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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Det finns ett suicidalt och ett icke suicidalt självskadebeteende. Majoriteten av 

ungdomar som har ett icke suicidalt självskadebeteende är av det kvinnliga könet och själva 

skadandet är ett sätt att uttrycka sin psykiska ohälsa på. 

Syfte: Syftet med denna kvalitativa litteraturstudie var att ur ett livsvärldsperspektiv belysa 

utlösande faktorer hos flickor/unga kvinnor som har ett icke suicidalt självskadebeteende. 

Metod: Studien har gjorts med en kvalitativ ansats med ett livsvärldsperspektiv och baseras på 

fem biografier. Biografierna analyserades med Lundman och Hällgren Graneheims 

innehållsanalys (2004). 

Resultat: Det framkommer att majoriteten av flickorna/de unga kvinnorna har en 

bakomliggande psykisk sjukdom som orsakat mycket lidande och förvirring i livet. Detta kan 

vara en utlösande faktor till ett självskadebeteende. Andra faktorer som påverkat är 

traumaupplevelser i barndomen, ångesthantering, självhat, skamkänslor, utanförskap och 

röster som befaller dem till självskada. Faktorerna går in i varandra och den ena faktorn 

utesluter inte den andra. 

Slutsats: Det ä viktigt att redan i tidig ålder fånga upp dessa flickor/unga kvinnor för att kunna 

försöka förhindra en utveckling till ett självdestruktivt beteende. Skolan har en viktig del i 

detta samt även vården. Då dessa flickor/unga kvinnor känner mycket utanförskap i samhället 

ska vården vara den plats som de känner tillit och trygghet till. 
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INLEDNING 

 
Intresset för att veta mer om bakomliggande orsaker till dessa flickor/unga kvinnors 

självskadebeteende och tankesätt väcktes varför denna studie valdes för att belysa dessa 

faktorer och få en inblick i deras livsvärld. Som allmänsjuksköterska kommer vi att träffa 

dessa patienter var vi än arbetar inom vården. Anledningen till det väckta intresset för detta 

ämne var att båda författarna hade sin praktik på den Rättpsykiatriska regionskliniken, där de 

arbetar med denna typ av problematik. En nyfikenhet väcktes dock redan under en 

psykiatrikurs tidigare under utbildningen. 

 

BAKGRUND 
 

Studien kommer att belysa utlösande faktorer till ett icke suicidalt självskadebeteende hos 

flickor/unga kvinnor mellan 12-25 år gamla. 

 

I Bjäreheds (2011) undervisningsmaterial anges att Nock (2009) funnit två typer av 

självskadebeteende, ett suicidalt och ett icke suicidalt. Det icke suicidala är när en person 

skadar sig själv, utan att ha något syfte till att vilja avsluta sitt liv och det är detta beteendet 

som kommer att belysas i denna studie. Det suicidala självskadebeteendet är när en person 

skadar sig med viljan att avsluta sitt liv, att gå från självmordstankar till planering och sedan 

till försök.  

 

Nock och Favazza (2009) skriver om en definition av icke suicidalt självskadebeteende. Ett 

icke suicidalt självskadebeteende innebär att direkt och avsiktligt skada sin egen kropp utan 

att ha ett suicidsyfte. Med direkt skadande menas att till exempel skära sig med ett rakblad, 

medan ätstörningar och tablettintoxikation räknas som ett indirekt skadande och klassas därför 

inte in som ett icke suicidalt självskadebeteende. 

 

Även om självskadebeteendet inte har ett suicidsyfte är det mer sannolikt att begå självmord 

om självskadebeteende finns som grund än om det inte gör det. Det visar Alfonso och Kaur 

(2012) i sin studie gjord i USA för att undersöka om det finns speciella grupper av ungdomar 

som riskerar att få ett självskadebeteende. Den visar även att ungdomar som bl.a. utsätts för 

mobbing, har låga förhoppningar på livet och som brukat eller brukar alkohol och eller 

narkotika har lättare att drabbas av ett självskadebeteende (ibid). Även kvinnor som blivit 

utsatta för sexuellt utnyttjande uppvisar ett upprepande självskadebeteende.  Det visas också 

att kvinnor som tidigare blivit behandlade med antidepressiva läkemedel och återfaller i sin 

depression yttrar sig värre än det gjort innan behandlingen. Vid detta återfall uppvisar 

kvinnorna ett självskadebeteende (Bilén et al.2010).   

I en studie av De Kloet et al (2011) skriver de att det finns stor risk att personer med 

stressfaktorer som problematisk uppväxt i familj och i skolan eller en avslutad relation med 

pojkvän/flickvän kan påverka till att ett självskadebeteende tar start. De nämner också i 

artikeln att en uppväxt med en styvförälder kan vara en faktor. Detta kan bero på att man som 
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barn inte får tillräckligt med uppmärksamhet från föräldrarna på grund av den nya parten 

(ibid).  

I en annan studie, där ungdomar berättade om hur de började med sitt självskadebeteende, 

visades att självskadan har en koppling till olika svårigheter i livet. När det var svårt att prata 

om och visa känslor kunde självskadandet bli ett sätt att hantera stress eller andra svårigheter 

på men även ett sätt att handskas lättare med sina känslor och problem (Hill och Dallos, 

2011). 

Genom att skada sig själva kan informanterna i studien ta över kontrollen över sitt liv igen. De 

uttrycker att livet ibland rullar på utan att de kan påverka det, de kontrollerar då detta genom 

att självskada. Att skada sig själv kan även vara ett sätt att straffa sig pga. av svårigheter som 

hänt i livet (ibid). 

 

En finsk studie gjordes för att undersöka kopplingen mellan självskadebeteende hos 

ungdomar och psykisk ohälsa med hjälp av DSM-IV-TR, som är den samling av 

diagnoskriterier som används för att sätta diagnoser inom psykiatrin. Studien visade att mer 

än hälften av flickorna som skadade sig hade en depression, drygt en tredjedel hade en 

ångestproblematik och drygt en tiondel hade ätstörningar (Hintikka et al. 2008). 

 

Majoriteten av ungdomar som skadar sig är flickor och själva skadandet är ett sätt att uttrycka 

sin psykiska ohälsa på (Fjellman, 2011). Vad detta beror på är svårt att avgöra men Fjellman 

(2011) skriver att kroppsfixering och utseende har i historien alltid präglat kvinnans öde.  

