
 

Utbildningsprogram för 

sjuksköterskor 180 hp 

Kurs: 2VÅ60E 

HT 2013 

Examensarbete 15hp 

 

 

 

 

DEN SJÄLVDESTRUKTIVA HÄLSAN 

- En självbiografisk studie för djupare insikt i unga flickors självskadebeteende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

Robin Bergström 

Johan Blom 

 



 

 

Titel Den självdestruktiva hälsan 

– En litteraturstudie för att få en djupare 

insikt i unga flickors självskadebeteende 
Författare Robin Bergström och Johan Blom 
Utbildningsprogram Sjuksköterskeprogrammet, 180hp 
Handledare Lena Larsson Carlstedt 
Examinator Gunilla Lindqvist 
Adress Linnéuniversitetet, Institutionen för 

hälso- och vårdvetenskap, 351 95 
Växjö 

Nyckelord Hälsa, lidande, självskadebeteende, 
välbefinnande, unga kvinnor. 

 

SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Studien kommer att belysa upplevelsen av tillfällig hälsa som uppnås hos 

unga kvinnor i åldrarna 14 – 25 med ett självskadebeteende. Begreppet 

självskadebeteende så brukar man säga att det är en avsiktlig, självdestruktiv handling 

som görs utan att ha intentionen att dö. Den största ökningen har skett sedan 90-talet, 

och då framförallt hon flickor i ungdomen 

Syfte: Utifrån ett livsvärldsperspektiv belysa upplevelsen av tillfällig hälsa, som 

uppnås hos unga kvinnor mellan 14 och 25-års ålder, med ett självskadebeteende. 

Metod: Ett livsvärldsperspektiv har valts till denna studie med kvalitativ ansats för 

att på bästa sätt kunna ta till vara på individers kunskaper om sig själv och den 

livssituation de befinner sig i. Fem självbiografier har använts där personer själva 

beskriver sitt självskadebeteende. Denna litteratur kommer att ligga till grund för 

arbetets resultat.  

Resultat: Genom kategorierna lugn, straffa, kontroll och att bli sedd beskrivs den 

eventuella tillfälliga hälsa som uppstår vid ett självskadebeteende. Varför man skadar 

sig beror ju helt enkelt på personen och tillfället, det finns ofta flera olika individuella 

anledningar till att skada sig. En gemensam faktor i självskadehandlingarna som de 

unga kvinnorna använder sig av är att det kan ge en viss kontroll och lättnad och ett 

självskadebeteende kommer ofta hand i hand med en låg självkänsla. Den negativa 

självbilden gör ofta att man kritiserar sig själv, att man dömer och förebrår sig själv 

för de allra vardagligaste sakerna. 

Slutsats: Resultatet pekar på fyra punkter: lugn, kontroll, straffa och viljan att bli 

sedd, dessa punkter är centrala för kvinnorna i studien. Något som finns gemensamt 

för punkterna är att kvinnorna vill använda dem till att uppnå hälsa, en del mer och 

andra mindre, men de ligger till grund för att kunna må bättre. 
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INLEDNING 

Efter två sommarvikariat som skötare på en klinik med patienter med 

självskadeproblematik, väcktes intresset för att undersöka detta fenomen ytterligare. 

Tankar och funderingar har vuxit fram kring vad som driver en människa att utföra en 

så pass negativ handling mot sig själv. Under verksamhetsförlagd utbildning har det 

blivit tydligt att denna patientkategori stöter man som allmänsjuksköterska på i andra 

verksamheter också. För att kunna granska detta fenomen och hur blivande 

allmänssjuksköterskor kan ta del av studien, har livsvärldsbegreppet använts som en 

stöttepelare genom studien. 

BAKGRUND 

Klassifikationer av självskadebeteende 

Med begreppet självskadebeteende brukar man säga att det är en avsiktlig, 

självdestruktiv handling som görs utan att ha intentionen att dö (Favazza, 1996). 

