, og negasjonen til idealet om disiplinering av både kropp og psyke.     

Våre forestillinger om kroppen har altså undergått en dramatisk transformasjon de senere år. Det 

kroppslige språket kan sies å være en kommunikasjonsform man anerkjenner og forstår på et annet 

plan i dag enn for 20-30 år siden.  Med kroppen kan vi posisjonere oss på forskjellig vis, ikke minst ser 

det ut som om kroppslig fremtoning knyttes til kontroll i vår kultur. Er det så en sammenheng mellom 

det å ha et negativt kroppsbilde og utvikling av selvskadende adferd? Muehlenkamp, Swanson, og 

Brausch (2005) tar utgangspunkt i at det er flest kvinner som kutter seg og postulerer en 

sammenheng mellom det de betegner som kvinners kulturelt bestemte selvobjektifisering og 

selvskading. Kvinner internaliserer et utenfra blikk på seg selv, og ser seg selv om et objekt under 

evaluering, hevder disse forskerne. Den konstante overvåkningen av utseendet fører til negative 

følelser for egen kropp. De kan ikke trekke klare konklusjoner ut fra sitt begrensede materiale (deres 

studie er gjort blant amerikanske kvinnelige collegestudenter), men fortolker sine resultater i retning 

av at et negativt kroppsbilde alene sannsynligvis ikke vil føre til selvskadeadferd: Kun når en form for 
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emosjonell nød eller smerte foreligger kan et negativt kroppsbilde forøke sannsynligheten for at 

selvskade forekommer jamfør deres studie. Samtidig er det interessant hvordan disse forskernes 

innledende hypotese nå dukker opp i populærkulturen. Artisten Pink er en av dem som relaterer 

selvskadingens årsaker til kulturens koder for kvinnelighet og samtidens fiksering på kroppslig 

fremtoning i låten og ikke minst videoen til Fuckin’ Perfect, som blant annet inneholder en grafisk 

selvskadingsscene. Selvskadingsfenomenet har som jeg tidligere har vært inne på lenge vært i 

offentlighetens og populærkulturens søkelys. Adferden presenteres ofte i diagnostiske vendinger, 

også utenfor en helsefaglig kontekst. Betegnelsen selvskader er hyppig anvendt. Sett i lys av Karin 

Johannsissons beskrivelser av bevegelige sykdomsspråk og hvordan diagnosen når den først er der 

som navn og som bilde, medisinsk og kulturelt legitimert har en tendens til å trekke til seg bærere av 

dette symptombilde kan man tenke seg at unge som opplever at de kommer til kort, både med 

hensyn til kroppslig fremtoning og i møte en komplisert kravstruktur og skyhøye forventninger - nå 

på en annen måte enn tidligere vil være tilbøyelige til å prøve ut det å kutte i egen hud. Fra ulikt hold 

pekes det på at enhver tid har sine forestillinger om det gode liv, og samtidig et repertoar av 

muligheter for hvordan mistrivsel kan ta seg ut (Thorsteinsson 2010). Pink, slik jeg tolker artisten, 

peker på at det er en stigende tilbøyelighet til at unge opplever seg som avvikende hvis de adskiller 

seg for mye fra tidens idealbilder og fra det standardiserte kroppsbilde som spres gjennom 

moteindustrien, reklamebransjen, massemediene og forbruksmarkedet. Pinks samfunnsanalyse 

ligner i så henseende mye på hva man også finner i nyere sosiologiske studier (lleris m.fl. 2009, 

Heggen og Øya 2005 ). Finn Skårderud (2008, s.213) fremholder hvordan det senmoderne 

menneskets konflikt ofte ser ut til å handle om «hva jeg ikke evner». Dette bringer meg videre til: 

 

5.4 Frihetens blandede velsignelser 

Upgrade your life. Your home, job, yourself. 

- Mottoet til The Oprah Winfrey Show  

(Madsen 2010) 

Til tross for de historiske utfoldelsesmulighetene individualiseringen bringer med seg har flere 

stemmer, deriblant Bauman, en del kritiske reservasjoner i forhold til endringene individualiseringen 

medfører både for samfunnet og enkeltmennesket. Slik jeg leser Bauman (2001a) har det skjedd en 

ideologisk forsterkning av individualiseringen de siste tiårene som er relatert til nyliberalistiske 

strømninger, hvor individualisering blir en påtvunget prosess der menneskets evne til å påvirke 

gjennom egne livsvalg virker tilslørende for muligheten til å påvirke på et strukturelt, kollektivt nivå.  
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Willig (2005) mener neoliberalismen konstruerer en kognitiv diskrepans mellom et løfte om flere og 

flere selvrealiseringsopsjoner og reelle stabile sjanser for selvrealisering. Han fremhever hvordan den 

kognitive dissonans gir ny forklaringskraft til det stigende antall depresjoner. Jørgensen peker i denne 

sammenheng på at risikoen for frustrasjon av (urealistiske) behov og for at den enkelte føler seg 

mindreverdig og utilstrekkelig (ved sammenligning med kulturelle idealer) er økt betydelig. Han viser 

til den danske filosofen Niels Thomassen, som mener kløften mellom på den ene side det enkelte 

individs ressurser og faktiske muligheter (eller mangel på samme), og på den annen side de 

herskende forestillinger om det gode og vellykkede liv, kan gi anledning til kriser i identiteten 

(Jørgensen 2002). Det er interessant i denne sammenheng at den kliniske faglitteraturen skisserer en 

sammenheng mellom en dyp følelse av skam og selvskadeadferd. Skam kan være relatert til 

overgrepserfaringer og traumer, men skamfølelser er ikke nødvendigvis relatert til kroppslige 

grensekrenkelser. Øverland (2006) beskriver hvordan selvskading kan oppleves som «en buffer mot 

den vedvarende følelsen av ikke å være god nok».  Kanskje kan man i lys av de overnevnte 

perspektiver hevde at enkeltindividers opplevelse av skam og tilkortkommenhet også kan følge av 

kulturelle og internaliserte forventninger og krav som igjen truer selvfølelsen. Skammen er da 

relatert til en form for kulturell logikk - til problematiske trekk ved senmoderniteten og en usunn 

samfunnsutvikling.    

Nyliberalismen oppmuntrer individer til å bli «livsprosjektkonstuktører» hevder selvmordsforskeren 

Lillian Zøllner, men dette entreprenørskapet har en prislapp. Individet må selv ta ansvar for dette 

prosjektet, også eventuelle mislykkede utfall. Flere forfattere er inne på at det er snakk om et 

strukturelt skifte her, hvor individet kanskje potensielt sett har mer å vinne, men også mer å tape. 

Det som trer i forgrunnen dersom en ser nærmere på de unge fra deres eget perspektiv, skriver 

forskerne tilknyttet Center for Ungdomsforskning ved Århus universitet, er først og fremst de mange 

og store valg som skal treffes og muligvis omgjøres igjen og igjen (Illeris m.fl. 2009). Valgene ligger 

der både som en nesten berusende åpenhet og en skjebnesvanger byrde. Man skal ikke bare velge 

sin utdannelse og dermed også perspektivene for sitt fremtidige arbeidsliv, man skal også utforme en 

livsstil og en identitet. Det paradoksale er imidlertid at det fortsatt i store trekk er slik at de aller 

fleste følger i deres foreldres spor, kulturelt, sosialt og arbeidsmessig. Statistiske undersøkelser viser 

stadig at sosial plassering og livsmønstre i vid utstrekning videreføres fra foreldre til barn. Men dette 

bryter med de unges selvoppfatning, som forteller dem at de på en radikal måte er ubundet av egen 

fortid. Det synes altså å være empirisk belegg for å hevde at uansett om man tenker seg at de mange 

valgmulighetene kanskje kun for de fleste er tilsynelatende, og at det nå som før først og fremst er 

den personlige og sosiale bakgrunn som setter vilkårene, så opplever mange av de unge at de selv har 
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mulighetene og ansvaret for å treffe sine egne valg mellom nesten grenseløse mengder av tilbud. Og 

at de kun har seg selv å skylde på dersom egne livsprosjekter slår feil (Illeris m.fl. 2009).17 

Sammenfattet kan det se ut som om identitetsdannelsen har utviklet seg til å bli et komplisert 

prosjekt i det senmoderne. Samtidig kan man tenke seg at en form for stabil identitetsopplevelse kan 

være nøkkelen til å skape en sammenheng i de mange valgene og til å kunne orientere seg i en evig 

omskiftelig verden. Analysen peker ikke på direkte kausale forbindelseslinjer, men det antydes at den 

dominerende kulturelle logikk, den tendensiøse grenseløshet og høye forandringshastighet koblet 

med det nesten ufravikelige krav om fleksibilitet og omstillingsevne og vanskeligheter med å 

overskue og skape mening i en kompleks verden, indirekte kan ha en sammenheng med en økt 

synlighet og forekomst av selvskadeadferd blant unge. Ødeleggelsen på utsiden kan her også leses 

som et forsøk på å skape en enhet eller en sammenheng mellom det indre og det ytre.   

 

5.5 Den terapeutiske kultur 

Man kan argumentere for at den hyperindividualistiske senmoderne kultur slik den skisseres i disse 

utlegninger fremmer omnipotente forestillinger om å kunne velge og kontrollere seg selv og sitt eget 

liv, uten nevneverdige ytre eller indre begrensninger. Ole Jacob Madsen viser i boken Den 

terapeutiske kultur hvordan vår kultur er full av dette forførende budskapet om individuell 

selvrealisering og selvskaping. Denne tankegangen kommer ikke minst til utrykk i 

selvhjelpslitteraturen, men også generelt i det offentlige rom, i reklamer, aviser og blader, hvor 

tendensen er klart i favør av at enkeltmennesket blir brukt som årsaksforklaring på sine fremskritt 

eller sine utilstrekkeligheter. Den tyske sosiologen Ulrich Beck er en av flere kritiske røster som peker 

på hvordan også den kliniske psykologi og psykoterapi indirekte forsterker slike 

individualiseringsmekanismer. Politiske, strukturelle og sosiale fenomener blir jamfør Becks analyser 

                                                           
17  Helt siden slutten av 60-tallet har tallrike danske undersøkelser vist at den sterkeste indikator for hvor langt man når i 

utdannelsessystemet statistisk sett er den sosiale bakgrunn. Betydningen av den sosiale bakgrunn slår gjennom på mange områder i et 

komplisert mønster som hverken er automatisk eller mekanisk, og blant unge gjør seg gjeldende med hensyn til for eksempel boligforhold, 

forbruk, kultur, sosial integrasjon og sosial utsatthet (Illeris m.fl. 2009). Poenget her, og som Bauman i liten grad belyser, er hvordan sosiale 

forskjeller og skjevheter fortsatt eksisterer i de senmoderne vestlige samfunn. Sosiologen Olve Krange viser til lignende resultater fra 

norske studier. Samtidig fremholder han at vi i en norsk sammenheng savner flere empirisk forankrede fremstillinger av de mekanismene 

som er i sving når ungdom møter ungdommens utfordringer.  
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omdefinert til psykologiske disposisjoner som personlig tilkortkommenhet, manglende 

mestringsstrategier, angst, indre konflikter og nevroser (Madsen 2010).  

I Becks analyse er den akademiske psykologien og psykoterapien ikke bare et nødvendig svar på 

individets lidelse, men også et problem og en forsterker av problemene, da samfunnets uløste 

konflikter plasseres hos enkeltmennesket, tilbake til individets biografi og barndom. Kanskje kan man 

med Becks optikk også kritisere mye av den kliniske faglitteraturen som omhandler 

selvskadingsfenomenet for å gjøre nettopp dette. Samtidig kan man innvende at Beck er for 

unyansert i sin kritikk. Det kan reises flere innvendinger mot hans analyse, ikke minst om den 

underliggende antagelsen er at dersom problemene løses på et samfunnsmessig nivå så vil individets 

problemer løse seg av seg selv. Som Madsen påpeker vil den individuelle lidelsen, selv om den er 

samfunnsskapt, alltid få et individuelt uttrykk, og man kan argumentere for at den derfor også må 

møtes med tilsvarende individuelt tilpasset behandling. Madsen mener allikevel at Beck har et 

poeng, og peker på at mye av mainstream psykologien mister blikket for det strukturelle nivået 

utover den individuelle psyken, og heller ikke ser hvordan egen virksomhet påvirker og påvirkes av 

aktuelle samfunnsprosesser. Slik risikerer den å bli en samfunnsinstitusjon med en klar ideologisk 

slagside som tilslører lidelsens årsak, forhindrer samfunnsendringer og i verste fall skaper mer lidelse 

- og indirekte øker forekomsten av psykiske lidelser i befolkningen (Madsen 2010).18   

Når selvskadingsfenomenet i en klinisk sammenheng noe ensidig fremstilles som et resultat av en 

psykologisk defekt eller mangel, uavhengig av en bredere sosiokulturell kontekst mener jeg dette er 

et eksempel på at det kliniske perspektivet har mistet blikket for det strukturelle nivået. Kanskje kan 

det å skjære i egen hud, eller aspekter av denne adferden, også forstås som et taust, og kanskje 

heller ikke-erkjent, opprør mot kulturens motsetningsfylte krav, og det som i Durkheims terminologi 

kan beskrives som overopphetede forventninger i kulturen? Dersom en forfølger dette 

resonnementet, kan det i lys av overnevnte perspektiver også argumenteres for at den dominerende 

helsefaglige og psykologiske diskursen knebler en slik kroppsliggjort protest. 