 

Det Goodwin, Mocarski, Marusic och Beautrais (2012) undersökte i sin studie, var 

deprimerade ungdomar med tankar på att skada sig sökte hjälp någonstans, de jämförde detta 

med var deprimerade ungdomar utan tankar på att skada sig sökte hjälp någonstans. Studien 

visade att de deprimerade ungdomarna med självskadetankar föredrog att söka hjälp bland, 

framförallt, sina vänner och sökte sig helst inte till vården.  

 

En svensk studie visar att unga kvinnor med diagnosen emotionell instabil 

personlighetsstörning tycker att DBT (dialektisk beteendeterapi) är ett väl fungerande 

behandlingsalternativ till bl.a. deras självskadebeteende, att terapin är välutvecklad och 

anpassad efter deras problematik och behov. De anser även att DBT kan ha räddat deras liv, 

och med hjälp av de strategier de lärt sig från terapin kan de handskas med livet på ett bättre 

sätt, samt att stoppa impulserna till självskada (Perseius, Öjehagen, Ekdahl, Åsberg och 

Samuelsson, 2003). 

 

 

Diagnoser enligt DSM-IV-TR 

Det finns idag ingen diagnos för just självskadebeteende men det finns med som ett 

delkriterium till emotionell instabil personlighetsstörning. 

Ett förslag finns dock till den femte upplagan av DSM (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorder); en person med ett icke suicidalt självskadebeteende (Non-Suicidal Self 

Injury) ska enligt DSM-IV ha skadat sig milt eller måttligt i fem dagar eller mer under det 

senaste året. Skadandet ska inte ha haft ett suicidsyfte. Självskadebeteendet ska vara relaterat 
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till minst två av faktorerna: negativa känslor, svårigheter till att motstå skadeimpulser, 

upprepade skadeimpulser och ett bakomliggande syfte till skadandet (Bjärehed, 2010). 

 

 

Emotionell instabil personlighetsstörning 

Personer med emotionell instabil personlighetsstörning, även känt som borderline 

personlighetsstörning, har intensiva och instabila relationer, framförallt till närstående, de har 

en osäkerhet vad gäller självbild, identitet och värderingar. Deras känsloläge kan snabbt växla 

mellan ytterligheterna och känsloupplevelserna är ofta mycket starka. Vid påfrestning kan 

psykossymtom uppvisas hos dessa personer och de tenderar även att utveckla ett 

självskadebeteende (Allgulander, 2008). 

 

Depression 

Egentlig depression är en av flera typer av depressiva syndrom, symtomen är liknande vid de 

andra syndromen och skillnaden är tid och utlösande faktorer. Personer som får diagnosen 

egentlig depression är nedstämda, har fått ett minskat intresse eller en minskad glädje under 

minst en två veckors period samt ha minst fyra av övriga symtom; viktförändring, 

sömnstörning, agitation eller hämning, svaghetskänsla, skuldkänslor, minskad tanke- eller 

koncentrationsförmåga och tankar på döden (Allgulander, 2008). 

 

Ångest 

Ångestsyndrom är ett samlingsnamn för olika diagnoser inom kategorin ångest; generaliserad 

ångest, social ångest, tvångssyndrom, paniksyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och olika 

fobier. Paniksyndrom ger panikattacker, ångestpåslaget är då stort och överväldigande, det 

kan komma helt oprovocerat och kan ge en känsla av att dö. Kroppen och själen upplever ett 

katastroftillstånd med symtom som hjärtklappning, svettning, darrning, andnöd, illamående, 

svindel, overklighetskänslor, myrkrypningar, värmevågor och tryck över bröstet (Allgulander, 

2008).  

 

TEORETISK REFERENSRAM 
Vårdvetenskapen inriktar sig på människan och hennes upplevelser. Denna studie utgår ifrån 

ett livsvärldsperspektiv som används för att beskriva och förstå individers upplevelser av sin 

livssituation (Dahlberg & Segesten, 2010). De vårdvetenskapliga begreppen som kommer att 

användas i studien är; livsvärld, välbefinnande/lidande och levd kropp. 

 

Livsvärld 

Detta begrepp kännetecknar det sätt vi förstår oss själva, hur vi förstår andra och allt annat 

som hör livet till. Livsvärlden delas med andra människor men är ändå unik och personlig, då 

det är den personliga upplevesen av världen runt omkring oss (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Med hjälp av livsvärlden finns det möjligheter till att utföra bättre vård, genom att få en 

omfattande syn på patientens upplevelse av saker och ting och dess relationer till vårdare och 

närstående (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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Välbefinnande/Lidande 

Välbefinnande är när det sker en upplevelse av hälsa och djup upplevelse av existens 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Begreppet välbefinnande handlar om att exempelvis kunna 

utföra vissa sysslor, fastän man har begränsade tillgångar. Upplevelsen av välbefinnande är 

subjektiv och därför viktigt att ta hänsyn till människans livsvärld i samband med 

välbefinnande (ibid).  

 

Välbefinnande kan ses som motpolen till lidande. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att 

vårdandet inte kan bli framgångsrikt om det inte lindrar patientens lidande och ökar 

välbefinnandet. Lidandet baseras på människans konkreta och subjektiva upplevelser. Därför 

kan lidande inte generaliseras från person till person (Nortvedt & Grimen, 2006).  

 

Levd Kropp 

Kroppen kan ses som ett subjekt, den har erfarenhet, kroppen är levd. Den levda kroppen har 

minnen, erfarenheter, upplevelser, tankar, känslor och visdom. Kroppen är också 

meningsbärande och meningsskapande. Kroppen och det själsliga är i detta perspektiv ett och 

samma. De extensiella aspekterna är sammanflätade i den levda kroppen.  Den levda kroppen 

är alltså fysisk, psykisk, extensiell och andling på en och samma gång (Dahlberg & Segesten, 

2010). 

 

PROBLEMFORMULERING 
Självskadebeteende har på senare år blivit mer och mer vanligt bland flickor/unga kvinnor. 

Flickorna/de unga kvinnorna tar till självskadebeteende vid ångestattacker för att kunna lindra 

den inre smärta som förekommer. De menar att deras syfte med att skada sig själv inte är att ta 

livet av sig. Det handlar mycket om att ha kontroll över sin egen kropp. I denna studie skall 

det därför lyftas fram vad det är som gör att dessa unga kvinnor tar till detta beteende, vilka 

faktorer det är som utlöser beteendet och om det beror på individuella eller utomstående 

faktorer.  
Vid tidigare sökning visar det sig att det finns många studier gjorda om självskadebeteende. 

Dock undersöks inte de unga kvinnornas upplevelser av välbefinnande och lidande.  