Självskadebeteendet har generellt ökat i samhället, och framförallt bland yngre 

ungdomar. Den största ökningen har skett sedan 90-talet, och då framförallt hon 

flickor i ungdomen (Cederblad, 2013). Forskningen anses inte heller vara tillräckligt 

utbredd och stor kring just detta ämne och i många fall är det svårt att genomföra 

vidare studier och forskning pga. de dåliga data som idag finns kring 

självskadebeteenden. Framförallt finns det svårigheter i att jämföra Sverige med 

andra länder t.ex. Kanada, Finland och USA. Dessa länder kan ses som kulturellt 

likartade med svensk kultur och har kommit ett steg längre i vissa fall inom 

forskningen (ibid). I många fall menas även att de handlingar som görs för att 

motarbeta och hindra uppkomsten utav självmord såväl som självskadande är direkt 

dåliga och ökar stigmatiseringen utav självskadebeteenden. De gör det komplexa 

kring fenomenet förenklat (Holm & Sahlin, 2009). 

 

Favazza (1996) har tagit fram de mest använda klassifikationerna utav 

självskadebeteende. Där delar han in detta beteende i två olika huvudgrupper, den ena 

är ”socialt och kulturellt accepterande” och den andra ”patologiskt 

självskadebeteende”. Den första gruppen innefattar bl.a. ritualer, kroppsmodifikation, 
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fakirism och en del andra handlingar som kan kopplas samman med religion, mode, 

tradition eller ett utseendeideal men är dock väldigt ovanligt.  

 

Den andra huvudgruppen, patologiskt självskadebeteende kan delas in i mindre delar. 

Självmordsbeteende, ohälsosamt beteende samt självskadebeteende. Med 

självmordsbeteende innefattar att personen i fråga gör handlingar med syfte att ta sitt 

liv. I många fall hos de personerna med allvarligt självskadebeteende är gränsen till 

att göra ett självmordsförsök hårfin, oavsett om suicidförsöket är avsiktligt eller 

oavsiktligt. 

 

Med ohälsosamt beteende kan man räkna in t.ex. självsvält eller att med avsikt slarva 

med mediciner eller liknande. Den tredje delen, självskadebeteende, innefattar olika 

nivåer av vilken slags skada personen utför mot sig själv och vilken grad skadan 

klassas som. Alltså hur allvarlig skada som faktiskt utförs (Favazza, 1996.). 

 

1. Allvarligt självskadebeteende. Innebär allvarliga självskadehandlingar så 

som amputation av kroppsdelar eller borttagning av t.ex. utstickande ögon. 

2. Stereotypt självskadebeteende. Då man utför handlingar som rytmiska 

dunkningar med huvudet mot vägg eller liknande. Ses oftast hos personer som 

är autistiska, utvecklingsstörda eller har en psykotisk störning. 

3. Ytligt/medelsvårt självskadebeteende. Det kanske vanligaste 

självskadebeteendet som kan göra sig uttryckt genom olika vävnadsskador 

pga. bränningar eller skärningar. 

 

Diagnostisering  

Förutom de kategoriseringar som görs utav Favazza (1996) har de länge varit relativt 

diffust med diagnosen kring självskadebeteende, eftersom det tidigare varit kopplat 

till individer med allvarlig psykisk problematik. Diagnosen för självskadebeteende 

har funnits i DSM (Diagnostics and statistical manual of mental disorder), sedan 

deras tredje version. Dock har det inte för ens den senaste versionen, den femte, 

kommit en tillräcklig tydlig förklaring av fenomenet. Här klassas självskadebeteendet 

som en egen diagnos, och inte bara i samband med andra diagnoser (Bjärehed, 2010). 

I den senaste upplagan finns därför en separat diagnos nämnd “Icke suicidalt 

självskadebeteende”, de centrala kriterierna för denna diagnos är att personen i fråga 
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har vid minst fem tillfällen haft självskadeepisoder under ett år. Dessa episoder ska 

antingen föregåtts utav: 

 

1. Oangenäma tankar eller känslor, alternativt interpersonella svårigheter. 

2. Episoden framkommer utav ett begär som är för stor för personen i fråga att 

motstå. 

3. Personen har en viss upptagenhet kring sitt självskadebeteende, och tänker 

ofta på dessa handlingar trots att denne inte alltid agerar på dem. 

4. Förhoppning att skadan kommer att hjälpa mot interpersonella problem 

eller oangenäma tankar och känslor, eller skapa en mer behaglig känsla. 

 

Behandlingsalternativ vid självskadeproblematik 

Behandlingar gentemot självskadebeteende handlar ofta om att kunna lära personen i 

fråga att framförallt hantera sin ångest samt att förbättra deras självbild. Detta sker 

oftast och effektivast genom så kallad KBT (Kognitiv beteendeterapi). KBT har sin 

utgångspunkt att försöka förändra en persons beteendemönster, att kunna förändra 

handlingen som följer en utlösare (Allgulander, Paxling & Andersson, 2011). 