                                                           
18  Jamfør Prilleltensky blir individet innenfor en psykologisk tradisjon behandlet som et asosialt og ahistorisk vesen fjernet fra en større 

sosiopolitisk kontekst. Fremherskende ideologier gjennomsyrer psykologisk kunnskap hevder Prilleltensky (Madsen 2010). Madsen 

argumenterer på lignende vis for at samfunnets konflikter og motsetninger i det han kaller «den terapeutiske kultur» i økende grad 

tenderer til å bli lokalisert i selvet, mens samfunnsordenen forblir uberørt. Han beskriver denne utviklingen med referanse til den klassiske 

historien om at veien til helvete er brolagt med gode intensjoner. Jørgensen (2002) mener kulturelle og politiske faktorer i tradisjonell 

psykodynamisk behandling blir betraktet som irrelevante for psykoterapi, mens postmoderne terapiformer, herunder den interpersonelle 

og narrative psykoterapi tar de herskende kulturelle og politiske diskurser på alvor. 
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5.6 De diskrete problembærere   

I dansk litteratur, innenfor feltet ungdomsforskning, snakkes det om unge med tegn på innadvendt 

risikoadferd og mistrivsel. Disse unge karakteriseres ofte som «diskrete problembærere», med 

referanse til at både mistrivsel og problematisk adferd som spiseforstyrrelser og selvskading ofte 

forsøkes skjult for andre. Bo Møhl, som har introdusert betegnelsen «de nye cuttere», mener det 

svært sjelden er unge med gode stabile sosiale relasjoner og et psykisk velbefinnende som vil prøve 

ut en slik risikoadferd, men at det dreier seg om unge med lavt selvbilde, som ofte føler skyld og 

skam over ikke å leve opp til de krav for et godt ungdomsliv som de opplever, og også selv er med til 

å sette. Problemet for disse, jamfør Møhl, er at de har et konstant høyt stressnivå og en dårlig evne 

til å berolige seg selv på annen måte enn ved å skjære seg (Møhl 2007, Illeris m.fl. 2009). Det bildet 

han tegner er interessant jamfør modernitetsteoretikeres beskrivelser av den nyvunne frihet som et 

tveegget sverd. Det økte ansvar, som er frihetens tro følgesvenn, kan når selvvalgte livsprosjekter 

ikke utvikler seg i ønsket retning, gi anledning til selvbebreidelser, skyld og skam. Hvilket, dersom en 

legger Møhls fortolkning til grunn, muligvis også kan utløse selvskadeadferd - hos det allerede 

sårbare individ. Ulrik Sørensen beskriver en frykt blant mange unge for å falle igjennom, hvilket fører 

til at de oppbygger en fasade hvor de forsøker å signalisere at de har styr på tilværelsen. De unge 

pålegger seg et selv et enormt press for å leve opp til de suksesskriterier de selv stiller opp hevder 

sosiologen i en kommentar til boken Den svære ungdom (2010). Selvforholdet er, slik jeg forstår disse 

analyser, da ofte et forhold av rovdrift. Denne rovdriften genererer smerte, en smerte som skaper 

behov for mestring - tidstypisk forstått som fjerning (Vetlesen 2004). En mulighet er da rusen, en 

annen er sultekuren, en tredje er å skjære smerten bort.  Dette leder over til en utdypning av skam-

perspektivet på selvskadeadferden.  

 

5.7 Skam 

Willig (2005) beskriver en svekkelse av selvfølelsen fordi individet står alene med sine normative 

fordringer i vår senmoderne epoke. Han bruker betegnelsen «den inadvendte bevægelse» om en 

overdreven introspektiv søken etter selvets defekter og brister. Hans poeng er at det kan oppstå en 

utmattelse av selvet fordi det slites opp av sitt indre normative tribunal. Ut fra de 

forståelseshorisonter som her skisseres gir det mening å si at vi lever i et samfunn som legger til rette 

for både narsissisme og empatisvikt, en manglende selvmedfølelse, og kanskje også en ny form for 

skjørhet i den menneskelige konstitusjon? Hvor terskelen for å oppleve skam muligvis blir lavere. 

Skam kan være koblet til et manglende samsvar mellom indre krav og evne/ytre realiteter, en 

diskrepans mellom selvideal og realisering. Ordet skam kan føres tilbake til et indo-europeisk uttrykk 
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som betyr å dekke til eller skjule (Okkenhaug 2009). Skammens språk er taust. Edvin Schei viser til en 

sosiologisk studie der det hevdes at skammen har økt i vår vestlige del av verden, samtidig som den 

sosiale oppmerksomheten rundt den er svekket. Han mener skammen nå fortrenges, og lever uten 

begrunnelser, uten språk og uten bevissthet. Dette fører til at individet nå kontrollerer seg selv og sin 

adferd gjennom mekanismer og motiver vedkommende ikke selv vet om, eller forstår, hevder Schei 

(2006). Kanskje kan selvskadeadferd også forstås i lys av et slikt perspektiv? Hvor det å skjære i egen 

hud kan være et utrykk for tause og fortrengte erfaringer. Den arrete kroppen blir da som et 

skammens speil. 

Selvforakt og sår som skjules leser jeg her inn i en mer eller mindre sekularisert samtid hvor 

religionen ikke på samme måte som tidligere kan forløse individet fra skam og skyldfølelser, som 

individet nå i vid utstrekning selv må håndtere. Den franske filosofen Dany-Robert Dufour, slik han 

her er gjengitt av Madsen (2010) belyser hvordan opplevelsen av tvangsmessig skyld i moderniteten 

var relatert til det å skuffe andre (eksempelvis Gud og foreldre) men, slik jeg tolker ham, i motsetning 

til den moderne skammen, kunne overvinnes ved hjelp av symbolsk renselse. Flere forfattere har 

tematisert hvordan det å skamme seg over seg selv i dag har kommet til å erstatte skylden (til andre). 

En type moderne skam kan også sies å være skammen for skammen (Wyller 2001). Madsen 

poengterer i denne sammenheng at skammen rettet mot selvet, i motsetning til modernitetens 

skyldfølelser, må fjernes umiddelbart, uten den meningsrelasjonen man symbolsk innstifter gjennom 

skylden. I følge Madsen er utfallet identitetsforvirring. «Religionens svekkelse medfølges kort og godt 

av en større byrde ved å være et selv» (Madsen 2010, s.76).  Til tross for at skam er en 

allmennmenneskelig erfaring er det vanskelig å beskrive følelsen skriver Skårderud (2001), som 

referer til skammen som «blikkets sykdom». Skammen forbindes da med det vi opplever som våre 

mangler og vår utilstrekkelighet - en opplevelse av egen uverdighet. Skam kan i et slikt perspektiv 

forstås som en beskyttelsesreaksjon mot mer invasjon av selvet. Skårderud peker på hvordan 

skammen kan komme til utrykk som atferd, som tilbaketrekning og isolasjon, eller som forsøk på 

dekke over skam gjennom ytelser og prestasjoner. Skammen kan også skjule seg bak et ekstremt 

behov for kontroll (Okkenhaug 2009). Øverland (2006) beskriver unges selvskading som et forsvar 

mot en intens ubehagsfølelse, av de unge selv omtalt som en «ekkelhetsfølelse», som de gjør hva 

som helst for å unngå.  Ekkelhetsfølelsen beskrives som en svært kroppslig følelse, referert til som en 

kribling eller uro i kroppen, hvor det å se eget blod flyte for noen gir en opplevelse av at det ekle 

bokstavelig talt renner ut. Dersom en tolker skamfølelse som en mulig komponent i denne 

«ekkelhetsfølelsen», og i lys av de overnevnte perspektiver, kan en forstå selvskadingen som et 

forsøk på å fjerne skam, en skam som på denne måten heller ikke nødvendigvis er erkjent av den som 
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kutter. Samtidig ser det ut som kuttingen her drar veksler på kulturelle forestillinger om straff, soning 

og renselse, og fungerer som et slags senmoderne renselsesritual. Kuttingen kan gi midlertidig 

lindring, men ser ikke ut til å ha den samme frigjørende kraft som religiøse, og i større grad kulturelt 

aksepterte, ritualer synes å ha. 

 

5.8 Motstand mot den kulturelle logikk 

Den som roter omkring i selvets tåke, er ikke lenger i stand til å legge merke til at denne isolasjonen, 

denne «egoets enecelle», er en massedom.  

- Ulrich Beck (Bauman 2001a) 

Den nå avdøde tyske filosofen Herbert Marcuse har pekt på at mulighetene for revolt mot systemet 

ligger i å stoppe ordene og forestillingsbildene som forer bevisstheten. Det er der vår forståelse tar 

form, det vil i denne sammenheng si en slags falsk bevissthet jamfør Marcuse, og det er der 

muligheten for en emansipasjon ligger. Madsen mener Marcuse i dag hadde vært enda mindre 

optimistisk, og viser til hvordan konsumerismen og den terapeutiske kulturen til stadighet forteller 

oss at vi er frigjorte og fri til å gjøre hva vi vil. Han refererer til Foucault som har beskrevet hvordan 

den senmoderne vestlige forestilling om frigjøring fra den undertrykte seksualiteten må forstås som 

en form for pseudofrigjøring, og i realiteten er en ny form for undertrykkelse, der alt skal frem i lyset. 

Poenget til Foucault er å vise hvordan disiplinerende maktmekanismer kan konstituere individer 

direkte og gå utenom nivået for politikk og ideologi - og dermed eventuell motstand (Madsen 2010, 

se også Foucault [1978]). Dermed finnes det heller ingen synlig instans som individet kan rette sitt 

opprør eller motstand mot (Bauman 2001a). Den ytre tvang er erstattet av en indre tvang. 

Det å forstå lidelsen som ligger til grunn for selvskadeadferd alene som en konsekvens av utrygge 

tilknytningsforhold og som et resultat av en skadet eller feilstyrt psyke kan, jamfør de analyser som 

her skisseres, muligvis forstås på bakgrunn av et samløp av ulike individualiseringsprosesser som har 

medført at strukturelle, sosiale og politiske problemer i vår tid blir transformert til private og 

psykologiske problemer. «Istedenfor at det sosiale tenkes på som noe som konstituerer den 

individuelle bevisstheten, psyken, og er med på å bestemme hvert enkelt individs skjebne - er 

samfunnet i våre dager blitt noe sekundært og eksternt til individet» hevder Madsen (2010, s.186). 

Individenes vilje til forandring av sin situasjon undergraves, utover det å bli bedre utgaver av seg selv. 

Undertrykkelse og frihet ser ut til å være sammenvevde fenomener. Madsen spør om mulighetene 

for en revolt også er gått tapt med overgangen fra den ytre revolusjonen til den indre revolusjonen. 

Jørgensen er inne på noe av det samme når han med henvisning til Bauman peker på hvordan 



 

 

 

54 

realiseringen av det gode samfunn/ politiske ideologier avløses av terapeutiske 

selvforbedringsideologier, tvangsmessig selvkritikk og selvovervåking. Hvilket kan føre den enkelte 

videre i eget liv, men samtidig ha følelsesmessige omkostninger i form av konstant indre uro, 

rastløshet og utilstrekkelighetsfølelse. Dersom en leser selvskadeadferd og det Lundh m.fl. betegner 

som «attacker av selvhat» inn i en samtidskontekst, dukker altså fenomenet opp i en kultur som på 

ulike måter gir selvbebreidelser «gode vekstvilkår», (jamfør Hacking og de forbipasserende lidelser). 

Frigjøringen har kanskje fått oss bort fra skyld og underkastelse, samtidig innebærer den 

senmoderne epoken tap av fellesskap, tradisjoner og kollektive meningsstrukturer og konfronterer 

de unge med kravene om kontinuerlig selvovervåking.  

Vekstideologien kan, jamfør overnevnte perspektiver, sies å ha kolonialisert våre sinn. Den 

individuelle selvskaping er grenseløs og ubegrenset i sine muligheter. Illeris m.fl. peker på hvordan 

kommersialiseringen øker tilbøyeligheten til å konstruere seg ut fra masse forskjellige - men likevel 

ensartede - posisjoner, og at det i så henseende også, og da ikke minst blant de unge, foregår en 

standardisering. Riktig nok dyrkes det individuelle særpreg, men vi blir i en vid utstrekning gjennom 

massemedia og populærkultur satt på en felles formel. Individualiseringen blir således en 

motsetningsfylt prosess, den enkelte er så å si «dømt til individualisering» innenfor stadig trangere 

rammer av normalitet (Illeris m.fl. 2009). Muligvis kan, som jeg allerede har vært inne på, aspekter 

ved selvskadeadferden forstås som et taust (og ikke-erkjent) opprør mot en slik påtvunget ideologi, 

mot tvetydighetenes og mulighetenes tyranni, og et stadig snevrere normalitetsbegrep. En motstand 

mot de sosiale krefter som forsøker å kontrollere og forme de unges kropper, men kanskje vel så mye 

som en retrett, et utrykk for at det blir for mye, for høye forventinger, for mange valg - selvet er 

truet.   

 

5.9 Sosialt skapte forventninger til kjønn 

Jeg har av avgrensningsmessige hensyn viet kjønnsperspektivet begrenset oppmerksomhet, samtidig 

som kjønnsaspektet er interessant, komplekst og viktig, og kunne vært gjenstand for en egen studie. I 

de følgende avsnitt vil jeg imidlertid rette blikket mot den del av forskningen som viser at det er flest 

kvinner som kutter seg. Jeg forstår det å skjære i egen hud som avvik i forhold til forventet 

kvinnelighet, i en kultur som dyrker den glatte og arrfrie kvinnehuden. Kuttingen kan knyttes til 

kniver, barberblader, ødeleggelse og smerte og fremstår i så henseende som en aggressiv og voldelig 

utrykksform. Det er også noe forbudt knyttet til denne blodtørstigheten. Hvilket også kan leses som 

et brudd med en tradisjonell kvinnerolle, hvor kulturelle normer gir kvinner mindre rom for aggresjon 
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og råskap enn menn, og hvor vold generelt ofte er konnotert mannlig. Kanskje nettopp derfor kan 

kvinnen bruke kuttingen som en protest? Mot seksualisert vold, mot objektiviseringen av unge 

kvinner i en kultur som seksualiserer barn og unge, mot alle former for disiplinering og tvang? Mot de 

nye og motsetningsfylte krav jenter og kvinner møter i kulturen? Man kan argumentere for at en slik 

protest innskrevet i en kvinnelig kropp, i likhet med den anorektiske protesten, som blant andre 

Susan Bordo (1992) har omtalt, hverken oppfattes som et opprør, eller en samfunnsmessig eller 

ideologisk kritikk. Spørsmålet er hvorvidt en slik stum protest ikke da også blir en apolitisk ytring. 

Hvor selvskadingen kanskje tvert imot bidrar til opprettholdelsen og reproduksjonen av eksisterende 

maktrelasjoner? 

Det å skade seg selv kan kanskje også være å velge en sykerolle, en legitim time-out i en 

overveldende krav- og forventningsstruktur, eller en identitet som «kutter», i mangel av noe bedre? 

Et spor jeg ikke har forfulgt, men som stikkordsmessig her skal nevnes, er relatert til fornuftens plass i 

vår samtid, og hvordan selvskading ofte oppfattes som noe irrasjonelt - og kanskje derfor også 

kvinnelig, forstyrret - og syk? Overskrifter som «Girls on the edge» og «A female affliction» går igjen i 

både faglitteratur og populærkultur, med referanse til både moteikoner og skuespillere - hvilket 

kanskje også kan bidra til å forsterke og legitimere praksisen?   