Vi gör denna studie för att lyfta fram att självskadebeteende är ett problematiskt beteende som 

man som allmänsjuksköterska kommer stöta på ofta. Denna studie kommer lyfta fram vad det 

är som gjort att dessa flickor/unga kvinnor mår som de gör och därav kommer förståelsen för 

detta beteende öka. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR  

 
-Varför tar flickor/unga kvinnor till ett självskadebeteende? 

-Är det yttre eller inre faktorer som påverkar självskadebeteendet? 
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SYFTE 

  
Syftet med denna kvalitativa litteraturstudie var att ur ett livsvärldsperspektiv belysa 

utlösande faktorer hos flickor/unga kvinnor som har ett icke suicidalt självskadebeteende. 

 

METOD 

 
En kvalitativ ansats med ett livsvärldsperspektiv har valts, detta med anledning av att vid en 

kvalitativ metod fokuseras det på att skapa mening, tolka och få en förståelse i människans 

subjektiva upplevelse av omvärlden. Vid kvalitativ forskning betonas förståelsen av 

människans upplevelser. Det är också viktigt att samtidigt förstå att kulturen och dess 

specifika värderingar är minst lika viktiga att analysera (Polit & Beck, 2010). Biografier 

användes, skrivna av flickor/unga kvinnor med ett självskadebeteende. 

 

Datainsamling 

Studien baserades på biografier som handlade om självskadebeteende. Inriktningen på enbart 

flickor/unga kvinnor beror på att författarna har ett stort intresse runt detta område.  

 

Fem biografier användes till studien, 7 vetenskapliga artiklar till bakgrunden. Artiklarna 

hämtades från Cinahl och PubMed. Vid sökning av artiklar användes relevanta sökord; self-

harm, self-injurious-behavior. Dessa ämnesord kombinerades med girls, young women, 

cutting, disorders, wounds, injurious, diagnosis och psychosocial. När sökningen var gjord 

valdes relevanta artiklar ut genom att abstractet lästes.  

 

Urvalsförfarande 

Inklusionskriterierna vid sökning av biografierna var att de skulle vara skrivna på svenska, att 

författarna skulle kvinnor och att de skulle handla om hur det är att leva med ett 

självskadebeteende från åldern 12-25 år.  

Exklusionskriterierna var att biografierna inte var skrivna av män med ett självskadebeteende 

eller av föräldrar till barn med självskadebeteende, och att de inte skulle vara skrivna för mer 

än 8 år sedan. 

 

Sökningen av biografierna gjordes genom en användning av databasen för 

Universitetsbiblioteket samt Libris. Vid sökningen på Universitetsbibliotekets databas 

användes sökorden självskadebeteende som tillsammans med biografi gav ett resultat, den 

biografin valdes ut. På databasen Libris användes sökorden självskad* och biografi samt 

självdestr* och biografi, dessa sökningar ledde fram till ytterligare två biografier. Den sista 

sökningen gjordes med sökorden psyk* tillsammans med biografi och ung*. Sökresultatet 

blev då för stort och en ämnesbegränsning gjordes; biografier med genealogi. Efter 

begränsningen blev resultatet något mer hanterbart och efter en genomgång av dessa valdes 

till slut de två resterande biograferna ut (se bilaga 1). 
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Dataanalys 

Lundman och Hällgren Graneheims (2008) kvalitativa innehållsannalys användes till denna 

studie, med en induktiv ansats vilket innebär att analysen av böckerna har skett 

förutsättningslöst och baseras bland annat på människors berättelser om sina upplevelser och 

sin livsvärld. Den kvalitativa innehållsanalysen bygger på att tolka texter och används ofta 

inom beteendevetenskap, humanvetenskap och vårdvetenskap.  Den kvalitativa metoden är 

användbar inom många områden på grund av dess kapacitet att vara applicerbar på olika 

texter men också för möjligheten att tolka på så många olika nivåer (ibid). 

 

Innan biografierna lästes diskuterade författarna med varandra om syftet och 

frågeställningarna för att se till att de var av samma uppfattning. Alla biografier lästes var för 

sig, understrykningar gjordes i den löpande texten som relaterade till syftet och 

frågeställningarna. När materialet var färdigläst valdes gemensamt meningsenheter ut från 

varje bok. Då de valda meningsenheterna var av stor mängd utsorterades de ytterligare till en 

hanterbar mängd med noga utvalda meningsenheter. Vidare kondenserades det nya materialet 

till förkortade meningsenheter utan att utesluta något väsentligt. Efter detta valdes koder ut 

från det kondenserade materialet som en ytterligare förkortning. Koder som liknade varandra 

bildade underkategorier och kategorier gick att kopplas samman med det ursprungliga 

materialet från biografierna. Analysen ledde till slut fram till sju kategorier och tio 

underkategorier. 

 

Etiska överväganden 

Eftersom föreliggande studie har baserats på biografier fanns det inga skäl till att begära ett 

godkännande från författarna till en medverkan i studien, som annars hade varit nödvändigt 

enligt Helsingforsdeklarationen (2008). De har själva valt att publicera sina texter om sitt 

självskadebeteende och de har medvetet skrivit om sina känslor, tankar och upplevelser för att 

dela med sig om detta till allmänheten.  

 

Förförståelse  

Som tidigare nämnts har författarna till studien kommit i kontakt med flickor/unga kvinnor 

med ett självskadebeteende under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom 

psykiatrin. Utifrån denna erfarenhet har olika och delade uppfattningar bildats och därav även 

en oundviklig förförståelse. 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) skriver om förförståelse och 

vikten av att vara öppen. Att vara öppen innebär att vara känslig för oväntade resultat och 

tillåta sig bli överraskad över sådana. De menar att nyfikenhet med ett etiskt tänkande bidrar 

till en ny anblick på fenomenet (ibid). Författarna har försökt vara neutrala och öppna till det 

yttersta och enbart utgått från biografiernas innehåll. Det ska även poängteras att den tidigare 

uppfattningen från VFU ändrats då ny kunskaps vunnits från biografierna. 
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RESULTAT 
 

Studien har resulterat i sju huvudkategorier med tillhörande underkategorier; skam, trauman i 

barndomen, utanförskap, rädsla/ångest, stolthet och lycka, röster och sjukdomar. 