 

En annan behandling som används mycket vid självskadebeteende, är DBT 

(Dialektisk beteendeterapi).  Grunden i denna terapiform är att stärka sin 

medvetenhet, närvaro och acceptans för den rådande situationen. Rent praktiskt 

innebär DBT att lära sig styra sitt inre, reglera känslor och skapa stabila och bra 

relationer. Individen ska också lära sig hantera krissituationer när känslorna tar 

överhand. DBT ska resultera i att personen bekräftar andra men även sig själv (Kåver, 

2009).  

 

Förekomst och problematik 

Internet har skapat en fristad för människor med ett självdestruktivt beteende, likt en 

andra skola. De byter erfarenheter och tips för att kunna komma undan med sitt 

självskadebeteende samt vara en del av något större än sig själva. Där kan de vara 

anonyma och visa sitt rätta jag (Johansson, 2011). En paradoxal framställning av 

psykiatrin framkommer också. Informanterna beskriver ett kränkande förhållningssätt 

från vårdare, men samtidigt finns det andra som anser att det finns inget psykiatrin 
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kan göra för dem, då det är lika lätt att få med sig en kniv eller piller som att bo 

hemma och ha det i kökslådan (ibid). 

 

Den första självdestruktiva handlingen döljs oftast av ursäkter, bortförklaringar och 

kläder för att inte upptäckas av sin umgängeskrets och familj. Ofta upphör det 

självdestruktiva beteendet då personen kommit över en eventuell tung period eller har 

utvecklat ett annat alternativ för att kunna hantera sina negativa och destruktiva 

tankar samt känslor (Åkerman, 2009). Forskning tyder dessutom på att det saknas en 

enhetlig behandlingsstrategi och förståelse gentemot patienter med en 

självskadeproblematik. En strategi saknas med en tydlig struktur samt definierande 

insatser är en angelägenhet för att utveckla vårdandet och vårdprocessen för de 

patienterna med självskadebeteende (Samuelsson, Eidevall, Träskman-Bendz, 

Öjehagen & Jensen, 2009) Enligt Lindgren, Wilstrand, Gilje och Olofsson (2004), 

saknar ofta dessa personer med självskadebeteende ett naturligt sätt att få 

uppmärksamhet, de får inte den bekräftelse som vi människor behöver. Det finns ett 

starkt samband mellan att få bekräftelse och att bli bemött positivt och med tro av den 

personal som finns kring dessa personer. Detta har visat sig förstärka personernas 

självförtroende och själv tro till förbättring. 

 

Tidigare forskning 

Enligt den studie som gjorts utav Holmqvist, Carlberg och Hellgren (2008) så 

framkom det att 93 % av de tjejer som uppsökt skolsköterskan på sin skola eller en 

psykiatrisk mottagning har någon gång antingen skurit sig, nypt sig eller klöst sig 

med intentionen att skada sig. Av dessa tjejer hade majoriteten gjort detta mellan tre 

och tio gånger (ibid). 

Landstedt och Gillander Gåldin (2011) rapporterar att 17,1% av deltagarna i deras 

studie har en livslång historia med sitt självskadebeteende, varav majoriteten av dessa 

var tjejer. De mest signifikanta faktorerna som enligt deltagarna i studien ger en 

uppkomst till dess självskadebeteende var till största del psykisk oro eller ångest. 

Deltagarna angav även att en ovänlig skolmiljö var uppkomsten till många skador. 

Inom skolmiljön utsattes de utav för mycket rasism såväl som sexuella trakasserier, 

mobbning, dåligt lärarstöd samt svårigheter att hitta vänner på skolan (ibid). 
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Förekomsten utav självskadebeteende kan ses utav den rapport som BRIS (Barnens 

rätt i samhället), släppte 2012. Där 17,5% av alla samtal till BRIS hade en 

grundproblematik inom självskadebeteende eller psykisk ohälsa. Hela 91, 4 % av de 

som ringde om psykisk ohälsa var unga kvinnor varpå genomsnittsåldern hos de som 

ringde in, angående ett självdestruktivt beteende, var 14,3 år gammal (Brisrapporten, 