Det er samtidig røster som stiller spørsmålstegn ved hvorvidt den uttalte skjeve kjønnsfordelingen 

når det gjelder selvskading slik den fremstilles i media og i mye av forskningslitteraturen, med 

sikkerhet gir et riktig bilde. Til tross for at det kan knyttes stor usikkerhet til mange av de empiriske 

studiene som det refereres til reproduseres stadig bildet av en psykisk labil hvit tenåringsjente som 

kutter seg hevder Brickman (2004) og Ståhl (2007). Innenfor en helsefaglig forståelsesramme knytter 

mange nærmest per automatikk selvskadeadferd til diagnosen emosjonell ustabil 

personlighetsforstyrrelse, også kalt borderline personlighetsforstyrrelse. Borderlinediagnosen gis 

langt oftere til kvinner enn menn, og er i likhet med selvskadeadferd ofte forbundet med negative 

konnotasjoner (Øverland 2006). Få vil vel bestride at det knyttes ulike forventinger til hvordan 

kvinner og menn skal agere (hvilket igjen bidrar til den sosiale konstruksjonen av kjønn). Spørsmålet 

man kan stille seg er om ikke kjønnede stereotypier preger både forskningen og fremstillingen av 

selvskading i det offentlige rom. 

Ståhl (2007) peker på hvordan gutter og jenters adferd tolkes og behandles ulikt: Jenters problemer 

betraktes generelt som å være av en psykologisk/psykiatrisk karakter, mens gutters problemer mer 

vurderes å være av sosial art hevder sosiologen. Han viser til en studie av kjønn på 

ungdomsinstitusjoner. Her blir guttenes aggresjon og sinne av personalet oppfattet som en protest 
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mot institusjonsplasseringen, mens jentenes selvskadeadferd tolkes som et tegn på en psykisk 

problematikk. De to forskerne bak studien mener at også jentenes adferd kan betraktes som en 

protest mot institusjonsplasseringen, men uttrykt i tråd med de tradisjonelle og sosialt skapte 

kjønnede forventinger. (Kvinner vender frustrasjon innover.) Ståhl viser hvordan selvskadeadferd 

også kan tolkes som et angrep på den kvinnelighet som jenter forventes å etterleve, de skjærer 

bokstavelig talt i stykker den hud de i følge en normativ feminitet burde bruke sin tid på pleie.  Han 

peker på at adferden kanskje ikke er så oppsiktsvekkende i seg selv, men det at den utføres av 

kvinner er det som er oppsiktsvekkende. I en annen kontekst kunne kuttingen vært fortolket som 

noe maskulint, men da jenter antas å være de som skjærer seg selv forhindres de eksisterende 

tolkningsmodellene i å bryte ut av en kjønnet forståelse av kuttingen. En konsekvens av dette er at 

guttene som kutter seg forblir uoppdagede. Tross studier som viser at adferden også forekommer 

blant gutter, og i mye større utstrekning enn tidligere antatt (Ståhl 2007).  

Å betrakte selvskading som noe kvinnelig kan forstås som et element av prosessen å gjøre kjønn. 

Samtidig kan en slik oppfatning også ha et selvoppfyllende aspekt. Ståhl peker på hvordan den 

idealtypiske fortellingen om selvskadeadferd er et viktig element i identitetsdannelsen til den unge 

som kutter seg. Dersom en kobler Ståhls analyser med Johannissons tankegods kan man tenke seg at 

det å slutte seg til det stereotype bildet av kvinnelig selvskading for den enkelte unge (kvinne) kan gi 

en opplevelse av tilhørighet - det finnes flere som jeg, hvilket igjen kan gi en form for lettelse. 

Samtidig kan man argumentere for at vår forståelse av kvinnelighet reproduseres gjennom spesifikke 

sykdommer, i dette tilfelle gjennom selvskadeadferd. Selv om menn også kutter seg, er adferden 

primært assosiert med kvinner. Det er psykisk helsevern som er den kulturelle diskursen som 

primært har fortolket selvskadingsfenomenet frem til nå (Moe og Ribe 2007, Ståhl 2007). Ut fra disse 

perspektiver kan man hevde at helsepersonell indirekte er med til både å definere og «produsere» 

selvskadeadferd, en dynamikk som på samme tid også produserer og reproduserer kjønn. 

Dersom en leser kroppen som sosial og politisk, formet av kulturelle diskurser, kan en lese den 

avvikende (oppkuttede) kroppen som en trussel mot den sosiale orden. Tolker samtiden et angrep på 

kvinnelig hud som et angrep på selve kvinnens vesen slik Ståhl er inne på, hvilket dermed per 

automatikk må være patologisk? En adferd som opprører og skremmer oss, og kanskje ikke minst 

truer vår oppfatning av det kvinnelige, kan gjennom en diagnose bli omskapt til sykdom, til psykisk 

lidelse. En selvskadingsdiagnose kan ut fra et slikt perspektiv være en måte å disiplinere og 

sykeliggjøre kvinner på, kvinner som avviker fra en normativ kvinnelighet.   
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5.10 Retrett 

Kroppen er en av de siste forsvarspostene på en mer og mer forlatt slagmark hvor krigen for visshet, 

sikkerhet og trygghet føres nesten daglig uten opphør, hevder Bauman (2001). Kutting (som Bauman 

for øvrig ikke nevner i sine bøker) kan muligvis leses som et vrangbilde eller en ytterlighet av denne 

søken mot kroppen som forsvarspost. Bruk av vold mot kroppen som et middel til å trekke opp 

grenser når grenser er fraværende, porøse eller uskarpe? Kroppen som tilfluktsted for å kompensere 

for personlig forvirring - et tilfluktsted som er ansvarets motsetning? Lengsel etter et skjulested har 

kanskje erstattet et opprør: Det finnes ikke lenger en instans å gjøre opprør mot. 

Kuttingen kan avgrense i forhold til morgendagen, til kravene og forventningene, hvilket også 

Skårderud har tematisert. Smerten og ritualet som noe fast og solid, noe en kan stole på, noe som 

gjør verden forutsigbar. Det å skjære i egen hud kan ut fra et slikt perspektiv leses som en retrett, en 

retrett som står i et dialektisk forhold til opplevelsen av kaos, sårbarhet og forvirring. Ulrich Beck er 

opptatt av hvordan individualiseringens mange valg og de alltid usikre og omskiftelige forhold 

innebærer en konstant risiko. Man kan aldri være sikker på at sånn som det er i dag, vil det også være 

i morgen, og dette medfører en grunnleggende usikkerhet i hvert enkelt individs liv. Han mener det 

er den evige usikkerhet som fører til behovet for økt kontroll over egen tilværelse. Illeris m.fl.(2009) 

viser til Becks analyse når de peker på hvordan det økte behovet for kontroll i sin alminnelighet av 

mange av de unge oppleves som sterkt utmattende. De hevder at dette uten tvil en del av 

bakgrunnen for at så mange unge føler en uttalt trang til å «slappe av», ta en «time-out» og holde 

pause, både i dagliglivet og i helgene, i ferier og underveis gjennom deres utdannelsesforløp. Jamfør 

disse forskerne kan et konstant ønske og krav om kontroll også føre over i et motsatt rettet behov for 

å slippe kontrollen, et mentalt behov for pusterom eller frirom, hvor ansvaret kan legges på hyllen og 

selvdisiplinen kan droppes. De leser en del av bakgrunnen for de unges omfattende helgfyll, og for at 

noen unge eksperimenterer med sterke rusmidler og andre typer risikoadferd, inn i en slik kontekst. 

Min analyse peker på at også selvskadeadferd kan handle om å skape seg et frirom. Den kliniske 

faglitteraturen belyser hvordan kuttingen kan fungere som egenomsorg og et renselsesritual, hvor 

det å skjære i egen hud gir en umiddelbar ro og lettelse (Øverland 2006). Slik jeg tolker 

faglitteraturen kan selvskadeadferden i så henseende ha en slags ventil-funksjon, hvor en sterk indre 

spenning forsvinner ut gjennom perforert hud. 

Analysen peker på en fare for utmattelse av det senmoderne selvet. Dersom en leser unges 

selvskadeadferd som en retrett peker det i retning av at individet søker å beskytte et truet eller 

overbelastet selv.  
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5.11 Unge i risikoposisjoner 

Mange studier dokumenter at selvskadeadferd har en tydelig tendens til å starte i den tidlige 

ungdom. Rubæk (2009) peker på hvordan ungdomstiden generelt, og puberteten i særdeleshet, er en 

skjebnesvanger tid for unge som grunnet ulike utviklingspsykologiske prosesser allerede i forkant 

befinner seg i en sårbar posisjon. På grunn av den nedsatte evnen til mentalisering klarer disse 

sårbare unge ikke å nedregulere en indre spenning, og vil kunne ty til selvskadende adferd. Man kan 

også tenke seg at overgangsfasen fra barn til ungdom generelt er blitt vanskeligere, og blant annet 

rommer en risiko for ensomhet, opplevelse av nederlag og utilstrekkelighet. Individualiseringen 

rammer på komplisert vis. Studier peker på at de aller fleste unge klarer seg godt på noen 

livsområder, tålelig på andre, og kanskje faller helt gjennom eller strever i forhold til noen av 

tilværelsens dimensjoner (Illeris m.fl. 2009). Flere stemmer i det kliniske fagfeltet peker på at det 

finnes en gruppe unge som tilsynelatende klarer seg godt, men hvor nettopp deres kutteadferd, 

røper at det ikke står så godt til allikevel. En stor norsk undersøkelse peker på en utvikling som 

indikerer marginalisering, i betydningen at det er flere unge som beveger seg i risikoposisjoner nå 

enn for ti år siden. Omfanget av psykiske plager har også økt noe for ungdom generelt i denne 

perioden. Over en tiårs periode er det klart flere unge som sier de bekymrer seg for mye om ting, 

som føler seg stive eller anspente eller som har søvnproblemer. Rundt 20 % av de unge, flest jenter, 

gir slike svar (Heggen og Øya 2005).19  

Også danske forskere mener stadig flere unge befinner seg i en gråsone - de kan ikke heftes på en 

egentlig diagnose, men på den annen side har de problemer, hvis omfang og intensitet ligger ut over 

det vi normalt betrakter som en del av ungdomslivet. Unge som kutter seg angis som et eksempel på 

det som beskrives som en skjult mistrivsel. Det pekes på hvordan de unge opplever konkurranse på 

alle fronter, alt fra den nyeste Iphone til seksuelle erfaringer, karakterer og midjemål, og hvordan 
                                                           
19  Det er unge på skolebenken, enten ungdomsskolen eller videregående som har deltatt i undersøkelsene det her refereres til. Studien er 

gjennomført over en ti årsperiode (1992-2002), hvor data er innsamlet fra vel 11000 unge i alderen 13-19, og viser en forverring når det 

gjelder rus, asosial adferd og psykiske plager. Samtidig finner man at et klart flertall av de unge er godt forankret i familie- og 

vennenettverk og mestrer utfordringene i ungdomsmiljøet på en tilfredsstillende måte (Heggen og Øia, 2005). Den kliniske faglitteraturen 

angir i denne sammenheng også en økt forekomst av psykiske lidelser blant barn og unge (Skårderud m.fl. 2010). Øverland påpeker at det 

er viktig å skille mellom psykiske lidelser og psykiske vansker. Opptrappingsplanen for psykisk helse oppgir at opptil tjue prosent av norske 

barn og unge har psykososiale vansker, men at fem prosent har behov for hjelp for sine psykiske lidelser (Helse- og sosialdirektoratet 2003, 

i Øverland 2006 s. 33-34). Det hører med til dette bildet at antall unge på uføretrygd øker raskt, totalt har antallet uføre under 30 år økt 

med 20 % på fem år. Det er mer enn tjue ganger raskere vekst enn i befolkningen ellers, der økningen er på under 1 %. Mer enn halvparten 

av de unge som havner på uførestønad gjør det på grunn av psykisk sykdom, flere får angst og depresjonsdiagnoser. Den samme trenden 

finner man også i resten av Europa (Aftenposten 18.09.11).  
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konkurransen fører til en utpreget prestasjonsorientering blant de unge. En undersøkelse fra Center 

for Selvmordsforskning i København viser at 90 % av foreldre til unge med selvskadeadferd er 

uvitende om at deres barn skader seg selv (Nielsen m.fl. 2010). 

 

5.12 Kroppsliggjøring og symbolisering 

I denne studien er selvskadende adferd forstått som kroppsliggjøring. Kroppen blir et redskap for 

erfaringer som primært ikke er kroppslige. Å tenke seg om kroppslig, å anvende kroppen i mentale 

prosesser er noe vi alle gjør. Og symbolisering via kroppen er, som jeg var inne på innledningsvis, et 

universelt fenomen. Den antropologiske tradisjonen har belyst hvordan blant annet mat, blod og 

kroppsdekorasjoner inngår i en symbolsk tenkemåte basert på kroppslige erfaringer. Kroppen har 

alltid vært et bærende metaforisk system. Fra kroppen henter vi et forråd av bilder, hjertet 

symboliserer ofte følelse, godhet, kjærlighet, blodet kan representere slektskap og så videre.  Det 

finnes mange måter å kommunisere på; smerte, matvegring, taushet, ritualer og adferd (Johannisson 

1997).  

Som muligheter for å «tenke seg om kroppslig» synes selvskadeprosessen (kuttet, såret, blodet, 

smerten, skorpen og arret) og være omgitt av lag på lag av det Kraft (2005) betegner som «primære 

symboler», tolkninger som oppstår spontant gjennom menneskers erfaringer i verden. Blod kan 

eksempelvis knyttes til liv, død og trusler. Fenomener som blod og smerte kan også knyttes til myter 

og teologi. Slik jeg leser kroppsmerkene som kuttingen etterlater viser de til symboler og tolkninger 

på ulike nivåer - til primære assosiasjoner og erfaringsbaserte undertekster, til healing-, offer- og 

overgangsritualer og til religiøse skapelsesprosesser.  Det er en indre tilstand som utrykkes på 

kroppens overflate, på huden, en membran som er både innside og utside.  Kanskje nettopp derfor er 

huden det ideelle stedet for en bevegelse fra en indre smerte til et synlig sår, et sår og et arr som kan 

peke direkte tilbake på den indre tilstand. Såret som blør er et konkret og fattbart faktum, en synlig 

skade, der den indre tilstanden er uhåndgripelig og vanskelig å definere. Selvskading kan også si noe 

om vanskeligheter med å fastholde seg selv som subjekt. Det er kroppens grenser det skjæres i. 