 

Skam 

Självhat 

En gemensam faktor är självhatet hos dessa flickor/unga kvinnor. Hatet kan ha uppstått av 

olika anledningar men det präglar ändå allas liv i någon mening. Självhatet bidrar till att de 

tror att de inte är värda något eller att de inte vill att andra personer ska tro att de känner 

värdighet.  Av denna anledning blir även maten ett problem, då de inte känner sig värda att äta 

eller för fula och äckliga för att äta. Förutom ätstörningar, var det mycket skärande och 

brännande i situationer där de kände sig äcklade. Att kräkas, skära eller bränna bort sin smuts 

och sin skam bidrog till en upplevelse av renlighet. De beskriver även en sorts skam över att 

finnas till och samtliga flickor/unga kvinnor har nämnt i böckerna att de kände att de vara 

värda sina ärr och sin misär. 

 

”Och ju djupare ett ärr var ju tydligare skulle mitt självhar synas. De fick hellre tro att jag 

var galen än att jag tyckte om mig själv”. (Åkerman, 2012, s.170)  

 

Förnedring 

Det som kommer fram i biografierna är att de har en annorlunda relation till sin kropp. Det 

nämns flera gånger att de tar avstånd från sig själva, genom att beskriva två personer i en och 

samma kropp. Den annorlunda relationen bidrar till en bristande självrespekt. Pålsson 

beskriver i sina böcker hur hon förnedrar sig själv för att ingen annan ska kunna göra det. Hon 

använder sex som en förnedring och utsätter sig själv för situationer hon egentligen inte vill 

befinna sig i. Hon skriver att den sexuella förnedringen tillslut normaliseras för henne. Detta 

beror på att Pålsson, i tidig barndom blev sexuellt utnyttjad. Hon har därför från början fått en 

bild av sin egna levda kropp och den sexuella relationen man kan ha till en människa, som 

kan uppfattas som fel bild. Förnedringen i sin tur bidrar till mer skam och följd av mer 

självdestruktivitet.    

 

”Jag sjunker djupare ner i självdestruktiviteten, i förnedringen men ändå har jag en stolthet 

över att överleva som ingen kan ta ifrån mig. Jag är inte rädd för att du eller någon annan 

ska förnedra mig eftersom ingen kan förnedra mig så som jag förnedrar mig själv.” (Pålsson, 

2009, s.96) 

 

”Övergreppet har förvandlat njutning till skam, en skam som jag ibland vet att jag inte borde 

behöva känna. Övergreppen har förvandlat rädslan för sex till en tvångshandling” (Pålsson, 

2009, s.103).  
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Trauman i barndomen 

Mobbning 

Majoriteten av dessa flickor/unga kvinnor skriver om en eller flera traumatiska händelser som 

hände i barndomen. Samtliga upplevde en utsatthet eller mobbning under skolåren, ibland 

även av de vuxna så som lärare i skolan. Oavsett om familjen uppmärksammat mobbningen 

gjorde inte skolan detta. På grund av det kände sig flickorna/unga kvinnorna mindre viktiga. 

Detta har bidragit till ett sämre självförtroende och en känsla av att vara förtryckt och 

annorlunda. Den förtryckta känslan hos dessa flickor/ unga kvinnor har som sagt börjat vid 

tidig ålder redan innan de började skolan. Därav blev det en självklarhet för dem att de inte 

var värda någonting med tanke på att de själva såg sig som annorlunda och att de blev 

behandlade på detta sätt av omgivningen.  

 

Tankar på döden och självskada uppkom också tidigt i livet. Nielsen skriver om att hon 

försöker få uppmärksamhet hemma genom att skada sina syskon och sig själv, hon kände att 

hon inte fick uppmärksamhet varken i skolan eller hemma. 

 

De började hota mig, frysa mig ute ännu mer och jag fick stå ut med inte bara glåpord utan 

också slag som sparkar på min kropp. (Neilsen, 2005, s.41) 

 

Våldtäkt 

Två av författarna till biografierna skriver om att de blivit våldtagna. Dessa trauman har 

präglat mycket av deras självskadande och bidragit till att de senare tagit avstånd från sin egen 

kropp. Ingen av dem bearbetade sina trauman utan hanterade detta genom att tycka illa om sig 

själva och skada sig. Det nämns i böckerna att för att kunna hantera dessa trauman tar de till 

ett självdestruktivt beteende, genom att skada sig själv och rena sig.   

 

Med minnen från sina trauman känner de självförakt och de känner även skuld för vad de 

blivit utsatta för.  

 

”Han lyfte upp henne och bar henne till sängen, där han omilt drog ner hennes byxor och 

trosor. Flickan grät nu högljutt men hon vågade inte göra motstånd mer, hon var förlamad av 

skräck. Han injicerade först horse och sedan rent hat i henne. Och han tog henne. Han tog 

hennes tillit. Han tog hennes självrespekt. Han tog hennes liv.” (Pålsson, 2004, s.112) 

 

Utanförskap 

Ensamhet och tillhörighet 

Ensamhet är något som i hög frekvens har framkommit i böckerna. Majoriteten av de som 

skrivit böckerna upplever någon form av ensamhet och utanförskap. Ensamheten baseras på 

att de inte känner tillhörighet till människor runt omkring dem. De känner sig för annorlunda 

för att kunna passa in i omgivningen. Dock finner vissa samhörighet med människor som har 

samma problematik som de själva. Men de saknar samhörighet med den verkliga världen.  

 

”Det är något fel på mig. Jag är inte som alla andra, jag vill vara som dem, med dem, inte 

ensam, men jag kan aldrig bli som de, mitt öde är ensamhet.” (Pålsson, 2004, s.76) 
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Familj  

Problematiska familjerelationer är något som lyfts upp i böckerna, det beskrivs hur dessa 

flickor/unga kvinnor har någon form av komplicerad familjerelation. Känslan av att vara 

utanför sin egna familj och känslan av att inte få plats framkommer. Missbruk, sjukdomar och 

bortgång har varit det som påverkat familjen i deras uppväxt. Flickorna/ unga kvinnorna 

kände att de då blev utelämnade från familjen. Den problematiska familjerelationen är inte en 

gemensam faktor till skadandet då det framkommer att hälften växt upp med en normal 

familjerelation. 

 

”Pappa kom in. Det luktade så där konstigt starkt om honom igen. Han hälsade inte på mig. 

Jag kände mig ungefär som en hundvalp som viftar på svansen men som blir ignorerad. Så 

kände jag mig ofta.” (Pålsson, 2004, s.59) 

 

Rädsla/Ångest 

Lidande och Välbefinnande 

Med stor rädsla, röster, depression och oerhört mycket ångest har dessa flickor/unga kvinnor 

ett stort lidande i sina liv. Under skadandet upplever de lidande, men samtidigt ett 

välbefinnande. De känner befrielse och ett inre lugn av att skada sig fysiskt eller psykiskt, från 

exempelvis ångestpåslaget. På så sätt upplever de välbefinnande i sitt lidande.  Att skada sig 

själv är också ett sätt för dessa flickor/unga kvinnor att få kontrollera sina känslor och de får 

en känsla av att ha kontroll över sitt liv.  