2012). 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

Vårdvetenskap är något som ska kunna hjälpa till att skapa kunskap kring hälsa och 

vårdande. Den som ska utöva vård praktiskt ska ha kunskapen att göra det med 

vårdvetenskaplig grund, vilket innebär att vården ansvarar för att enskilda patienters 

hälsa ska gynnas på allra bästa sätt (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Studien utgår från ett livsvärldsperspektiv som hjälper till att förstå och beskriva 

livssituationen hos enskilda personer (ibid.). Det vilar ett ansvar i rollen som 

sjuksköterska att besitta den kunskap och information som är nödvändig för att kunna 

vårda på allra bästa sätt och att få in den vårdvetenskapliga ansatsen i vården (Nilsson 

Kajermo & Wallin, 2010). I studien kommer begreppen, hälsa, livsvärld, livskraft, 

välbefinnande/lidande samt levd kropp att användas. 

 

Hälsa 

Hälsa är någonting som är helt och hållet individuellt, alltså det som är hälsa för en 

individ innebär inte att det är hälsa för en annan. Att känna hälsa kopplas oftast ihop 

med känslan att ”må bra”, något som alla människor alltid har en strävan att uppnå 

(Dahlberg & Segesten, 2010). I många fall så refererar personer med 

självskadeproblematik till att de uppnår en slags hälsa med sitt självskadande, att de 

med hjälp av själva skadandet och handlingen kan åstadkomma en temporär eller 

tillfällig hälsa. Men att den känslan är avtagande, och för att kunna ”må bra” igen 

måste de skapa mer skada, vilket innebär att de hamnar i en slags ond spiral på grund 

av sitt skadande (Favazza, 1996). 

 

Livsvärld 

I begreppet livsvärld ligger grunden i hur vi uppfattar vår omgivning, oss själva, 

andra och allt som innefattar livet. Livsvärlden är unik för varje individ men delas 

med andra. Det är individens uppfattning av vad som sker i livet och runt omkring i 
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världen (Dahlberg & Segesten, 2010). Livsvärldsbegreppet ger chansen att få se hur 

patienten ser på nära och kära samt den vård som ges. Detta ger möjligheter till bättre 

vård (ibid.). 

 

Livskraft 

För att kunna överkomma alla hinder under livets gång är livskraft nödvändigt. I 

livskraft ligger även begreppen livslust eller livsmod som en grund. Livskraft är den 

livslåga samt vitalitet som kommer fram i människor då de kan varit fyllda med oro 

eller påtvingade en situation som de inte vill vara och blivit kvitt den. Livskraft kan 

komma fram i sociala sammanhang med t.ex. vänner familj, men kan även finnas 

inom individen själv. Genom att söka in i sig själv och komma fram till vad som 

berikar sitt egna liv kan livskraft bli funnet. För att kunna genomföra stora och små 

livsprojekt krävs det livskraft (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Levd kropp 

En levd kropp kan besitta allt ifrån minnen, tankar, känslor, visdom till erfarenheter 

och upplevelser. Levd kropp är också mänskligt bidragande och skapande. Kroppen 

ses som egen och då den har erfarenhet är den också levd. I begreppet levd kropp 

sammanflätas kroppen med det själsliga. Existentiella perspektiv är länkade i den 

levda kroppen, och på så vis är den levda kroppen fysisk, psykisk, andlig samt 

existentiell parallellt med varandra (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Välbefinnande 

En person kan ha begränsat med tillgångar och ändå vara kapabel till att utföra 

sysslor och detta är en grundsten i begreppet välbefinnande. Det handlar om att 

individen får en känsla av hälsa och på så sätt finner en hög existens. Patienten 

känner sig i och med det självgående och meningsfull. Välbefinnande är individuellt 

och därför måste personens livsvärld alltid tas i beaktning (Dahlberg & Segesten, 

2010). 

 

Lidande 

För en god vård måste lidandet behandlas och minskas för att få ett ökat 

välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Lidandet är individuellt och bygger på 

det subjektiva intrycket av lidande. Det går därför inte att ge en allmän tillämpning 
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för att motverka lidande (Nortvedt & Grimen, 2006). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Självskadebeteende är en avsiktlig självdestruktiv handling som generellt sätt ökar i 

samhället. Forskningen har inte visat sig vara allt för utbredd och oftast saknas rena 

behandlingsstrategier mot denna problematik. Ett självskadebeteende kan komma i 

många olika skepnader och har inte för ens i dagsläget fått en klar framställd diagnos. 