Kanskje handler denne kroppssymbolikken dypest sett om en grenseproblematikk, om grenser som 

er truet. Om utydelige grenser, grenser som er porøse, grenser som krenkes og invaderes. Samtidig 

som det kroppsliggjorte språket mimer problemet peker det også på en slags løsning - individet 

merker seg selv (i dobbelt forstand), og blir i så henseende tydeligere for både seg selv og 

omverdenen.  
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Ut fra beretninger fra individer som skader seg selv, slik de er gjengitt i den kliniske faglitteraturen og 

basert på egen kliniske erfaring, ser det ofte ut til å være en nær relasjon mellom følelse og fysisk 

opplevelse når det kuttes. Det ser med andre ord ut til å kunne være en påfallende direkte 

oversettelse mellom tanker og følelser på den ene siden og kroppslige opplevelser på den annen: 

Eksempelvis oppstår det en sansbar forbindelse mellom en fysisk erfaring av smerte og en 

følelsesmessig tilstand, en indre smerte. Alle stadiene og elementene i selvskadingsprosessen ser i 

denne sammenheng ut til å ha en funksjon: Kuttet, såret, skorpen, arret, blodet og smerten. Inn i 

denne direkte oversettelsen dukker de kulturelle og normative forestillinger opp. Blodutgytelse, sår 

og smerte kan knyttes både til straff, soning og renselse. Det kan se ut som om slike kroppsbaserte 

metaforer ofte mister nettopp metaforens karakter og i stedet blir til konkrete realiteter for individet 

som skader seg.  

Selvforakt og selvskadingens straffende funksjon er et velkjent tema i den kliniske faglitteraturen. 

Her er det primært en psykologisk tilnærming som gjør seg gjeldende, hvor behovet for straff ofte 

forstås i lys av traume-erfaringer (Rubæk 2009, Øverland 2006). I denne sammenheng er jeg opptatt 

av straffens betydning i et kulturelt perspektiv. Babiker og Arnold (1997) anskueliggjør hvordan ulike 

kroppsmutilerende praksiser involverer forestillinger om straff og soning, etterfulgt av renselse, 

forsoning og muligvis frelse. Sentralt i den kristne tro er at Kristus ga seg selv og sin kropp til pisking 

og korsfestelse, for å innløse menneskehetens synder. De kristne tekster er fulle av referanser til 

nødvendigheten av blodsutgytelse og mutilering av kroppen for å unngå, eller for å sone for synder. 

Forestillingen om at gale handlinger eller tanker skal bli straffet, og på en eller annen måte gjøres bot 

for gjennom smerte og skader på kroppen, kan dog ikke bare knyttes til religion. Straff av kriminelle 

har i de fleste land betydd fysisk straff som pisking, amputasjoner og henrettelse. Babiker og Arnolds 

argument er at de som selvskader ikke handler på avvikende, forstyrrede forestillinger som springer 

ut av deres individuelle patologi, men at selvskadingen er forankret i religiøse og sosiale praksiser - i 

dype fellesmenneskelige tradisjoner.  

Milia (2000), terapeut og forfatter, forstår det uhyggelige og makabre i de selvpåførte kuttene i en 

lignende men allikevel noe annen kontekst. Hun leser selvskadingen som skapelse og destruksjon, 

naturlige krefter som opererer i respons til hverandre for å frembringe transformasjon. Hun knytter 

transformasjon til offerritualer, som hun mener i sin tur ligger i kjernen av selvskadens kulturelle 

mening. Selv om mainstreamkulturen ser på noen typer kroppsmodifikasjon som sosialt avvikende så 

forstås disse ikke som patologier hvis de er meningsfulle i hvert fall innenfor en subkultur hevder 

Milia. Som mener tatoveringer, scarification og piercinger er tegn som forvandler selvskadesår til 

estetiske utrykk. Denne forvandlingen «renser» voldsutøvelsen, samtidig som disse kroppspraksisene 



 

 

 

61 

også er knyttet til identitet, transformasjon og ofringsritualer, men på et høyere symboliseringsnivå. 

Forfatteren belyser hvordan kutting som er gjort alene og i hemmelighet faller utenfor kulturelt 

aksepterte meninger knyttet til estetikk, ritualer eller politisk betydning. Det er uklart hva som 

berettiger disse grupperingene bemerker filosofen Nancy Potter (2003). Potter mener skillet mellom 

akseptert og ikke-akseptert kroppsmodifikasjon kan indikere kulturelle responser til hva som 

oppfattes som en truende fare eller noe ondt. Likevel mener hun, i likhet med Milia, at skillet egentlig 

ser ut til å munne ut i en forskjell knyttet til hva kulturen forstår og ikke forstår (eller hva den er villig 

til å forstå eller ikke). 

I min interesse for selve symboliseringen, ikke bare hva kuttingen «snakker om» - hva det 

underliggende budskapet er, men også hvordan det snakkes, oppdager jeg (hvilket Skårderud også 

har belyst i flere artikler) at det ikke alltid lar seg gjøre å skille form fra innhold. 

Selvskadingsfenomenet ser i denne sammenheng ut til å ha mange likhetstrekk med fenomenet 

spiseforstyrrelser - det kan være vanskelig å skille formidling fra det formidlete: Form og innhold blir 

ett i den konkrete metaforiseringen. 

Selvskadingsfenomenet unndrar seg entydige definisjoner. De åpne sårene kan symbolisere både 

kontroll og ikke kontroll, styrke og sårbarhet, destruksjon og transformasjon. Denne flertydigheten i 

kroppslig symbolisering kan omtales som polysemi. Kroppens polysemiske karakter tydeliggjør 

hvordan det å skjære i egen hud ikke er en, men mange tilstander.  

 

5.13 Når erfaringer ikke blir symbolisert til ord 

Den kliniske litteraturen peker på hvordan de unge som selvskader ofte har vansker med å 

identifisere, uttrykke og sette navn på egne følelser. Slik blir kroppens metaforiske funksjon tydelig. 

Selvskadeadferden kan konkretisere følelser, virkeliggjøre dem som utvilsomme. Men må de 

selvpåførte sårene være et utrykk for det ordene ikke rommer, og i så tilfelle, på hvilken måte?  

Det finnes ungdom som har skadet seg siden de var små, og som på egen hånd har «oppdaget» 

kuttingen. Samtidig peker denne studien på hvordan selvskadingsfenomenet nå også er etablert som 

et kjent symbol på psykisk smerte blant de unge. Unge som har det vondt kan velge å gi utrykk for 

slike opplevelser gjennom selvpåførte sår og arr, samtidig som de kan gjenkjenne følelsene som 

knyttes opp mot opplevelsen og snakke om dem. Moe og Ribe (2007) peker på at arret da blir en av 

mange måter å kommunisere smerte på, å kutte seg en av mange eksperimenteringer med 

smertehåndtering. Poenget som jeg her ønsker å tydeliggjøre, er at gruppen av unge som kutter seg 
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fremstår som heterogen. Noen av de unge skjærer seg selv som et ledd i alvorlig psykopatologi, og 

mye av faglitteraturen ser ut til å ta utgangspunkt i nettopp denne gruppen. Samtidig kan 

selvskadingsfenomenet også sies å være et sosialt og kulturelt forankret fenomen, hvor en bred 

gruppe av unge som mistrives håndterer livets utfordringer ved selvskadende handlinger 

(Thorsteinsson 2010). Selvskading kan sies å inngå i de unges smerteforvaltningsrepertoar anno 

2012, noe man kjenner til som en mulighet. Den kliniske faglitteraturen dokumenterer hvordan en 

psykologisk defekt eller mangel kan ligge bak en slik adferd. Skårderud skiller i denne sammenheng 

mellom den episodiske og den repetitive selvskadeadferden. Han advarer mot å sykeliggjøre 

selvskade som forekommer noen ganger. Repeterende selvskade bør derimot betraktes som et 

alvorlig symptom mener psykiateren (Skårderud 2006). Felles for de unge som skader seg selv er 

antageligvis et behov for å bli tatt på alvor. Det kroppssymbolske språket ser ut til å inneholde et 

budskap om individets smerte.  

Ett eksempel på kulturelt sanksjonert selvskade i vår kultur finnes innenfor emo-kulturen. Emo, som 

står for «emotional hardcore», er opprinnelig en musikalsk subgenre innenfor punk som kan 

beskrives som «punk med følelser», i tekstskrivingen så vel som musikken. Emo er imidlertid også 

blitt en subkultur, en tøystil, og brukes av mange unge nå også som en betegnelse for en 

sinnsstemning. Emoene går overveiende i sort tøy, som de kombinerer med sterke farger som rød og 

rosa. Guttene har ofte en androgyn stil, hvor de som jentene farger hår og bruker eyeliner. Sub-

kulturen er tett forbundet med tungsindige tenåringer, som tilsynelatende dyrker det å være triste, 

og fasineres av død, selvmord og kutting (Rubæk 2009). Henrik List (2009) har i sin debutroman 

forsøkt å få tak i fenomenet gjennom en fiktiv 13-årings dagbok. Romanen skildrer blant annet 

hovedpersonens erfaringer med kutting og rus og handler om unge som søker autensitet og 

identitet. Det jeg finner interessant i denne sammenheng er hvordan jeg-fortelleren beveger seg 

rundt mellom ulike roller og skiftende moter, samt hele den senmoderne popkulturs 

overflødighetshorn av speil, idoler, musikk og tekster som de unge vekselvis kan skape og tape seg 

selv i. Det er definitivt ikke alle emoer som skjærer i seg selv (empiriske studier foreligger meg 

bekjent ikke), men på YouTube og på diverse emo-websider knyttes fenomenet til emo-kulturen. 

Synlige sår og arr er i så henseende en velkjent del av emo-identiteten, i hvert fall slik den fremstilles 

i disse mediene.  

I nyere kulturstudier er performativitet sentralt i studiet av identitet. Studier av identitetsprosjekter 

som utvikles fra marginale posisjoner har mer enn noe annet å gjøre med å bryte med - og overskride 

- konvensjoner, skape uorden, ny betydning og å etablere nye betingelser for å uttrykke sosial 

erfaring. Slike subkulturer, som for eksempel de engelske «skinheads» blant arbeiderklassens unge, 
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er i ungdomsforskningen ofte blitt fortolket som bearbeidelser på et symbolsk plan av 

ungdomsproblemer i forskjellige samfunnsmessige grupperinger. Ved å lene seg opp til utvalgte 

eksisterende kulturelle utrykk, som de kan distansere seg fra, parodiere og ironisere over, kan unge i 

subkulturer skape en symbolsk avstand til og protest imot de forhold, som marginaliserer dem 

(Sørensen m.fl. 2008). Man kan kanskje også lese emo-kulturen inn i en slik fortolkning, hvor 

dragningen mot dødssymbolikk og selvskadeadferd muligvis kan forstås som et opprør mot de 

kulturelle idealer, et opprør mot en nummen og fremmedgjørende kultur som søker å skjule og 

benekte heller enn å erkjenne tilværelsens ufravikelige grunnvilkår; sårbarhet, smerte og død.  

 

5.14 Smerte 

Denne studiens anliggende er møtet mellom sårbare individer og samtidskulturen. Den kliniske 

faglitteraturen skildrer de utviklingspsykologiske prosesser som kan være med på å forklare hvorfor 

indre smerte for noen blir uhåndterbar og forsøkt mestret gjennom selvskadeadferd. Å omforme og 

bearbeide psykisk smerte ved symbolske formers hjelp vil si å ha mulighet til å skape bilder, sette ord 

på, gi skikkelse til, det ellers utålelige indre trykket. «Jo fattigere det indre symbolske universet er, 

desto kortere er veien til kroppslig handling, forstått som utvendiggjøring av de kreftene som ikke 

fant rom og ble ’båret’ i en indre forestillingsverden» (Vetlesen 2004, s.111). Vetlesen demonstrerer i 

boken Smerte hvordan også kulturen har en rolle i denne symboliseringsprosessen. Med kultur 

mener han i denne sammenheng de symbolske ressursene et samfunn stiller til disposisjon for sine 

medlemmer, og som hver og en kan gjøre bruk av for å takle det som gjør livet smertefullt. Kulturens 

betydning slik jeg forstår filosofen, handler altså om å stimulere evnen til å forestille seg det 

smertefulle, sårbare og farlige ved å være menneske i stedet for å utagere eller fortrenge det. 

Vetlesen reflekterer rundt hvorvidt vår kultur delvis feiler med tanke på å forme vår innstilling og 

våre strategier overfor (den psykiske) smertens realitet. Han hevder at ufravikelige grunnvilkår ved 

det å være menneske, især avhengighet og sårbarhet, har fått en slagside av entydig negativ karakter 

og hans resonnement ligger slik jeg ser det tett opp til Ulrich Becks analyser: Å være trengende, å 

være i behov av andres hjelp og omsorg, er i seg selv moralsk tvilsomt. Sårbarhet assosieres 

tiltakende med skam.  

Vi lever i en tid hvor vi på en helt annen måte enn tidligere kan kontrollere smerte skriver Møhl 

(2007). Vi kan ikke eliminere smerten fullstendig, men ved hjelp av både medisiner og psykologiske 

verktøy kan vi på en annen måte enn tidligere i historien redusere smerteopplevelsen. Forbruket av 

både smertestillende, beroligende og antidepressive medisiner har aldri vært høyere enn nå. Parallelt 
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med det noen har betegnet som en smertefobisk kultur, ser man ikke desto mindre også en tendens 

til å dyrke smertefremkallende og selvdestruktive aktiviteter. Eksempler på det å dyrke (fysisk) 

smerte finner Møhl blant annet i ulike former for kroppsmodifikasjon, i sadomasochisme, i «Jackass» 

fenomenet og i emo-kulturen.  

Også Skårderud tematiserer den smerten som oppsøkes frivillig, blant annet ved å ta utgangspunkt i 

David Finchers film Fight Club fra 1999. Filmen fungerer som en kulturkritisk kommentar til en 

nummen kultur hvis fremtredende kjennetegn er opplevelsen av meningsløshet. Psykiateren 

fremholder hvordan det innenfor en slik kulturell kontekst oppstår et marked for å oppsøke smerte 

og vold. I filmen iscenesetter de to hovedpersonene slåsskamper, hvor smerten og ødeleggelsen blir 

en måte å komme i kontakt med egne følelser på, en metode for å kjenne, være i kontakt med noe 

reelt (Skårderud 2009a). Selvskadeadferd kan slik jeg ser det, muligvis også leses som et forsøk på å 

unnslippe (eller stikke hull på) tomhetsfølelse, fremmedgjøring og opplevelsen av å være frakoblet, 

følelser som ser ut til å være stadig mer utbredt i vår kultur. Det ser også ut som om selvpåført 

smerte kan befeste en opplevelse av førspråklig ekthet, ærlighet og hypervirkelighet (Kraft 2005). 