 

”När jag skar mig rann smärtan i själen ur mig tillsammans med blodet. När jag skar mig 

själv fysiskt för att fly min trasiga själ kände jag mig lugn på ett skrämmande och likgiltigt 

sätt.” (Välitalo, 2007, s.7) 

 

Stolthet och Lycka 

Frihet och Styrka 

Det självdestruktiva beteendet blir som ett beroende och ett tvång. Ångesten som upplevs 

måste lindras och detta sker genom ett självdestruktivt beteende. Dessa flickor/ unga 

kvinnorna har växt upp och lärt sig att detta beteende är det enda som hjälper för att lindra 

deras ångest. I alla böcker uppstår det en positiv vändning då de lär sig att hantera sin ångest 

på annat sätt än med ett destruktivt beteende. Vändpunkten kan bero på nyfunnen kärlek, en 

plötslig sjukdomsinsikt, en försoning till familjen eller en känsla av tillhörighet. Det beskrivs 

att vid denna vändpunkt upplevs en känsla av total frihet. Friheten från att skada sig själva. 

Med denna känsla av frihet upplevs också styrkan som hjälper dem till att vilja leva utan deras 

självdestruktivitet.  

 

”-Jag tycker om dig nu, sa Livet en dag. Så jag har en present åt dig, först kanske du inte 

förstår det vackra, men ger du det tid så kommer det något alldeles fantastiskt ut ur den enkla 

asken”. (Åkerman, 2012, s.252) 
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Röster 

Demoner 

I samtliga biografier skrivs det om röster eller demoner som orsakar mycket lidande. Dessa 

röster eller demoner befaller, hotar och tvingar till ett självskadande. Om dessa röster är egna 

tankar eller hallucinationer är dock olika för alla. Åkerman skriver om sin röst Lucifer som 

förtrycker henne konstant genom att påminna henne om hur värdelös hon är. Pålsson 

beskriver sina demoner som dels förtrycker henne men framförallt hotar henne till att skada 

sig, om hon inte gör detta kan något ont hända henne eller andra hon bryr sig om.  

 

”Vad väntar du på?” skrek Lucifer. Gör det! Vad har du att förlora?”  

”Mitt liv...”viskade den friska Sofia.  

”Liv? Du har fan inget liv!”  

”Jo... jag har ju teatern. Och Mia, och Linda..”  

”Men Sofia, din jubelidiot. Du fattar väl varför de är dina vänner? För de tycker synd om 

dig! De älskar inte dig utan mig.” (Åkerman, 2012, s.158-159) 

 

Sjukdomar 

Diagnoser 

I samtliga böcker skrivs det om olika diagnoser. De diagnoser som till slut blir fastställda är 

instabil personlighetsstörning, schizofreni och bipolär sjukdom. Deras självskadebeteende har 

påverkats mycket av deras diagnoser, sjukdomen är en bakomliggande orsak till deras 

beteende. Med sjukdomarna fick de svårare att leva ett normalt liv och de påverkade dem 

redan sedan barnsben. För Nielsen var det svårt att hantera känslor och relationer, detta gjorde 

att hon tog till ett självskadebeteende för att ta itu med detta. Pålsson kunde till en början inte 

känna skillnaden på psykoserna och verkligheten, hennes röster tvingade henne till skada. 

Åkerman nämner själv ett flertal gånger att hon har anorexia, det framkommer dock inte 

tydligt nog att hon hade diagnosen anorexi nervosa. I övriga böcker finns en tydlig 

beskrivning av tiden då en diagnos fastställdes, till exempel vid ett läkarsamtal. 

 

”I det ögonblicket jag fick reda på att jag hade borderline blev jag arg och ledsen, men efter 

ett tag när jag accepterade diagnosen så kände jag mig lättad. Nu fick jag ju faktiskt en 

förklaring på det hela. // Hade jag inte haft borderline hade jag kanske kunnat acceptera allt 

som hände runt omkring mig… (Nielsen, 2005, s.266-267) 

 

DISKUSSION 

 
Syftet med studien var att belysa faktorer hos flickor/unga kvinnor som har ett icke suicidalt 

självskadebeteende ur ett livvärldsperspektiv, genom att använda oss av biografier. Resultatet 

visar att majoriteten av flickorna/de unga kvinnorna har en bakomliggande psykisk sjukdom 

som orsakat mycket lidande och förvirring i livet. Detta kan vara en utlösande faktor till ett 

självskadebeteende. Andra faktorer som påverkat är traumaupplevelser i barndomen, 

ångesthantering, självhat, skamkänsla, utanförskap och röster som befaller dem till självskada. 

Faktorerna går in i varandra och den ena faktorn utesluter inte den andra. 
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Metoddiskussion 

En faktor som minskar tillförlitligheten i studien är att två av biografierna utmärker sig mer än 

de andra. Berny Pålsson har ett allvarligare självskadebeteende än de övriga författarna, hon 

skadar sig på flera olika sätt, och det sker i allvarligare form. Många faktorer som har visats i 

resultatet är gemensamma i alla biografier, det är dock Berny Pålsson som beskriver tydligast 

och mest konkret. Av denna anleding finns mer citat från hennes biografier än från övriga. 

 

Alla böcker som lästs och analyserats har varit skrivna på svenska. Böckerna har även lästs 

och analyserats av båda författarna. Att böckerna är skrivna på svenska och lästs av båda 

författarna har en stor fördel. Detta beror på att det blir mer trovärdigt innehåll i studien för att 

vi inte har översatt texten utan det är exakt taget som det är skrivet. Att båda författarna har 

läst är också positivt för studien då det har diskuterats och uppfattas på olika sätt. På grund av 

båda författarnas syn och uppfattning av böckerna har studien inte blivit vinklad och därför 

har även trovärdigheten ökat.  

 

Författarna till biografierna kan ha skrivit sina historier med olika syften, till exempel 

kommersiellt eller viljan att hjälpa andra i liknande situation. Författarna till studien anser att 

detta inte påverkat resultatet då syftet var att belysa utlösande faktorer till ett 

självskadebeteende. Hade studien baserats på upplevelsen av vården eller ett bemötande av 

vårdpersonalen hade eventuellt resultatet kunnat ha påverkats, i det fallet hade det kanske 

lämpat sig att ha ett vårdperspektiv utöver patientperspektivet. 