De vanligaste behandlingsalternativen i nuläget är KBT och DBT. 

Den som ansvarar för vården gentemot denna problematik bör ha adekvat utbildning, 

då problematiken kan vara väldigt komplex. Vården bör tillämpas bör förankras och 

ha stort fokus till de vårdvetenskapliga begreppen så som hälsa, livsvärld, livskraft, 

levdkropp samt välbefinnande och lidande. Självskadebeteendet kan ses som en 

negativ handling som på kort sikt kan hjälpa individen att komma över ett större 

bakomliggande problem. I den aktuella studie som görs fokuseras det på att belysa 

den tillfälliga hälsan som individen får utav att göra en självskadehandling. För att 

kunna ge en mer långvarig lösning och även förstå personer med dessa problem 

behövs det en djupare insikt i patienternas tankar samt behov för att ge bästa tänkbara 

individuella vård. Denna kunskap behövs för att ge allmänsjuksköterskan stöd i den 

eventuella behandling som patienten ska få.  

 

SYFTE 

Utifrån ett livsvärldsperspektiv belysa upplevelsen av tillfällig hälsa, som uppnås hos 

unga kvinnor mellan 14 och 25-års ålder, med ett självskadebeteende. 

 

METOD 

Ett livsvärldsperspektiv har valts till denna studie med induktiv samt kvalitativ ansats 

för att på bästa sätt kunna ta till vara på individers kunskaper om sig själv och den 

livssituation de befinner sig i. Det är relevant för att få ett slutresultat som är robust 

och pålitligt. Som metod för att insamla fakta till detta arbete har självbiografier sökts 

fram i olika databaser. Fem stycken självbiografier har sökts fram där personer själva 

beskriver sitt självskadebeteende. Denna litteratur kommer att ligga till grund till 

största del men även annan relevant litteratur som kan förklara olika aspekter kommer 
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användas för att möjliggöra kunskap och ett annat djup i vissa begrepp eller 

förklaringar. (Polit & Beck, 2006). 

 

Datainsamling 

Sökningarna efter biografier till uppsatsen har skett med hjälp utav databasen Libris 

KB. I denna databas har flera olika sökord genererat flera resultat, varpå vi valt ut 

fem självbiografier som informationskällor till resultatet. Exempel på sökorden var 

“självdestr*”, “självskade*”, ”biografi” och “överleva”.  

Det utvalda materialet kommer i sin tur att läsas igenom individuellt utav författarna, 

för att sedan göra urval ur böckerna. På så sätt kan egna tolkningar bildas och 

granskningen blir grundligare.  

 

Urvalsförfarande 

Via den induktiva ansatsen har en kvalitativ innehållsanalys utförts enligt Lundman 

och Hällgren Graneheims (2008), innehållsanalysmodell.  

Då biografierna lästs var för sig har understrykningar gjorts i böckerna vilket kunnat 

kopplas till syftet.  

 

På Libris KB användes först sökordet “självdestr*”vilket gav 140 träffar och var en 

blandning av tidningsartiklar filmer och kapitel i olika böcker. Sedan valdes det ut en 

biografi.  För att utöka sökningen lades sökordet ”biografi” till och gav då elva 

träffar, varpå två stycken valdes ut. Efter detta gjordes sökningen “självskade*” 

vilket resulterade i elva träffar, vilket smalnades av genom att lägga till sökordet  

”överleva” och av dem fyra träffarna som kom fram togs en biografi ut. Åkerman 

som är en framstående person inom detta område användes som sökord tillsammans 

med ”psyk*” vilket gav 62 träffar och den femte och sista biografin togs fram. Alla 

dessa biografier är skrivna på svenska av kvinnor och var inom ramen för de 

inklusions och exklusionskriterier som tagits fram. Inklusionskriterierna var att det 

självbiografierna skulle utgå från kvinnor samt att kvinnorna skulle vara mellan 14-

25års ålder. Exklusionskriterierna var att ingen utav de deltagande i biografierna 

skulle vara diagnostiserade med sjukdomar som skulle kunna påverka deras 

självskadebeteende 
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Analys 

Efter att böckerna lästs klart, togs gemensamt meningsenheter ut från dessa böcker. 