Selvskadingen kan i så henseende snakke om autensitet. Møhl (2007) peker på at de som skader seg 

ved å skjære seg selv til blods får stilt noen kulturelle verdier til skue, og gjennom sine kropper 

utagerer en følelsesmessig sårbarhet og smerte, som på flere måter avspeiler en emosjonell 

deprivasjon. I forlengelsen av disse resonnementer gir det mening å knytte selvskadingsfenomenet til 

the loss of sorrow som et kulturelt anliggende - og manglende toleranse for livets smerte på 

bakgrunn av kulturelle forestillinger om smertefrihet (og lykke) som ideal. Men tåler vi mindre 

smerte enn før, eller mindre enn vi (jamfør en normativ vurdering) burde tåle? Eller tåler vi mer enn 

før, sett i lys av senmoderne selvforhold preget av rovdrift? Vetlesen (2004) mener slike beskrivelser 

ikke helt utelukker hverandre. Kanskje handler det om flere trekk på en gang? Min analyse har dvelt 

ved den smerten som skapes i alle de tilfeller som ressursene og mestringsevnene kommer til kort, i 

en epoke hvor autonomi er et ideal og hvor sårbarhet i tiltagende grad ser ut til å bli assosiert med 

nederlag og skam. Det er mye som tyder på at smerten kanskje blir en både tung og ensom bør å 

bære. 
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6. Konklusjon 

6.1 Et kultursensitivt syndrom 

Selvskadingsfenomenet kan leses som enda et eksempel på et kulturbundet eller kultursensitivt 

syndrom. Både forekomst og utrykk er da tett forbundet med kulturelle faktorer. Når jeg i det 

følgende betrakter fenomenet som et kultursensitivt syndrom oppsummeres samtidig studiens 

hovedlinjer.   

Vi lever i en ubønnhørlig kroppsfokusert og ytrestyrt kultur hvor både prestasjon og presentasjon er 

av stor betydning, og hvor vi blir oppmuntret av kulturelle imperativer til å forbli på overflaten av 

ting. Media gjennomsyrer oss med budskap om hvordan vi kan få det bedre med oss selv ved å 

modifisere formen, konturen og utseende til våre kropper. Gjennom tatoveringer, scarification, 

lavkarbo-dietter, trening, botox og silikonimplantater snakker våre kropper om identitet - og trekker 

tilsynelatende på samme ide, nemlig ideen om kroppen som lerret eller oppslagstavle (Contario og 

Lader 1998, Kraft 2004, Pitts 2003). Denne studien plasserer selvskadingsfenomenet inn i dette 

kroppsmodifikasjonsfeltet, og peker på hvordan kroppen nå blir arenaen hvor livets utfordringer og 

konflikter i bredere forstand utspiller seg og spisses til. Vi er, som Isdahl og Skårderud (1998) 

formulerer det, stadig mer tilbøyelige til å søke tilflukt i kroppens overflate for å få dypere grep om 

oss selv.  

Selvskadeadferd kan sies å være et brudd med den typiske livsstil i den senmoderne vestlige kultur, 

med dyrkelsen av det ytre, overflaten, tingenes fremtreden, det skjønne, lysten og sunnhet som det 

høyeste gode. Adferden kan i så henseende sies å være negasjonen av de senmoderne vestlige 

idealer. I Devereuxs definisjon av en «ethnic disorder» (Gordon 2000), det som i denne sammenheng 

betegnes som et kulturbundet syndrom, representerer også symptomene en type sosial negativisme. 

Studien peker på hvordan selvskadeadferd kan være et utrykk for et ikke-verbalisert opprør, med 

forbindelseslinjer til en form for kollektiv avmakt og forvirring. Samtidig kan selvskadeadferd også 

beskrives og fortolkes som en retrett. En beskyttelse av det psykologiske selvet. De unge skjærer seg 

til ro.  

Ved å betrakte selvskadingsfenomenet i lys av ulike kulturanalytiske perspektiver er det flere faktorer 

som tiltrekker seg oppmerksomhet. Jeg har i denne studien primært rettet oppmerksomheten mot 

en ny form for kulturell kompleksitet og ustabile rammer for identitetsdannelse. Selvskading er her 

fortolket både som en flukt bort fra kompleksiteten, men også som en strategi for å tåle den. Studien 

viser hvordan utydelige erfaringer gjennom blodig skrift i hud blir (over)tydelige, og hvordan det å 
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søke det konkrete kan være et forsøk på å håndtere det grenseløse og utydelige. Selvskadeadferd 

fortolkes her i lys av samtidens babelske forvirring, hvor friheten til å kunne velge går over i tvangen 

til å velge riktig. Skamfølelse kan, jamfør denne studiens analyser, være en sentral faktor i 

selvskadeadferd. Hvordan enkeltindividers opplevelse av skam og tilkortkommenhet også kan følge 

av kulturelle (og internaliserte) forventninger og krav løftes frem i denne forbindelse. Kutting i hud 

ser her ut til å utrykke et spenningsforhold mellom det offentlige og det private selvet, et 

spenningsforhold som individet ikke kan utrykke eller romme.   

Analysen peker på hvordan samfunnsmessig instabilitet kan skape skjørere identiteter, og hvordan 

mindre stabile identiteter ser ut til å være mer tilbøyelige til å vende seg mot kroppen på 

problematiske vis. Det antydes at endringer i familierelasjoner og generasjonene i mellom påvirker 

identitetsvilkår, uten at dette gjøres til gjenstand for ytterligere analyse. Et spor man kunne forfulgt i 

denne sammenheng er hvordan mange av de unge i risikoposisjoner opplever at de er alene med 

sine problemer (Illeris m.fl. 2009).  Studien drøfter hvordan selvskading kan handle om å gjenvinne 

kontroll. Et psykodynamisk perspektiv legger vekt på mangelen på kontroll over følelser, hvor 

kuttingen kan handle om å søke smerten eller blodet for å regulere bort følelsesmessig kaos. Som så 

mange av selvskadingens funksjoner er også kontrollaspektet problematisk og paradoksalt. De som 

skader seg repetitivt har ofte mistet kontroll over den kroppspraksisen som skulle gi økt kontroll. 

Behovet for kontroll fortolkes her også i lys av radikal individualisering og en flytende modernitet. 

Hvor vår desperate fiksering på kropp som arena for kontroll, kanskje er en av de få som er tilbake. 

Analysen peker videre på en kjønnet kultur, hvor ikke minst unge jenter utsettes for nye og 

motsetningsfylte krav.  Selvskadingsfenomenet kan sies å være negasjonen av idealet om 

selvkontroll, og et brudd med samtidens kroppsideal. I så henseende representerer adferden en type 

sosial negativisme, hvilket igjen kan være et argument for å betrakte fenomenet som et kulturbundet 

syndrom.  

Det posttradisjonelle samfunn utgjør en fragmentert verden, det er uendelig åpent, men også 

patologiskapende. Selvskading er her fortolket som en mulig respons på raske sosiokulturelle 

endringer. I denne sammenheng er det kanskje mer presist å snakke om et «kultur-reaktivt syndrom» 

eller et «kulturkaos-syndrom», da det er samfunnsmessig instabilitet som ser ut til å utgjøre en 

risikofaktor.20  

                                                           
20  Begrepene er lånt fra Di Nicola og Nasser, se Skårderud (2004).

 
Begrepet «sosiale patologier» har slik jeg ser det også flere likhetstrekk 

med begrepene kultursykdommer og kulturbundne syndromer. Ideen er at samfunnsmessige patologiske trekk har individuelle 

konsekvenser, og at disse er symptomer på en tilstand - en epidemi - som rammer bestemte individualiteter for en tid. Man tenker seg da 
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Studien viser hvordan den selvskadende handlingen både kan forstås som et indre psykologisk drama 

i dialog med en kulturell kontekst, samtidig som adferden kan leses som et speil av kulturen. Smerten 

er her symbolsk i dobbelt forstand - i en kultur som forsøker å utradere smerten skapes det sprekker 

både i den dominerende kulturelle fortelling og i individets selvfortelling. Det ser ut som om mange 

av de unge som skader seg selv er i ferd med å drukne i et hav av selvforakt og fortvilelse, men ikke 

behersker motgangens språk. Selvskaden kan være et middel til å avreagere, eller avlede, en utålelig 

indre spenning. Det at den unge tyr til dette kroppsliggjorte symbolspråket kan være forbundet med 

ulike indikasjoner for utrygg oppvekst, ikke minst et oppvekstmiljø hvor barnet ikke er blitt bekreftet 

i følelsesmessige opplevelser. Kuttingen kan i så henseende både utrykke et traume og et fravær, en 

mangeltilstand, hvor individet muligvis forsøker å gjenvinne det tapte i teksten sårene utrykker. 

Fenomenet kan også betraktes som «nåtidens» lidelsesmerke. Samtidig kan de selvpåførte sårene 

vise til en tilpasningskrise og settes i forbindelse med en ubalanse i den kulturelle økologi.  

I siste instans har dette fenomenet kanskje først og fremst å gjøre med noe som angår vår 

fellesmenneskelige natur. Dersom jeg skal ta den oppkuttede kroppen på ordet, snakker det ødelagte 

kroppsvevet helt bokstavelig om sårbarhet. Kanskje speiler mistrivselen som ikke ropes ut, men 

festes på kroppen gjennom sår og arr, også en kultur som søker å skjule og benekte, heller enn å 

erkjenne, tilværelsens ufravikelige grunnvilkår; sårbarhet, avhengighet, smerte og eksistensiell 

ensomhet. I så henseende kan selvskadeadferd speile en innelukket individualisme og kulturelle 

forestillinger om selvtilstrekkelighet.  

Studien viser hvordan kroppen blir et redskap for erfaringer som primært ikke er kroppslige. 

Selvskadingsfenomenet tydeliggjør for oss hvor sammensatt forholdet mellom psyke og soma er. Og 

hvordan det symbolske og det konkrete flyter over i hverandre. Studien viser hvordan det 

kroppssymbolske språket er forankret i dype fellesmenneskelige tradisjoner, og ofte ser ut til å 

involvere forestillinger om straff og soning, etterfulgt av renselse og muligvis frelse eller 

transformasjon. 

                                                                                                                                                                                     
ikke at disse sosiale patologier nødvendigvis følger av moderniteten og individualiseringen som kroniske sykdommer. Sosiale patologier har 

mer epidemiens enn sykdommens karaktertrekk; epidemien rammer en gang, for så langsomt å forsvinne og aldri mer gjenta seg på 

samme måte, i motsetning til sykdommen, hvis symptomer og kausalitet hele tiden, jo flere ganger den viser seg, blir lettere å overskue og 

forklare (Willig og Østergaard 2005) 
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Ved å skjære i egen hud perforeres barrieren mellom det indre og det ytre. Dersom en leser kroppen 

som et bærende metaforisk system, og tolker denne symboliseringen via kroppen helt bokstavelig, 

kan kutting i kroppens overflate symbolisere grenser som ikke fungerer, grenser som er utydelige og 

grenser som krenkes og invaderes. Det er en tilstand som helt konkret vitner om ødelagte grenser, 

hvilket igjen kan peke i retning av et truet selv. 

 

6.2 Ettertanker 

Gjennom dette prosjektet har selvskadingsfenomenets tvetydige karakter kontinuerlig utfordret min 

trang til å kategorisere. Stadig flere dualismer og tilsynelatende motsetninger har dukket opp i mitt 

materiale: Normalitet-avvik, syk-frisk, orden-kaos, skam-stolthet, vondt-godt, smerte-nummenhet, 

feminint-maskulint, stygt-fint, fragmentering-konsolidering, subjekt-objekt, makt-avmakt, grenser-

grenseløshet, skjule-avsløre, selvhat-selvomsorg, overgriper-offer, dommer-tiltalt, sårbarhet-

beskyttelse, destruksjon-transformasjon. Det finnes mange flere. Som blant annet Derrida har 

tematisert er disse dualismene som vi tenker i ikke objektive gitte speilinger av virkeligheten, men 

konstruksjoner. Effektive og virksomme, og i den forstand svært virkelige for oss som lever dem, men 

ikke desto mindre konstruksjoner, som kan utsettes for dekonstruksjon og overskrides (Haavind 

2000). 

Selvskadingsfenomenet illustrerer, slik jeg ser det, den sterke sammenhengen mellom samfunnet, 

kroppen og jeg’et. Analysen viser hvordan fenomenet kan ha mange og motsetningsfulle betydninger 

på en og samme tid og skiftende mening i forskjellige kulturelle sammenhenger.  

En kritisk innvending mot denne studien er at jeg muligvis har skapt et noe ensidig og stereotypt 

bilde av den kliniske psykologien, hvor alle svarene på klientens problemer er å finne i barndommens 

sosialisering. Det har vært min intensjon å problematisere den psykologiske diskursens ideologiske 

slagside, og peke på behovet for at den kliniske psykologien og det psykiske helsefeltet ser ut over 

sitt tradisjonelle snevre fokus på enkeltindividet og mer dyptgående overveier hvordan 

selvskadeadferd også kan være forbundet med tendenser i kulturen. Men igjen, det finnes stemmer, 

og da ikke minst Skårderud, Haugsgjerd, Stänicke og Isdahl i en norsk sammenheng, som plasserer 

fenomenet inn i en samtidskontekst.  

 

I en epoke hvor et stort antall mennesker opplever problemer med å finne seg til rette i 

samtidskulturen er det urovekkende dersom helsepersonell ensidig understøtter tendensen til å se 

dette som utrykk for rent individuelle problemer som det må finnes rent individuelle løsninger på. 
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Den voksende hastighet, rotløshet og rastløshet er et generelt problem i den vestlige kultur og kan ut 

fra denne studiens kultursosiologiske horisonter forstås på bakgrunn av de herskende sosiale 

diskurser og radikale samfunnsmessige endringer. Man kan ikke forstå det enkelte individ som en 

isolert enhet, løsrevet fra sin kulturelle og samfunnsmessige kontekst. Omvendt har jeg i min studie 

forsøkt å unngå ensidig å fokusere på samfunnsmessige og kulturelle forhold uten blikk for faktorer i 

det enkelte individ. Det er alltid fare for reduksjonismer, være seg mentalisme, biologisme eller i 

form av sosiologisme, hvor det enkelte menneske og dets psykologi reduseres til et simpelt produkt 

av de kulturelle og samfunnsmessige forhold (Madsen 2010). Det jeg overordnet har ønsket med 

studien er å skape et slags tverrfaglig møte, mellom en psykologisk og helsefaglig tradisjon, 

kulturanalyse, sosiologi og filosofi. Jeg tror det er viktig at man ser på disse blodige kroppspraksiser 

med ulike «briller». Det er behov for, som Skårderud også er inne på, flere og gode deskriptive og 

teoretiske modeller som kan gjøre oss bedre i stand til å fortolke, forklare og praktisk nærme oss 

slike fenomener.  