 

Valet att utgå från biografier gjordes för att kunna få en större förståelse för hur dessa 

flickor/unga kvinnor erfar världen. Enligt Dahlberg (1997) är biografier ett utmärkt material 

för att analysera detta. Det är även ett bra alternativ för studenter som skriver med tidsbrist 

och vill ha ett resultat som baseras på upplevelser (ibid). 

Eftersom böckerna är skrivna om deras subjektiva upplevelse ansågs det mest relevant att 

använda en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden går ut på att få veta mer om 

människans upplevelser, förväntningar, tankar, attityder och motiv. Att använda en kvantitativ 

metod vid den här typen av undersökning hade inte gått. Eftersom kvantitativ metod har som 

mål att mäta, beskriva och hitta samband (Lundman & Hällgren Granheim, 2008). 

 

Anledningen till att studien valts att baseras på biografier och inte intervjuer är för att 

intervjustudie hade i detta fall varit otillåtet. Då författarna är studenter är det inte tillåtet att 

intervjua inneliggande patienter.  Det är även en mycket känslig problematik och 

informanterna hade eventuellt mått dåligt under intervjuerna. Om studenter hade rätten till att 

utföra en intervjustudie hade regionala etikkommittén dessutom behövt granska studien  

(Helsingforsdeklarationen, 2008). 

 

Författarna anser att resultatet i studien inte går att generalisera, eftersom den är gjord efter 

den subjektiva upplevelsen hos författarna till biografierna, det går inte att utgå ifrån att alla 

med ett självskadebeteende har blivit påverkade av de utlösande faktorerna som framkommit. 

Av samma anledning är den däremot trovärdig. Det som framkommit i resultatet är 
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författarnas sanning och livsvärld. Det går även att se ett mönster som framkommit. Därför 

kan också en teoretisk struktur bildas. (Dahlberg, 1997). 

 

Resultatdiskussion 

I denna studie har det framkommit att flickor/unga kvinnor använder ett självdestruktivt 

beteende för att kunna hantera svåra känslor. De upplever ett lidande i ångesten och genom att 

skada sig själva finner de ett tillfälligt välbefinnande.  

 

Det finns många faktorer som påverkar dessa flickor/unga kvinnor till att använda sig av ett 

självdestruktivt beteende. Många av dem saknar självrespekt och självinsikt. Denna brist 

beror på trauman i form av mobbning eller sexuella övergrepp. Det framkommer också att 

många lider utav psykisk sjukdom, som är en bidragande faktor till deras sätt att hantera svåra 

situationer och känslor. På grund av denna brist på självkänsla blir det svårare för dessa 

flickor/unga kvinnor att agera i sociala sammanhang. Detta beror på att självkänslan, även 

kallat ”överjaget” är för strängt eller för litet. Om överjaget blir för sträng får man höga krav 

på sig själv som man sällan når upp till och man blir också socialt hämmad. När överjaget är 

mindre utvecklat får man oftast svårt att anpassa sig utefter omgivning (Perseius, 2012). Det 

beteendet som uppstår vid ett för starkt överjag eller vid ett svagt överjag, är något som 

framkommer i böckerna. Flickorna/de unga kvinnorna speglar känslor som dålig självkänsla, 

socialt hämmad och svårigheter att anpassa sig i sociala sammanhang. Möjligtvis kan detta 

vara en av anledningarna till att de känner sig så utanför samhället som de gör. Känslan av att 

inte passa in och tillhöra.  

 

I studiens resultat framkommer det att många av dessa flickor/unga kvinnor har upplevt 

trauma i barndom/ungdom. Exempel på trauman i detta sammanhang kan vara en 

konfliktfylld relation med föräldrarna eller ett sexuellt utnyttjade.   

Även i Madge et al. (2011) undersökning belyser man att självskadebeteendet oftast bottnar i 

att personen i fråga har upplevt trauma i barndomen som konflikt med föräldrar och sexuellt 

utnyttjade.  

 

Korner, Geruell, Stevenson och Meares (2007) skriver om att patienter, med diagnosen 

emotionell instabil personlighetsstörning, har svårt att föra ett rationellt tänkande. Dessa 

patienter tänker inte igenom sina känslor och handlingar. Det är ett typiskt fenomen för 

personer med denna diagnos att handla impulsivt och inte tänka igenom situationen som de 

befinner sig i. Dessa karaktäriska fenomen framkommer också i biografierna som lästs och 

analyserats. Flickorna/de unga kvinnorna handlar impulsivt och irrationellt när det kommer 

till deras destruktiva beteende och även gällande relationer till omvärlden. Janna Neilsen 

(2005) beskriver upprepande gånger i sin biografi om hur hon direkt efter konfliktfyllda 

sammanhang med sin familj väljer att ta till ett impulsivt destruktivit beteende för att kunna 

hantera sina känslor och tankar, istället för att tänka igenom situationen och handla rationellt 

därefter.  

 

I många biografier lyfts det fram att det destruktiva beteendet handlar om att kontrollera sin 

egna levda kropp och att minska det själsliga lidandet. Detta framkommer också i Holm och 



13 

 

Serverinsson (2010) studie. De skriver att självdestruktiviteten är ett sätt att kunna överleva 

den emotionella smärtan som många med detta beteende upplever. De nämner även att det 

framkommer en känsla av att ha blivit tvingad till att agera vuxen i för tidig ålder och att de 

minnen av trauman personerna upplevt återupprepas. Detta överensstämmer med biografierna 

till viss del. I bigrafierna beskriver författarna hur de ständigt påminns om de trauman de 

upplevt på grund av minnena från händelsen. Dock nämns inte känslan av att ha kastats in i 

vuxenlivet för tidigt.  

 

Holm och Serverinsson (2010) säger också att de som skadar sig själv ofta haft en traumatisk 

upplevelse i barndomen. Traumat som upplevts leder till en känsla av att de själva är skyldiga 

till vad som hände och därför förtjänar straff. Straffet utförs genom att skada sig själv. I 

biografierna lyfts också detta fram. Författarna nämner upprepande gånger hur de klandrar sig 

själva för diverse traumatiska upplevelser så som mobbning.  

 

En skillnad som kan ses mellan Holm och Serverinsson (2010) studie och vår är att i deras 

nämner de hur det destruktiva beteendet kan bero på ilska. Detta skriver inte flickorna/de unga 

kvinnorna om i biografierna. Även i Arkins, Tyrell, Herling, Crowley och Lynch (2012) 

studie framgår det att ilska kan ha påverkat beteendet. Dygnet innan ett självskadande 

förekom det diskussioner med en familjemedlem eller än vän hos tre fjärdedelar av 

informanterna, detta visade sig vara en bidragande faktor till självskadandet (ibid). 