Av den stora mängd meningsenheter som tagits ut, gallrades materialet ut ytterligare 

en gång vilket resulterade till en mängd som var behandlingsbar. Utan att ta bort 

något väsentligt kondenserades det senaste materialet till reducerade meningsenheter. 

Kondenseringen gav koder som liknade varandra och till dessa koder skapades 

kategorier samt underkategorier. Grunden till dessa kategorier var att de skulle kunna 

kopplas till de valda biografierna. I de fem utvalda böckerna, utgår författarna utifrån 

tio stycken kvinnors berättelser. I en utav böckerna finns fler berättelser där 

kvinnorna själva har fått skriva ner och berätta sin egen version av de olika händelser 

samt upplevelser de varit med om.  

 

Författarnas förförståelse 

Författarna av denna studie ändrade inte innebörden eller förvrängde innehållet i 

biografierna, utan återgav innehållet på ett så korrekt sätt som möjligt. En risk för viss 

förförståelse kan förekomma eftersom författarna till studien jobbar på en avdelning 

med bl.a. självskadepatienter. Då det under en period varit daglig kontakt med 

patienter som har självskadeproblematik, vilket ger tankar och uppfattningar kring 

deras situation och på så vis är det en risk för förförståelse (Dahlberg & Segesten, 

2010). Förförståelse hos författarna kan reflekteras i resultatet och göra resultatet 

vinklat och kan då inte längre ses som objektivt. Detta är en aspekt som författarna 

uppmärksammat, men i och med vetskapen om detta problem kringgått. Detta sker 

genom att författarna granskar all insamlad data på ett objektivt sätt. 

 

Etiska aspekter 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) skall författare eller den person som blir 

intervjuad ge sitt godkännande för att en medverkan ska få ske. I en biografisk studie 

är inte detta nödvändigt, då författarna redan gett ut sin litteratur och på så vis även 

gett ett godkännande för andra att ta del utav sina upplevelser, känslor och tankar.   

 

RESULTAT 

Genom kategorierna kommer begreppet hälsa att förklaras. Underkategorier ses som 

väsentliga för att förklara studiens syfte och kommer att förklara samt belysa de olika 
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problematikområdena hos dessa självskadande tjejer. Ord som lugn, straffa, kontroll 

samt att bli sedd är återkommande i alla biografierna och används här i resultatet som 

underkategorier för att förklara syftet. Kategorin lugn kan kopplas ihop med att må 

bra samt den allvarliga konstrasten i den återkommande ångesten. Straffa handlar om 

personernas självbild och hur det reflekterar deras vardag. Få kontroll handlar om att 

ta makten över sin livssituation och det som kan vara orsakerna till 

självskadeproblematiken. Självskadebeteendet visar sig i olika former, valet att bli 

sedd eller inte sedd är ofta en balansgång mellan att skämmas och få hjälp. 

 

LUGN 

Just ordet och begreppet ”lugn” är något som är återkommande i alla av tjejernas 

berättelser och menas ofta i samband med målet att kunna uppnå hälsa. Att finna ett 

lugn kopplas ihop med tanken av att må bra. Motsatsen blir i de flesta fall den 

påtagliga ångestproblematiken.  

 

Välbefinnande och lidande 

Varför man skadar sig beror ju helt enkelt på personen och tillfället, det finns ofta 

flera olika individuella anledningar till att skada sig. Många uttrycker sig uppleva ett 

slags lugn de bara kan uppleva i samband med sitt självskadebeteende. Denna känsla 

beskrivs som ett lugn och en befrielse från sina tankar och sin ångest. Just 

självskadehandlingen i sig beskrivs som ett sätt att låta en smärta och en dålig känsla 

få ta form till något fysiskt, något som syns och kan tas på. Istället för den psykiska 

smärta det egentligen är. Detta kan ses som någonting likt självmedicinering. Något 

som förklaras med den kemiska reaktion som sker i kroppen då man skadar sig själv. 

 

“Jag låg och funderade en stund, men somnade mycket snabbt och trots det 

som hänt ikväll så var det bland den bästa natten jag haft. Jag sov som ett 

barn hela natten lång, och vaknade utvilad och pigg.” – (Nielsen, 2005). 

 

Kvinnan har här självskadat sig själv och citatet är hennes tankar från den händelsen. 