Dersom psykiateren har rett i sin spådom, vil vi i fremtidens psykiske og sosiale lidelser se at kroppen 

får en ytterligere fremskutt og problematisk plass. Raske samfunnsmessige endringer og en ny 

skjørhet i de sosiale bånd er belastende og truer det psykologiske selvet. Skårderud (2008) peker på 

hvordan et truet selv nettopp har tendens til å ty til den konkrete utageringen. Samtidig skapes det 

et behov for flukt. Slik jeg ser det kommer friheten uten noe direktiv, uten noe bestemt eller 

bestemmende innhold, og disponerer muligvis for opplevelser av tomhet, forvirring, 

fremmedgjorthet og nummenhet hos en voksende del av befolkningen. Dilemmaet ligger i ikke å vite 

hva som betyr noe.  

Kanskje er selvskadingsfenomenet da også bestemt av et komplekst samfunn i kontinuerlig endring 

som tildeler unge uklare og motsetningsfylte roller, og av kulturelle stereotypier som definerer 

mennesket som uavhengig og selvet som eksistensens omdreiningspunkt? Og av alle de unge som 

lengter ut av dette innestengte rommet?   
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Skjæringspunktet mellom en indre og en ytre verden 
- et kulturanalytisk blikk på fenomenet selvskading 
 

 

Hvorfor gjør noen det? Skjærer i seg selv. Hvorfor går noen rundt med et barberblad tilgjengelig til 

enhver tid, så de kan kutte seg i en arm eller i et lår dersom følelser blir uutholdelige? Hvordan kan 

det ha seg at det som mange av oss forsøker å unngå - fysisk smerte, synet av eget blod som renner, 

flenger og sår i eget kroppsvev - for andre oppleves som noe nærmest avhengighetsskapende, noe 

som gir en umiddelbar lettelse, og en, om dog kortvarig, opplevelse av ro. I det følgende skal det 

handle om de sosiokulturelle betingelser for slike kroppsliggjorte ytringer. Både forekomst og utrykk 

antas å være tett forbundet med kulturelle faktorer.  Selvskadingsfenomenet fortolkes her som et 

eksempel på et kultursensitivt syndrom. Og det overordnede spørsmålet som stilles er: Hvordan kan 

vi forstå kulturens rolle i selvpåførte sår?  

 

Bakgrunnsteppe  

Som psykiatrisk sykepleier har jeg i løpet av de siste ti årene stripset mange selvpåførte sår, og med 

undring observert hvordan fenomenet ser ut til å øke både i forekomst og synlighet - også i det 

offentlige rom. Angelina Jolie, Johnny Depp, Christina Ricci, Amy Winehouse, prinsesse Diana og OL-

medaljevinner Kelly Holmes er noen eksempler på kjente personer som har stått fram med sine 

historier om selvskade.  Den etter hvert mye omtalte Karl Ove Knausgård skjærer seg i ansiktet med 

et glasskår i det selvbiografiske verket Min kamp. Det er en skildring av uro - og dyp skam. I filmer 

som Thirteen og Prosac Nation snittes det med barberblader, det er strevsomme ungdomsliv hvor 

livet gjør vondt - bokstavelig talt.  Også blant goth’ere og i miljøer med utspring i punkmusikken, 

blant de såkalte emoene, synliggjøres en selvskadende adferd. Selv om det ikke er alle emoer som 

skjærer i seg selv, så er det på diverse websider en løpende diskusjon med utgangspunkt i hvorvidt 

man kan være emo uten selvpåførte sår. Selvskadingsfenomenet både italesettes og iscenesettes på 

internet, dukker opp i tv-serier, i skjønnlitteratur, i foto og billedkunst. Fenomenet er ikke bare 

gjenstand for offentlig og helsefaglig oppmerksomhet, men ser også ut til å frembringe sterke 

følelser hos tilskueren; fascinasjon, medfølelse, frykt, vemmelse og forakt.  På YouTube finnes det nå 

ikke bare grafiske selvskadingsvideoer signert med titler som Deepredsilence, The Sharp Truth og 

DarknessAngel, men også et omfattende musikk- og tekstmateriale under overskriften selfharmlyrics. 

Her dukker referanser til kjente artister og grupper som Eminem, Indigo Girls og Pink opp, og sanger 
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med titler som Cut-Up Angels, Razorblade Salvation, My wound is deeper than Yours, I’m a Fake og 

Bleed Like Me.  

Kutting er blitt beskrevet som «the new anorexia» (Conterio og Lader, 1998) og «the addiction of the 

90’ties» (Strong, 2000). I løpet av de seneste årene er det publisert flere studier som bekrefter at bak 

en slik økt synlighet av fenomenet finnes det, i vestlige industrialiserte land, faktiske, relativt høye 

forekomster av selvskading, og da spesielt i ungdomspopulasjoner. Kvinner er overrepresentert på 

statistikken (Sommerfeldt og Skårderud, 2009). I følge Yates (2004) er livstidsprevalens av impulsiv 

selvskading i den generelle populasjonen 10-15 %, hvor rundt 5-10 % utfører gjentatt selvskading. 

Flere studier opererer med tall som kan bekrefte slike estimater (Lund et al., 2010; Madge et al., 

2008; Ystgaard et al., 2003). De som selvskader fremstår som en heterogen gruppe. Fokuset er på de 

unge, og vi snakker altså ikke lenger om et begrenset antall unge som skader seg selv som ledd i 

alvorlig psykopatologi. Derimot gir det mening å si at vi står overfor et sosialt og kulturelt forankret 

fenomen, hvor en relativ stor gruppe unge håndterer vanskelige følelser ved å skade seg selv 

(Thorsteinsson, 2010). 

Mennesket har lang tradisjon for selvpåførte sår. Denne artikkelen handler imidlertid om fenomenet 

kutting som symbolsk uttrykksform i moderne kultur. Overordnet er temaet kroppens og sinnets 

følsomhet for tidsånden - de mangetydige forbindelsene mellom kultur, kropp og individuell lidelse. 

Begrepene selvskading og kutting vil anvendes synonymt, og forstås her som intendert kutting i eget 

kroppsvev, uten selvmordsintensjon eller dekorative hensikter.  

Selvskadeadferd framstår som en lang rekke uensartede fortellinger, og fenomenet unndrar seg 

entydige definisjoner. Nyere forskning og faglitteratur har til nå hovedsakelig vært opptatt av å forstå 

de kompliserte psykologiske og biologiske mekanismer som kan ligge bak den selvskadende 

adferden. Hvordan fenomenet også kan være forbundet med tendenser i kulturen ser ut til å være 

lite systematisk utforsket.i 

Men hvorfor griper selvskadingsfenomenet om seg? Er det en sammenheng mellom det å skjære seg 

til blods og oppblomstringen av andre former for kroppsmodifikasjon, være seg tatoveringer, 

slankeregimer, piercing, tarmskylling, kroppsbygging eller kosmetiske operasjoner? Artikkelen 

situerer den selvskadende adferden i en bredere diskurs av kroppsmodifikasjoner hvor kroppen 

brukes, og kan leses, som tekst. Sammenhengen mellom kultur og selvskading forstås på to måter: 

Raske sosiokulturelle endringer diskuteres som en mulig faktor i den enkeltes lidelsestrykk, 

selvpåførte sår kommuniserer da om kulturen selv, om grenser, normer og idealer. Samtidig farges 
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lidelsesutrykk av historiske, geografiske og kulturelle forhold. Kutting leses i et slikt perspektiv også 

som «nåtidens» lidelsesmerke. 

Grunnlaget for utvikling av selvskadeadferd må ses i et mangefasettert perspektiv og på flere nivåer. 

Det er de mer overgripende nivåene jeg her ønsker å belyse - samfunnsstrukturer, politiske 

ideologier og mytologiske temaer - nivåer som i en viss forstand ligger utenfor rekkevidden av en 

direkte intervensjon. Artikkelen baserer seg på et utvalg av tekster fra den kliniske faglitteraturen om 

selvskading. Det er følgelig de kliniske og faglitterære tekstene som utgjør artikkelens empiriske 

fundament. Disse tekstenes deskriptive og teoretiske modeller fortolkes her i lys av ulike 

kulturanalytiske forståelseshorisonter.  

Det gis ingen fasit på hvorfor det kuttes. Ambisjonen er å skissere et forslag til hvordan det som kan 

se ut som et voksende fenomen i vår samtid, kan leses inn i vår kultur. Analysen kan i så henseende 

leses som et slags tankeeksperiment. Den overskrider det erfaringsnære perspektivet, men en 

tilegnelse av selvskadingens flerdimensjonalitet kan i en klinisk sammenheng ikke gå utenom den 

enkeltes egen fortolkning av den selvskadende handlingen.   

Den videre teksten er bygget opp som en fortløpende argumentasjon. Innledningsvis introduseres et 

klinisk perspektiv på selvskadingsfenomenet og en antropologisk fortolkning av det kroppslige 

symbolspråket. Så følger et kulturanalytisk perspektiv på det samfunn og de kulturelle strømninger 

disse blodige kroppspraksiser oppstår i. Deretter vil jeg diskutere selvskadens meningsinnhold og 

hvordan den kroppslige symboliseringen ikke bare kan ha forbindelseslinjer til individuell sårbarhet 

og et indre psykologisk drama, men også kan representere et presist språk om forskjellige 

sosiokulturelle betingelser.  

 

Når det vonde plasseres på utsiden - psykologiske prosesser bak selvpåførte sår 

I den mye omtalte CASE-undersøkelsen, som omfattet syv europeiske land inkludert Norge, angir 

ungdommene « to get relief from a terrible state of mind» som det viktigste motivet for å skade seg 

(Madge et al., 2008, s.667). Selvskading kan være et forsøk på å redusere eller lette en uutholdelig 

indre spenning og relateres i nyere vitenskapelig litteratur gjerne til dysregulering av følelser (Gratz, 

2003). Den konkrete kroppen anvendes da som et symbolsk redskap for å regulere og kommunisere 

vanskelige følelser og livserfaringer. Fra et klinisk perspektiv er man opptatt av hvordan pasienter 

som skader seg selv ofte i større eller mindre grad synes å mangle et språk for, ikke ha et eierforhold 

til, eller et rom for, å reflektere over egne følelsesmessige erfaringer (Skårderud et al., 2010). Dersom 
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mentaliseringsevnen, eller evnen til indre bearbeiding, ikke er tilstrekkelig utviklet, vil individet være 

henvist til å agere for å nedregulere sine affekter, hvilket for eksempel kan skje ved kutting.  Når 

opplevelsene i den indre mentale verden er diffuse og uhåndterlige, blir konkrete, fysiske beviser på 

den mentale tilstand nødvendige. Kroppen blir således scenen hvorpå mentale tilstander utspilles og 

«repareres». Kroppen må blø når sinnet blør (Rubæk, 2009). Både i klinisk og vitenskapelig litteratur 

pekes det på at selvskadehandlinger kan ha flere funksjoner, som jakten på kontroll, affektregulering, 

konkretisering av følelser, avreagering, flukt fra ubehag, hjelp til å stoppe pågående tankekjør, 

selvstimulering, egenomsorg, straff, hevn og ydmykelse, oppmerksomhet og kommunikasjon 

(McAllister, 2003; Skårderud, 2006). Faglitteraturen legger vekt på at det særlig er 

barndomserfaringer innenfor familiekonteksten som er forbundet med utvikling av selvskadende 

adferd hos ungdom og voksne. Flere studier påviser en sammenheng mellom selvskading og fysiske 

og seksuelle overgrep. Andre variabler som ofte omtales i forbindelse med selvskading er 

omsorgssvikt, tap, separasjon og den affektive kvaliteten på tilknytningsbåndene i foreldre-

barnrelasjonen (Sommerfeldt og Skårderud, 2009). Det hører med til dette bildet at 

forskningsfokuset på selvskading er av nyere dato. Den kliniske faglitteraturen støtter seg til et 

relativt begrenset og variabelt empirisk materiale, hvor en stor del av studiene det refereres til er 

utført i pasientpopulasjoner (Whitlock et al., 2006). Flere kategoriserer nå den direkte selvskaden 

som et såkalt non-spesifikt symptom (Simonsen og Møhl, 2010) hvor det ikke er mulig å finne en 

felles etiologisk bakgrunn. Selvskade kan opptre i relasjon til mange forskjellige tilstander, i en bred 

variasjon fra lettere former for mistrivsel til alvorlige psykiske lidelser (Thorsteinsson, 2010). 

 

Kroppen som tekst  

Det er den kroppssymbolske forestillingsverden som selvskadingsfenomenet er innvevd i, og hvordan 

dette symbolspråket er i dialog med dagens kulturelle kontekst - som er denne artikkelens 

hovedanliggende. Jeg leser selvskading som skrift i hud, og inntar i så henseende et utenfra 

perspektiv. Med en av antropologen Jorun Solheims formuleringer er ambisjonen å ta kroppen på 

ordet. Et grunnleggende premiss er her at kroppen som fenomen er flertydig, ikke minst i den 

forstand at kroppen både viser til noe konkret og noe symbolsk.  Våre kropper er alltid både ting og 

tegn: Den konkrete kroppen blør, skarpe gjenstander kan trenge gjennom tre lag med hud, 

endorfiner utskilles, samtidig som ødelagt kroppsvev kan symbolisere en eksistensiell smerte eller et 

indre sår. Skjæringen i egen hud synes å representere en symbolsk flertydighet, eller polysemi, hvis 

budskap ikke umiddelbart utkrystalliserer seg. De selvpåførte kuttene åpner opp for ulike 

tolkningsmuligheter. Det er et meningsinnhold som på mange måter er dypt paradoksalt og som 
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henvender seg til oss på flere nivåer samtidig. Solheim mener det kroppslige symbolspråket i sitt 

vesen er basert på metaforer og analogier. Hun peker på hvordan det hun kaller den symbolske 

tenkemåte, opererer etter en annen «logikk» enn det vi vanligvis forstår med rasjonell tenkning, men 

ikke desto mindre er en tenkemåte vi alle deler. Ut fra dette perspektivet snakker kuttene 

bokstavelig, de er direkte analogier til det som utrykkes. De er, med en formulering hentet fra 

Bateson, metaforer som er ment (Solheim, 1998). 