I biografierna framkommer det inte att skadandet har skett i ren ilska, dock har det varit ett 

sätt att hantera känslor som ilska eller sorg.  

 

En svensk studie gjord på 205 tjejer (13-18 år) som skadat sig visar att 83 % av tjejerna hade 

förutom självskadandet flera tecken på psykisk ohälsa. Bland dessa tecken fanns depression, 

ångestsyndrom och någon typ av ätstörning. Drygt 20% hade någon gång blivit misshandlade, 

majoriteten av en förälder och resterande av en jämnårig ungdom eller en pojkvän. En 

tredjedel av tjejerna hade blivit utsatta för psykisk misshandel genom hot, trakasserier eller 

blivit inlåsta. Ungefär 27% av tjejerna hade blivit utsatta för sexuellt utnyttjande och 37% 

hade blivit mobbade. Ungefär 11% av tjejerna hade brukat droger och ca 3% av dessa hade 

även skadat sig medan de var påverkade (Holmqvist, Carlberg och Hellgren, 2007). Detta 

visades även i vårt resultat. 

 

I biografierna finns det inte mycket förklaring på olika behandlingar som skulle kunna ha 

hjälpt dessa flickor/unga kvinnor. Däremot nämner Perseius et al. (2003)  att det finns olika 

behandlingsmetoder för dessa flickor/unga kvinnor med ett självdestruktivt beteende. Det 

finns farmakologiska behandlingar som antidepressiva, benzodiazepiner och även 

neuroleptika. Man skall dock vara försiktig med benzodiazepiner och vara vaksam över 

tecken på beroendeutveckling.  

Även psykologiska behandlingsmetoder som DBT (Dialektisk beteendeterapi) finns (Preseius, 

2012). DBT är en behandling som riktas till målgrupper med självmordsnära personer, 

självskadande personer och personer med emotionellt instabil personlighetsstörning. Syftet 

med behandlingen är att minska självmordsförsök, självskadebeteende och andra beteende 

som minska livskvaliteten. Det långsiktiga syftet med DBT är att få personer med denna 
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problematik att hitta en inre emotionell stabilitet och finna ett mer användbart sätt att hantera 

sin vardag på. Denna behandling grundas på inlärningsteori, kognitiv terapi och särskild 

inriktning på emotionell teori. Man är ute efter att ändra ett beteende för att detta i sin tur skall 

leda till förändring i tankar och känslor. Inom DBT inriktas det på medvetande närvaro, 

mindfullness. 

 

DBT har två poler som utgångspunkt och det är närvaro och acceptans. Patienten får stöd av 

terapeuten och terapeuten accepterar patienten i det stadie hon befinner sig i. Terapeuten 

hjälper patienten framåt genom att hitta konkreta verktyg till de problem och hinder som kan 

uppstå. DBT-behandlingen innefattar kontinuerlig behandling. Det ingår veckovis 

förändringarbete i grupp och individuell terapi. Även terapi över telefon mellan träffarna kan 

förekomma, för att undvika att patienten skall ta till ett destruktivt beteende vid hinder i 

vardagen. Vid förändringsarbetet i grupp arbetar patienterna på att hantera svåra känslor och 

att inte ta till ett destruktivt beteende vid tillfällen då dessa känslor uppstår. Grupptillfällena 

handlar om att träna på de sociala färdigheterna, medveten närvaro och känsloreglering för att 

kunna stå ut i svåra situationer. Den individuella terapin tar itu med det problem som är störst 

i patientens liv just nu. Med tiden blir patienten mer emotionellt stabil och vid livskriser eller 

vid trauman kan patienten bearbetas och därefter kan patienten arbeta mot sitt individuella mål 

(Socialstyrelsen, 2012). 

 

I denna studie har det framkommit att flickor/unga kvinnor använder ett självdestruktivt 

beteende för att kunna hantera svåra känslor. De upplever ett lidande i ångesten och genom att 

skada sig själv finner de ett tillfälligt välbefinnande.  

Det finns många faktorer som påverkar dessa flickor/unga kvinnor till att använda sig av ett 

självdestruktivt beteende. Många av dem saknar självrespekt och självinsikt. Denna brist 

beror på trauman i form av mobbning eller sexuella övergrepp. Det framkommer också att 

många lider utav psykisk sjukdom, som är en bidragande faktor till deras sätt att hantera svåra 

situationer och känslor på.  

Något som lyfts fram i alla biografier är känslorna som oro, skräck, rädsla och en känsla av 

skam över sin kropp. Detta framkommer även i Perseius et al. (2003) studie. Där nämns det 

att dessa känslor förknippas med stress. Känslorna triggar igång den kroppsliga 

stressreaktionen, som får oss att vilja fly. Känslan av att vilja fly från sig själv lyfts fram av 

författarna i biograferna. Kanske är det denna stressfaktor som utlöser flickornas/de unga 

kvinnornas destruktiva beteende. Känslan av att vilja fly men inte veta vart man skall ta 

vägen.  

 

 

Slutsats 

I resultatet framkommer det att dessa flickors/unga kvinnors självdestruktivitet beror på 

trauman i barndomen som sexuellt utnyttjande, mobbning i skolan, konfliktfyllda relationer 

med föräldrar, skam och ett självhat till sin egna levda kropp och röster som beordrar till en 

destruktivitet. Det har också visats att de har ett oerhört lidande och med hjälp av ett 

destruktivt beteende finner de ett tillfälligt välbefinnande. De likheter man ser är att det som 

de har upplevt påverkar dem väldigt mycket och mycket av deras beteende visades i tidig 
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ålder. Om skolan hade reagerat annorlunda och vården hade hjälpt till tidigare, hade det 

kanske gått att stoppa beteendet tidigare. Det är viktigt att tänka på att man fångar upp dessa 

flickor/unga kvinnor redan i tidig barndom, om man misstänker eller ser tecken som uppvisar 

en tidig självdestruktivitet. Viktigt att lärare och allmänsjuksköterskor iakttar hur 

familjeförhållanden verkar vara och hur det verkar gå för barnet i skolan. Verkar hon vara 

utstött, mobbad eller har hon svårt för de uppgifter som delas ut. Genom att fånga upp dem i 

tidig ålder kan man försöka förhindra deras utveckling till ett destruktivt beteende med rätt 

hjälp. 