Även fast grundtanken inte var att göra så pass stor skada som det blev så fann 

personen ändå en tröst i att skärningarna på armarna blev så pass allvarliga att de 

resulterade i en allvarligare skada än planerat. Detta lugn som beskrivs återkommer 

ofta hos dessa personer, i många fall är detta den enda åtgärden de vet som skapar ett 
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sådant pass lugn att de kan slappna av och må bra. Även detta beteende blir som en 

ond cirkel och upprepas så fort personerna känner sig i behov av ångestdämpning 

eller lugn. 

 

En gemensam faktor i självskadehandlingarna som de unga kvinnorna använder sig 

av är att det kan ge en viss kontroll och lättnad, men i många fall inser utövaren att 

det inte är en korrekt handling. 

Lugnet kan ses som ett tillfälligt välbefinnande och ger styrka för stunden. Samtidigt 

ligger en ångest där i bakgrunden och ger ofta ett längre lidande än vad det givit 

välbefinnande, vilket sedan resulterar att personen vill ha ännu en stund 

välbefinnande och skapar med detta beteende en slags ond cirkel. 

 

”Jag tyckte illa om mig själv. Föraktet var så starkt att den fysiska smärtan 

som självbestraffning fick mig att slappna av.  Det fungerade, för stunden. ” 

– (Åkerman, 2009. s. 69) 

 

Ångest 

I ett självskadebeteende är det primära målet att bli av med sin skam och ångest, 

något som alla dessa unga kvinnor har gemensamt. En kombination i brist på 

känslomässig kontroll och svåra upplevelser ligger som grund till detta fenomen. Det 

är tydligt att dessa två faktorer inte är det enda som krävs, då umgängen, självkänsla 

och att inte bli sedd som ung är exempel på vad som kan vara bidragande faktorer, 

enskilda faktorer kan dock inte vara bärande. Genom att fysiskt skada sig själva visar 

kvinnorna utomstående den inre smärtan, ångesten som de bär inom sig. 

 

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

skadade mig själv fysiskt för att flyr min trasiga själ kände jag mig själv lugn på ett 

strömmande och likgiltigt sätt.” – (Välitalo, 2007. s.7) 

 

STRAFFA 

Kvinnornas dåliga självbild och en många gånger obeskrivlig saknad skapar ett 

tankesätt att behöva straffa sig. Straffen kan ta uttryck på många olika sätt men oftast 

genom självskadande.  
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Självbild och saknad 

Självskadebeteende kommer ofta hand i hand med en låg självkänsla. Den negativa 

självbilden gör ofta att man kritiserar sig själv, att man dömer och förebrår sig själv 

för de allra vardagligaste sakerna. Såsom att man valt fel kläder, något dumt man 

tycker sig sagt, ett dåligt skolresultat eller att man tycker sig gjort något pinsamt. 

Känslor har ett visst sätt att göra sig uttryckt på, när vi är ledsen så gråter vi, när vi är 

arga så skriker vi och skrattar när vi är glada. Likväl kan skadandet vara ett utlopp för 

sina nedtryckta känslor, vilket i sin tur ger självskadandet en känsla utav lättnad. Med 

självskadebeteendet kan personen uttrycka sig och till viss del visa för omvärlden att 

denne inte mår så bra. 

 

Självskadare känner dock ofta att deras skadande kan misstolkas utav omgivningen, 

som att det bara görs för den anledningen att de vill ha uppmärksamhet, vilket många 

av självbiografierna beskriver som ett kraftigt missförstånd i många lägen. Skadandet 

fungerar i många fall som ett självstraff, att personen skadar sig för att lätta på sin 

ångest och ge sig själv vad denne tycker att den själv förtjänar. Gemensamt visas en 

negativ grundsyn på såväl självsynen, deras omgivning och dess framtidsutsikter. I 

många fall har även dessa tjejer fått utstå sexuella trakasserier eller blivit sexuellt 

utnyttjad. Detta resulterar i en slags hjälplöshet och en benägenhet att ge upp. Den 

vardagliga tillvaron med trygghet, rättvishet och meningsfullhet verkar i största 

allmänhet bara vara en ouppnåelig illusion.  

 

”Allra mest använde jag nog självskadebeteendet som ett straff. För att jag 

unnade mig saker som andra var värda men inte jag. Som ett straff för min 

blotta existens. Jag ville inte leva under tiden jag mådde som sämst men jag 

skadade mig aldrig för att dö. Snarare för att överleva.” – (Åkerman, 2009. s. 