 

Den flytende modernitet  

Utgangspunktet her er at den selvskadende atferden har en mening og en referanse som både peker 

innover i den som skader seg og utover i kulturen. Kultur oppfattes ikke som en entydig og homogen 

størrelse. Allikevel mener jeg det er mulig å snakke om noe bestemt og særegent, nemlig et vestlig 

kulturmønster i vår tid, med referanse til begreper som senmodernitet eller postmodernitet.  Det tas 

ikke her stilling til de forskjeller som er innleiret i disse begrepene. De fleste samfunns- og 

kulturteoretikere vil imidlertid være enige om at den vestlige kultur de seneste årtier har forandret 

seg hurtigere og mer radikalt enn noensinne tidligere. I løpet av bare rundt hundre år har 

hovedparten av de vestlige samfunn utviklet seg fra overveiende å være tradisjonelle bondesamfunn 

til etter hvert å bli høyt utviklete industrisamfunn. Den videre utviklingen - til dagens globaliserte 

forbruks-, nettverks- og informasjonssamfunn har medført betydelige kulturelle endringer, og stiller 

oss overfor nye muligheter og nye krav.  Det er skjedd en omfattende kulturell frisettelse av 

enkeltindividet i denne historiske epoken og det er ikke lenger gitt hva den enkelte kan og skal 

utrette i sitt liv: Våre liv og identitetsdannelse er ikke lenger fastlagt av tradisjoner og 

familietilhørighet, av kulturelle konvensjoner og institusjoner. De store fortellinger og ideologier er 

døde, gravlagt sammen med troen på autoriteter og en evig gyldig sannhet. Samtidig har industrien, 

produksjonskreftene og vitenskapene mistet sin uskyld parallelt med at det nå er blitt klart for 

flertallet at det ikke bare produseres viten og velstand, men også nye trusler mot menneskeheten, 

eksempelvis globale finanskriser og radioaktive utslipp. Jeg er inspirert av den polsk-engelske 

sosiologen Zygmunt Baumans introduksjon av det flytende som metafor for dette stadiet i 

moderniteten og tar utgangspunkt i hans kulturanalytiske refleksjoner som en innfallsvinkel til å 

forstå hvorfor oppblomstringen av selvskadende adferd dukker opp akkurat nå. Baumans 

fluiditetsmetafor henspeiler på de omskiftelige aspekter ved verdier, livsanskuelser og sosiale 

strukturer i vår tid. Mens Gud, i følge Bauman, er ute i forlenget permisjon er det opp til det enkelte 

menneske å skape orden. Frihetens pris er en ny utrygghet, hevder sosiologen (Bauman, 2001a).  
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Hvordan kan vi forstå kroppens fremskutte rolle i det senmoderne? Ikke bare akademikere og 

næringslivstoppers felles dragning mot en veltrent kropp, sykkelløp og Birkebeiner, samt en 

tiltagende seksualisering av kroppen i det offentlige rom, men også det økende omfanget av ulike 

former for kroppsmodifikasjon - det skjæres, boles, sultes og soles. Tendensen til å se kroppen som 

et prosjekt som skal arbeides med er slående. Samtidig er kroppen blitt en vare. Fra ulikt hold pekes 

det på hvordan individet i senmoderniteten i stor grad bruker kroppen til å kommunisere om 

identitet - både til seg selv og andre. Samtidig kommuniserer kroppen om den kulturen den beveger 

seg innenfor, om samtidens normer, grenser og estetiske idealer (Isdahl og Skårderud, 1998).  I en 

etter-ideologisk og individualistisk tid der tradisjonelle verdier som religion, klasse, politisk 

oppfatning, geografisk tilhørighet, familie og slekt ikke lenger gir den samme identitet og tilhørighet, 

er den enkelte mer og mer blitt hjemmehørende ene og alene i egen kropp. Kroppen får enda større 

betydning som tegn og symbol for selvet enn før (Andersen, 2003). Bauman (2001a) beskriver 

kroppen som et tilfluktssted for kontinuitet og varighet i en samtid hvor vi kjemper for å benekte 

eller i alle fall skjule den skremmende fluiditeten. Vi vender oss mot kroppen for å gjøre årsaken til 

vår uro håndterlig og tilgjengelig for avlastende tiltak. I lys av disse perspektiver er det kanskje heller 

ikke overraskende at kroppen blir arenaen hvor livets utfordringer og konflikter nå i bredere forstand 

utspiller seg og spisses til. 

 

Hva snakker det kroppsliggjorte symbolspråket om? 

Identitet, sårbarhet og skam 

Med individualiseringen trer enkeltindividet ut av gruppen, ut av de kollektive sammenhenger. 

Mennesket er blitt sitt eget vesentlige utgangspunkt og referanseramme. I lys av Baumans 

samtidsanalyse kan det å leve i et sterkt individualisert samfunn handle om at den enkelte møter 

ungdomstidens utfordringer under svakere normtrykk, med færre faste orienteringspunkter og med 

svak, eller ingen, retningsanvisning fra internalisert kultur. Fra flere hold pekes det på at den 

kulturelle kompleksitet og den høye endringshastighet kan representere betydningsfulle endringer i 

tilknytningsforhold og dermed en samfunnsmessig økt risiko for ustabil identitetsdannelse 

(Jørgensen, 2002; Skårderud et al., 2010). Dette vil igjen ha konsekvenser for utvikling av 

mentaliseringskapasiteter og affektregulering fremholder Skårderud. Vi snakker om en ytrestyrt 

kultur hvor sammenligning med andre blir viktigere for å definere seg selv. Mindre stabile identiteter 

ser ut til å være mer tilbøyelige til å vende seg mot kroppen på problematiske vis. Den som har 

vansker med å kjenne seg selv innenfra, må erfare seg selv utenfra (Skårderud, 2008). Smerte og sår 
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som blør er et konkret og fattbart faktum, i motsetning til den indre tilstanden som er vanskeligere å 

definere. Det å søke det konkrete kan være et forsøk på å håndtere det utydelige i individet selv. 

Men kan det også være en måte å håndtere det grenseløse og utydelige i kulturen?  Den unge som 

selvskader kan ikke forstås som en isolert enhet, løsrevet fra en kulturell og samfunnsmessig 

kontekst. 

Aldri tidligere har skandinaviske unge hatt så mange valgmuligheter og muligheter til å forme eget 

liv. Samtidig kan det se ut som om stadig flere unge strever med en problematikk hvis omfang og 

intensitet ligger utover det vi normalt betrakter som en del av ungdomslivet. Den danske psykologen 

Ida Koch bruker kutting som et eksempel på hvor gode de unge er blitt til å maskere sin mistrivsel, og 

betegner kutting som den stille smerte (Nielsen et al., 2010). Peker hemmeligholdelsen av både 

kutting (som oftest foregår i det skjulte) og mistrivsel på en gryende mentalitet i samfunnet, en 

innstilling som går ut på at ulike former for lidelse, nød og nederlag er å betrakte som selvforskyldte 

av individene som er rammet? Samtidig som idealet om det «overskuddsaktige» og uavhengige 

menneske som støtter seg til egne indre drivkrefter står sterkt. «Individually, we stand; individually, I 

fall» (Bauman, 2001 b, s.45).  

Den enkeltes forhold til smerten i eget liv, hvor godt vi er rustet til å møte psykisk smerte, er ikke et 

forhold som fullt ut bestemmes av psykologiske eller biologiske faktorer, av religiøs forankring eller 

tilknytning i relasjoner. «Samfunnet vi lever i, epoken vi tilhører, utruster hver og en av oss med et 

vokabular og en målestokk for å kommunisere om smerte og å vurdere dens betydning» skriver den 

norske filosofen Arne Johan Vetlesen (2004, s.7). Kulturen tenkes her å ha betydning for hvordan den 

enkelte både tolker og tåler smerten i eget liv - og andres. Kan man tale om at vår kultur delvis feiler - 

med tanke på å forme vår innstilling og våre strategier overfor den psykiske smertens realitet? Et 

sentralt poeng hos filosofen er at vi i vår kultur nå forsøker å utradere vår egen sårbarhet.  

I en nummen og smertefobisk kultur kan det gi mening å oppsøke fysisk smerte som en måte å 

komme i kontakt med egne følelser på, en metode for å kjenne, være i kontakt med noe reelt 

(Skårderud, 2009). Kuttene fremstår sannferdige. Hvem forstår ikke alvoret i blodige sår?  

Sentralt i min analyse er hvordan kulturelle omveltninger kan få konsekvenser for enkeltindividers 

psyke og selvforhold. Skyld, men kanskje enda oftere skam, er i lys av de kulturanalytiske 

perspektiver denne artikkelen aktiverer, i stigende grad koblet til den tidstypiske ideen, eller 

illusjonen, om individets nærmest totale frihet til å skape og omskape seg selv. At det stadig er 

objektive omstendigheter som bestemmer og begrenser den enkeltes valg og selvutfoldelse, dette 

ligger utenfor, eller er ekskludert fra, den dominerende kulturelle fortelling (Jørgensen, 2002).  
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Bauman (2001a) mener tidligere tiders ytre tvang nå er avløst av en indre tvang, og en redsel for 

egne begrensninger og selvforskyldt svikt. I boken Sociale patologier peker flere av forfatterne på 

hvordan valgfriheten for svært mange nå arter seg som det motsatte, nemlig som økt - og stadig 

økende - valgtvang, hvor rekken av muligheter for noen vil være langt større enn hva individets 

handlingskapasitet kan håndtere (Willig og Østergaard, 2005). I dette perspektivet bemerker 

Vetlesen (2004) hvordan alt som er nå åpnes for inngripen med sikte på såkalt forbedring. Også 

psyken - identiteten, selvfølelsen - dras inn i omformingens altomfattende imperativ like mye som 

vår kroppslighet. Dersom en leser selvskadeadferd og det den kliniske litteraturen beskriver som 

«attacker av selvhat» (Lund et al., 2010) og «et skambasert syndrom» (Skårderud et al., 2010) inn i en 

samtidskontekst, dukker altså fenomenet opp i en kultur som på ulike måter gir en 

utilstrekkelighetsfølelse gode vekstvilkår. Skam kan oppstå som en følge av både et fravær i 

relasjoner, grensekrenkelser og traumer, men skam kan også følge av kulturelle internaliserte 

forventninger og krav, som igjen truer selvfølelsen. Den skamutløste selvskadeadferden kan ut fra 

slike perspektiver knyttes til en diskrepans mellom selvideal og realisering, og slik jeg ser det, til en 

form for kulturell logikk.  Individet forsøker å skjære sin skam bort, eller blø den ut. Men strategien 

for å dempe skammen fører bare til mer skam, utløst av både handlingen og dens konsekvenser.  

I et slikt perspektiv kan de blodige kuttene peke mot «sykdomsforhold» i samfunnets strukturelle og 

normative innretning. Den som skader seg selv er da uforvarende bærer av en vidt utbredt kulturell 

krise.  

 

Et kultursensitivt syndrom    

Allerede for femti år siden satt psykoanalytikeren og antropologen George Devereux fokus på 

hvordan noen lidelser ser ut til å utrykke spenninger eller uløste problemer i en spesiell kultur eller 

en bestemt historisk epoke - begrepsliggjort med termen «an ethnic disorder». Symptomene 

representerer da en type sosial negativisme, eller et ikke-oppgitt opprør mot rådende kulturelle 

forventninger (Gordon, 2000). Andre har senere brukt betegnelser som et «kulturbundet syndrom» 

(Gordon, 2000), «forbipasserende lidelser» (Hacking, 1999) og «kultursykdommer» (Johannisson, 

2007) med henvisning til blant annet anoreksi og hysteri som eksempler på lidelser som dukker opp 

innenfor enkelte geografiske områder og har utbredelse innenfor et visst tidsrom.  Med den økte 

forekomsten av selvskading i vestlige industrialiserte land svarer fenomenet til definisjonen av et slikt 

kulturbundet eller kultursensitivt syndrom. Betraktet som et kulturbundet syndrom, slik jeg tolker 

Gordons anvendelse av begrepet, trekker kuttingen på det kroppsliggjorte vokabularet i vår tid og er i 
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dialog med samtidens overopptatthet av det ytre, av overflate, av både prestasjon og presentasjon. 

Overflaten - huden - blir både et lerret for et kroppsliggjort symbolspråk og en blodig slagmark for 

selvets konflikter. Inspirert av Devereux kan den arrete (kvinne) kroppen også leses som negasjonen 

av senmoderne vestlige idealer: skjønnhet, smertefrihet og selvkontroll. Hvilket igjen kan forklare 

hvorfor den sosiale responsen er ambivalent; en blanding av beundring, frykt og forakt. Forfølger en 

Devereuxs resonnement vil den type konflikter som opptrer i personer som utvikler en «etnisk 

lidelse», i dette tilfelle selvskading, være mye mer utbredt enn det faktiske antall av individer som 

manifesterer slike symptomer.  

I den kliniske litteraturen snakker man om selvskading og en mulig smitteeffekt, ikke minst er dette 

beskrevet som et kjent fenomen på ulike psykiatriske avdelinger. Det fremholdes også at en økt 

åpenhet rundt disse kroppspraksisene i det offentlige rom kan gi konkrete handlingsideer til 

mennesker med følelsesmessige vansker (Skårderud et al., 2010), og at selvskadehandlinger muligvis 

normaliseres, og dels smitter, i spesielle subkulturer (Beckman et al., 2010). I CASE-undersøkelsen 

fant man en sammenheng mellom selvskadeadferd og det å ha kjennskap til selvskading blant venner 

(Ystgaard et al., 2003).   

Selvskading er ikke en etablert diagnose i de diagnostiske systemene, men adferden presenteres ofte 

i diagnostiske vendinger både i den helsefaglige diskursen og i kulturfeltet. Betegnelsen selvskader er 

hyppig anvendt. Den svenske idéhistorikeren Karin Johannisson viser oss hvordan en diagnose, når 

den først er der som navn og som bilde, medisinsk og kulturelt legitimert og synliggjort gjennom 

mediene, har en tendens til å trekke til seg bærere av det typiske symtombildet. Én epoke fylles opp 

av melankolikere, en annen av neurastenikere, en tredje av fibromyalgikere, «diagnoser fødes, gjør 

karriere og dør» (Johannisson, 2007, s. 19).  Anoreksi, bulimi og selvskadeadferd spiser på 

kvinnefrigjøringens nye kvinneideal hevder idéhistorikeren, som anvender begrepet 

kultursykdommer eller kulturrelaterte diagnoser om denne type bevegelige sykdomsspråk. En 

kultursykdom reflekterer, slik jeg tolker Johannisson, det samfunnet den opptrer i og gir således 

innblikk i hva som har bidratt til å skape den.  