Majoriteten av författarna till biografierna skriver om hur de blir bemötta av vårdpersonalen 

med ett kallt bemötande och fördomar, speciellt i den somatiska vården. Detta bemötande kan 

bero på okunskap hos vårdpersonalen. Författarna till studien anser att mer kunskap om 

psykiatriska sjukdomar behövs inom den somatiska vården för att förhindra ytterligare 

vårdlidande. En utbildning om just självskadebeteende skulle lämpa sig på de avdelningar där 

dessa vårdmöten förekommer mest, exempelvis; akutmottagningen och 

intensivvårdsavdelningar. Mer fokus på självskadebeteende under grundutbildningen är lika 

nödvändigt anser författarna. 

Det är viktigt att dessa flickor/unga kvinnor känner sig sedda och förstådda i alla delar av 

vården. 
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Bilaga 1 

 

Databaser Sökord Träffar Utvalda 

Universitetsbiblioteket 

2013-03-26 

Självskadebeteende 

+ 

biografi 

25 

 

1 

- 

 

1 

Libris 

2013-03-26 

Självskad* 

+ 

biografi 

158 

 

3 

- 

 

1 

Libris 

2013-03-26 

Självdestr* 

+ 

biografi 

137 

 

10 

- 

 

1 

Libris 

2013-03-26 

Psyk* 

+ 

Biografi 

+ 

Ung* 

+ 

Ämnesbegränsning¹ 

112426 

 

1019 

 

73 

 

48 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

 

¹ Ämnesbegränsningen finns beskrivet i Urvalsförfarande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

 

När hjärtat gråter – Janna Nielsen 

 

Janna berättar om kampen mot sig själv. Kampen mot sitt skadande, sina tankar och sin låga 

självkänsla. Hon berättar om sina svårigheter i skolan, hennes mammas bortgång, 

familjerelationer och vägen till att leva med sin sjukdom. 

Zebraflickan - Sofia Åkerman 

Sofia Åkerman berättar i sin bok zebraflickan om hur det är att leva med ett 

självskadebeteende. Hur hon upplever sina vistelser inom psykriatrin och hur hon lyckas hitta 

en balansgång mellan livet döden.  

Flickan som Gud glömde - Emelie Välitalo 

I denna bok skriver Emelie om hur hon plötsligt vaknar en dag och inleder en kamp mot sin 

svåra ångest och inre demoner. Hon beskriver hur mörkret tog över hennes liv. Glädjen i 

hennes liv var helt bortblåst och Emelie tog till självdestruktiviteten för att kunna överleva.  

Vingklippt ängel – Berny Pålsson 

 

I återblickar berättar Berny Pålsson sitt liv från de första minnena, genom skoltiden och tills 

hon som nittonåring slutligen börjar tillfriskna och bli mottaglig för världen. Då hon tidigt 

hittar till föräldrarnas bar- och medicinskåp lär hon sig att missbruka droger, mediciner, 

alkohol och sex - det finns inte ett tillfälle hon försummar för att skada sig själv. Förutom 

missbruket hittar hon även rakbladets tröst. Berny berättar om sina diagnoser, kärleken, 

kampen och livet inom barnpsykiatrin. 

Känn Pulsen Slå - Berny Pålsson 

Uppföljaren till Vingklippt Ängel. I denna bok fortsätter Berny sin berättelse om sitt missbruk 

och sitt destruktiva sätt att leva. Boken skildrar hennes liv som ung vuxen och vad som hände 

efter hennes tid inom barnpsykiatrin. Hon beskriver upp och nedgångar i hennes liv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 Exempel på analys. 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategorier Kategorier 

För mig, en sextonårig 

flicka med stort 

kroppsförakt, går den 

känslan knappt att 

beskriva. Jag, som inte 

ens ville tvätta mig med 

tvål i duschen för att jag 

var så äcklig och ful. 

(Åkerman, 2012, s.121) 

 Jag ville inte 

tvätta mig i 

duschen för jag 

var så äcklig och 

ful.  

Mitt 

kroppsförakt 

gjorde mig 

äcklig och 

ful 

Självhat Skam 

Trots en stor familj 

hade jag känslan av att 

inte få plats, känslan av 

att inte vara välkommen 

och en påtaglig 

upplevelse av att 

ständigt vara utanför 

syskonskaran. Jag 

kände mig alltid som en 

dålig dotter, en dålig 

syster, en dålig 

människa tillsammans 

med min familj. Till sist 

tystande jag helt och 

blev vad jag kallade 

skuggan, en förskrymt, 

tyst och nervös flicka 

som inte alls påminde 

om den flickan jag var 

utanför hemmet. 

(Pålsson, 2009, s.51) 

Kände mig inte 

som en del av 

familjen. Kände 

mig som en dålig 

dotter och en 

dålig syster. Jag 

blev tystlåten och 

nervös.  

Jag kände 

inte mig som 

del av 

familjen.  

Familj  Utanförskap 

Att skära sig för mig var 

en ångestlindring. Den 

själsliga smärtan var så 

hemsk att jag utgjorde 

fysisk smärta istället, 

för att slippa den inre. 

Det jag dock inte tänkte 

på var att ångesten blev 

värre efter varje snitt 

jag skar. (Nielsen, 

2005, s.264) 

Skärandet blev en 

ångestlindrig. Den 

själsliga smärtan 

försvann vid 

fysisk smärta.   

Skärandet 

blev en 

ångest 

lindring. 

Lidande/ 

Välbefinnande 

Rädsla/ 

Ångest 

Jag slutade vara den 

lilla Sofia, patienten, 

fallet, gärningsmannen, 

offret och den konstiga, 

märkliga typen med 

stämpeln i pannan. Med 

ambulansvårdsuniforme

n på kroppen 

Med 

ambulansuniform

en kände jag mig 

stark och viktig. 

Jag kände 

mig stark och 

lycklig. 

Styrka och frihet Stolthet och 

lycka  



 

 

förvandlades jag till en 

stark ung kvinna som 

ville rädda 

liv...(Åkerman, 2012, 

s.143) 

Jag måste följa deras 

regler. Vissa dagar får 

jag inte äta, inte sova, 

inte se på TV. Och jag 

måste skära, måste rena 

mig, om jag inte följer 

demonernas regler 

lämnar de mig aldrig 

ifred. (Pålsson, 2004, s. 

124) 

Måste skära mig 

för att rena mig. 

Följer jag inte 

demonernas 

regler, lämnar de 

mig inte ifred. 

Måste följa 

demonernas 

regler. 

Demoner Röster 

 

 

 

 

 