Vi bruker samtidens utrykk til å artikulere vår eksistens. Samtidig kan den senmoderne kroppen sies å 

være overbelastet som tegnbærer (Isdahl og Skårderud, 1998). I lys av disse perspektiver, der 

selvskadingsfenomenet antas å ha grunnlag i vestens kulturelle verdier og konflikter, kan kutting da 

ikke bare knyttes til en form for sosial negativisme, men likefrem handle om et regelrett opprør? 
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Sosialt skapte forventninger til kjønn, opprør og retrett  

En rekke studier konkluderer med at det er langt flere kvinner enn menn som kutter seg. Jeg forstår 

det å skjære i egen hud som avvik i forhold til forventet kvinnelighet, i en kultur som dyrker den 

glatte og lytefrie kvinnehuden. Bruker kvinner nettopp derfor kutting som en protest? Kvinner skader 

seg selv og menn skader andre er et ofte anvendt mantra innenfor litteraturen. Det klassiske 

mønsteret er at kvinner retter vanskelige følelser innover, mens menn er mer utagerende 

(Thorsteinson, 2010). Heller enn å kutte seg, kjører de for fort, sloss eller ruser seg.  Denne 

generaliseringen kan opplagt problematiseres, men først vil jeg forfølge et annet spor. Kan man ikke, 

dersom man anvender Baumanske briller eller lar seg inspirere av filosofen Susan Bordo (1992), lese 

en dobbelthet inn i den arrete (kvinne)kroppen; både et utrykk for avmakt og et utrykk for opprør? Et 

opprør mot kulturelle idealer, mot motsetningsfylte krav og skyhøye forventninger, mot 

objektiviseringen av våre kropper? Motstand mot fordringen om å skulle se seg selv som en 

tilpasningsdyktig nomade (Bauman, 2001a), hvor nyliberalismen er opphøyet til en form for moralsk 

sannhet (Willig, 2005). Et opprør mot en nummen og fremmedgjørende kultur som søker å skjule og 

benekte heller enn å erkjenne tilværelsens ufravikelige grunnvilkår; sårbarhet, avhengighet og 

smerte. Eller kan kuttingen, uavhengig av kjønn, leses som en midlertidig eskapisme fra en kompleks 

og uoversiktlig samtid? En retrett, et utrykk for at det blir for mye. Som jeg leser Bauman savner det 

senmoderne mennesket et slagkraftig språk til å formulere en sosial og samfunnsmessig indignasjon. 

Det er ingen stemme i det offentlige rom som målbærer dette opprøret, eller denne kollektive 

avmakten, smerten og forvirringen.  Når den enkelte samtidig opplever seg som fri, og det er 

vanskelig å få øye på en egentlig undertrykkende ideologi eller synlige autoritære instanser, er det 

vanskelig å se hvor den enkelte skal rette sitt opprør. Ut fra et slikt perspektiv er det mulig å hevde at 

avmakten individualiseres, og kanskje også utkrystalliseres i selvskadende handlinger mot egen 

kropp, fremfor et (kollektivt) angrep mot samfunnsstrukturer og rådende normer og verdier i 

samtiden. 

Kulturteoretikeren Eva Illouz peker på at det med gjennomslaget av en terapeutisk etos, det vil si en 

psykologisk verdensanskuelse, ikke lenger finnes noe som kan kalles meningsløs lidelse eller kaos. Alt 

har fått et navn, og en egen diagnose, og kan i teorien gjøres noe med. Dette burde uroe oss jamfør 

Illouz resonnement, fordi det i den meningsløse lidelsen ligger en kilde til opprør. Hun peker på 

hvordan den meningsløse lidelsen i et historisk perspektiv har virket som drivkraft for mennesker til å 

omkaste og endre samfunnet (Madsen, 2010). Når selvskadingsfenomenet i en klinisk sammenheng 

noe ensidig fremstilles som et resultat av en desorganisert selvutvikling i et dysfunksjonelt 

tilknytningsmiljø, uavhengig av en bredere sosiokulturell kontekst, mener jeg dette er et eksempel på 
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at det kliniske perspektivet har mistet blikket for det strukturelle nivået og de mangetydige 

forbindelsene mellom individ og samfunn. Dersom det å skjære i egen hud, eller aspekter av denne 

adferden, også kan forstås som et taust, og kanskje heller ikke-erkjent, opprør, kan det argumenteres 

for at den dominerende helsefaglige og psykologiske diskursen knebler et slikt opprør. 

Det kan samtidig stilles spørsmålstegn ved hvorvidt den uttalte skjeve kjønnsfordelingen, slik den 

fremstilles i media og i mye av forskningslitteraturen, med sikkerhet gir et riktig bilde. Til tross for at 

det kan knyttes stor usikkerhet til mange av de empiriske studiene som det refereres til, 

reproduseres stadig bildet av en ofte vakker og begavet, men samtidig psykisk labil hvit 

tenåringsjente som kutter seg, hevder den svenske sosiologen Christian Ståhl (2007). Å betrakte 

selvskading som noe kvinnelig kan forstås som et element av prosessen å gjøre kjønn. Ståhl peker på 

flere studier som viser at adferden også forekommer blant gutter, og i mye større utstrekning enn 

tidligere antatt. En slik kjønnet forståelse av kuttingen kan bety at gutter som kutter seg forblir 

uoppdagede. Samtidig kan en slik oppfatning også ha et selvoppfyllende aspekt, ikke minst sett i lys 

av det Johannisson betegner som bevegelige sykdomsspråk. 

Men hvorfor er det akkurat selvpåførte sår som blir et symbolsk felt for kommunikasjon og 

meningsdannelse? 

 

Straff, soning og renselse 

Skjæringen i egen hud beskrives som en altoppslukende prosess som kan skyve alt annet til side, også 

uhåndterlige følelser. Den kliniske litteraturen skildrer hvordan ikke minst synet av eget blod som 

flyter kan ha betydning for den som selvskader, og for noen gir en opplevelse av at det intense indre 

ubehaget renner ut (Øverland, 2006). Handlingen ser ofte ut til involvere forestillinger om straff og 

soning. Blod er ting og tegn, både konkret og symbolsk. Ting-aspektet kan peke i retning av en liv-død 

problematikk, og i forlengelse av dette, i retning av offer og renselse, skapelse og destruksjon, renhet 

og urenhet. Det at blodssymbolikk er en gjenganger i religionshistorien kan trolig relateres til denne 

type «naturlige» føringer (Kraft, 2005). Flere forfattere har pekt på selvskadingens rituelle og 

symbolske karakter og hvordan handlingen kan være ladet med religiøse overtoner og symbolikk 

(Favazza, 1996; Milia, 2000). Slik jeg ser det kan den repetitive kuttingen ut fra en kulturanalytisk 

tilnærming forstås som et slags verdslig sonings- og renselsesritual, med individet som giver, 

mottaker og blodig offermateriale. Behovet for å straffe seg selv kan leses inn i en kultur som 

kjennetegnes av kontinuerlig selvovervåking, hvor risikoen for selvbebreidelser er nærliggende. Det 

ritualistiske peker på at man gir for å få noe tilbake - smerte og arr er prisen for en indre bevegelse, 
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for å få det bedre, der og da. Ritualer handler om å skape orden og det rituelle aspektet kan peke 

mot en kompleks og flytende samtidskultur, og et individ som søker orden og oversikt.  

 

Grenser 

Det er selve kuttet - vevsskaden - som frembringer blod og smerte. Dersom en skal ta kroppen på 

ordet handler kutting om en grense som ødelegges, og om skjæringspunktet mellom en indre og en 

ytre verden.  Den oppkuttede kroppen snakker i så henseende ganske konkret om sin egen lidelse: 

Det er huden det skjæres i, hvilket kan leses som perforerte grenser rundt selvet - det er selvet som 

er truet. De selvpåførte sårene snakker direkte om grenser som krenkes og grenser som er uklare, 

hvor konkretiseringen, kuttet, også er et forsøk på å håndtere det utydelige og grenseløse. Dersom 

jeg skal lese kuttene både med en Baumansk og en Solheimsk optikk, så mimer kuttingen problemet, 

utydelige grenser i både individ og kultur, følelser som ikke kan rommes, opplevelse av fragmentering 

og fremmedgjorthet. Samtidig mimer handlingen også løsningen. For det enkelte individet kan det å 

skjære i egen hud tjene flere forskjellige komplekse formål på en og samme tid.   

De åpne kuttene og det blodige såret gir assosiasjoner til krigsmetaforer og krigstilstand, kroppen 

som slagmark. Kutting kan leses som et angrep (på selvet), en handling som inkluderer våpen, blod 

og fysiske skader. Slagmarksmetaforen gir assosiasjoner til unntakstilstand, invasjon, okkupasjon, 

opprør og retrett, makt og avmakt, kontroll og mangel på kontroll, offer og overgriper. Adferden kan 

leses på flere nivåer. Både som en fremstilling av trussel om tilintetgjørelse og som en fremvisning av 

grenseløshet. Arrene kan også leses som krigsskader, som vitnesbyrd om smertefulle erfaringer eller 

som tegn på at nye grenser må etableres. 

 

Konklusjon 

Artikkelen setter fokus på hvordan selvskadeadferd kan settes i forbindelse med en ubalanse i den 

kulturelle økologi. Selvskadingen kommuniserer med andre ord ikke alene om intrapsykiske forhold 

og kan derfor ikke utelukkende forstås gjennom en sykdomsmodell eller psykologiske teorier.  

Kanskje kan fenomenet også leses som projeksjon av en tidsånd; flukten, uroen og opplevelsen av 

fragmentering? Et samfunnsbilde projisert gjennom enkeltkropper? Kuttene lyver ikke - i motsetning 

til språket som ikke er sannferdig om tilværelsens betingelser. 
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Analysen peker på en tendens til å måle og veie kroppen - og etterhånden også psyken - i vår vestlige 

samtidskultur. Man kan da tenke seg at kulturelle verdier og sosiale krav påvirker de unges selvbilde 

og inngår i et komplekst samvirke med den psykologiske utvikling for øvrig.  Det kan i denne 

sammenheng se ut som om selvskadeadferden hviler på en kultursynton pendulering mellom 

kontroll og kontrolltap, autensitet og konformitet (flukt), motstand og retrett, straff og 

selvmedisinering. 

Uansett om kjønnsfordelingen er skjev eller jevn hva selvskading angår, ser det ut som den kliniske 

faglitteraturen og det bildet av selvskading som skapes i det offentlige rom, aksentuerer og bekrefter 

adferden som et innadvendt og kvinnelig problem. Forestillinger om kjønn reproduseres her gjennom 

forstillinger om sykdom.  

I siste instans har dette fenomenet kanskje først og fremst å gjøre med noe som angår vår 

fellesmenneskelige natur, vår felles sårbarhet for smertens realitet.  Kroppen blir her et redskap for 

erfaringer som primært ikke er kroppslige. Det kroppssymbolske språket kan referere til både 

mytologiske temaer og samfunnsstrukturer, og peker i retning av et truet selv. Man kan tenke seg at 

det flytende og fragmentariske ved livserfaringen, og grenser som er fraværende, porøse eller 

uskarpe, skaper et behov for å lukke seg til, for tydelighet og forenkling, for å merke seg selv – 

bokstavelig talt. Flertydigheten i den kroppslige symboliseringen tydeliggjør hvordan det å skjære i 

egen hud ikke er én, men mange, tilstander. 

I et samtidsdiagnostisk perspektiv er tendensen til selvskading i bred forstand minst like interessant, 

eller snarere foruroligende, som forekomsten av kliniske tilfeller, ettersom de utbredte tendenser 

antyder at det kan være snakk om mer generelle reaksjoner på endrete samfunnsmessige vilkår. Det 

kan se ut som om de unge blir bærere av senmodernitetens dilemmaer som et personlig problem, at 

det foregår en type privatisering av utilstrekkelighetsfølelsen som gjør den lite tilgjengelig for 

kollektiv bearbeiding og protest. I lys av dette perspektivet er det urovekkende når arrete og 

oppkuttede unge møtes med ord som balanserer mellom moralsk fordømmelse og kliniske 

diagnoser.  

 

                                                           
1 Samtidig som den kliniske faglitteraturen primært beskjeftiger seg med selvskadingens psykologiske aspekter finnes det her noen klare 

unntak. I en norsk sammenheng har psykiateren Finn Skårderud i en rekke artikler og bøker hatt fokus på kulturelle faktorers betydning for 

både selvskadeadferd og spiseforstyrrelser. Se Skårderud, Haugsgjerd, Stänicke (2010) og Skårderud og Isdahl (1998). Et litteratursøk i 

databasene Sosiological Abstracts og ISI web of science fant få artikler som belyser selvskading fra et antropologisk eller sosiologisk 
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perspektiv. Se Philosophy, Psychiatry & Psycholgy (2003), Volume 10, nr 1 for en videre utdypning og diskusjon. Se også Mc Allister (2003) 

“Multiple meanings of selfharm: a critical review”. International Journal of Mental Health Nursing 12: 177-185 

 

 

Summary 

Self-harm has increased in Western societies, especially among youth. This article illuminates the 

socio-cultural aspects of the self-harm phenomenon.  Similar to eating disorders, self-harm may be 

considered a culture-bound or culture-sensitive syndrome. Radical cultural changes and socio-

cultural instability represents insecure conditions for construction of a stable identity and is 

described as a possible etiological factor in self-harm. Skin-cutting is interpreted as a psychological 

drama in dialogue with a cultural context, at the same the act is considered a reflection of 

contemporary culture. A variety of clinical texts and related research about self-harm behavior is the 

article's empirical foundation. By considering self-cutting in light of various cultural analytic 

perspectives, the article highlights how this body-symbolism (the language of bodily signs) may refer 

to both mythological themes and social structures.  The article also addresses the limitations of 

current medical and psychological discourse, which unilaterally present self-harm as a result of a 

disorganized self-development in a dysfunctional attachment environment. The massive 

psychological synchronization and the individualization of the self-harm behavior may mean that a 

phenomenon which possibly arises from pathogenic social conditions is understood as something 

which occurs in isolation, and thus only has its solution in the individual human psyche. The article 

also focuses on why young people in our postmodern era more frequently tend to express their 

distress in bodily terms.  

 

 

 

 

 