72) 

 

Självbiografierna tyder alla på en viss ovisshet i de flesta fall, att själva uppkomsten 

av deras beteende ofta är oviss. För själva stunden finns det anledning till själva 

skadandet, men uppkomsten av beteendet är i många fall väldigt oklar. Kärlek och 

trygghet är i många fall återkommande som saknade komponenter i deras liv. I vissa 

fall är det någon närstående som är bortgången, i andra fall är det en ensamhet som 

tas upp som en saknad faktor till välmående. Många av författarna beskriver även 
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saknaden av närhet och kärlek inom den vård som finns att få mot 

självskadebeteende. En önskan att få ha bättre kontakt och få chansen att lära sig 

vårda och ta hand om de relationer personerna har istället för att avskärmas mer ifrån 

dem, vilket ofta blir fallet vis såväl inneliggande vård eller även om personerna är 

ensamma. Utan vård. Så tenderar många av de självskadande att isolera eller 

avskärma sig ifrån omgivningen. 

 

“Själar behöver kärlek för att överleva. De behöver känna att de finns, att de 

har betydelse och makt. Min själ förlorade både kärleken och makten. Den 

var ständigt iakttagen av människor i vita rockar, ständigt styrd av trådarna. 

Till slut flydde den långt, långt bort.” – (Åkerman 2004. s. 121). 

 

Ovissheten av uppkomsten till deras självskadeproblematik själv kan i många fall 

trigga igång beteendet ännu mer. Saknaden på svar och anledningar verkar i många 

fall kunna skapa en ångestladdad känsla där självskadandet återigen blir en utväg för 

personen i fråga. 

 

”Varför just jag, varför inte någon ond människa som förtjänade att lida? 

Vänta, var jag kanske bara en dum människa som bara fick vad jag 

förtjänade? Jag var kanske elak och misslyckad. Men varför var det tvunget 

att vara så plågsamt?” – (Åkerman, 2004. s.27) 

 

KONTROLL 

Få kontroll över sitt liv och att kunna hitta vägen mot hälsa är ett återkommande 

ämne i berättelserna. Kontroll i samband med vilja och lust är kriterier hos kvinnorna 

för att uppnå ett tillfrisknande. Även relationer gentemot andra människor spelar en 

viktig roll såväl negativt som positivt hos personerna i självbiografierna. Olika 

personer har olika sorters effekt på personerna. Som exempel kan en familjemedlem 

vara ett stöd och hos en annan person kan familjemedlemmar vara en bakomliggande 

faktor till problematiken som råder. 

 

Livskraft 

Brist på kontroll över sina känslor är en faktor hos majoriteten av kvinnorna och ger 

problematik vid självskadebeteende. Genom att utföra en specifik procedur, vid 
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självskadeutövandet, ger det en kontroll över situationen. En kontroll som bestämmer 

vad som ska ske, hur det kommer hända och när det ska ske. Kvinnorna får livskraft i 

dessa situationer och känner sig nöjda. Problemet ligger i att det blir en paradox, då 

händelse tillbringar livskraft men övergår sedan i ångest. Såren ifrån ett 

självskadebeteende kan i många fall fungera lite som ett bevis på att man det i alla 

fall finns någonting som är kontrollerbart i dessa kvinnors annars kaotiska liv. Att de 

åtminstone kan styra över det mest basala. De ger sig själva kontroll över någonting, 

sin kropp och sin smärta. Detta kan ofta ge en liten tröst i en annars väldig motig 

tillvaro. Vid avbruten procedur försvann kontrollen och majoriteten kände att de var 

tvungna att starta om från början för att uppnå den från början önskade känslan. 

Livskraft är en absolut nödvändighet, det är som tidigare sagt ett sätt att kunna 

överkomma livets alla hinder. Att ett större mål i sikte är det som får oss att fortsätta 

genom de tyngre stunderna. I många utav flickornas liv så verkar den livskraft eller 

den livslust som driver oss saknas. Det talas om den men den innehavs aldrig. 

 

”Jag började med mitt självskadebeteende hösten då jag fyllde fjorton. 

Det var då jag började få ångest över skolan och kompisarna, 

någonting som tyngde ner mig extremt. När jag skadade mig var det 

förstås hemskt, men samtidigt var det så skönt. Äntligen var det något 

som jag kunde kontrollera.” – (Åkerman, 2009. s.73) 

 

Relationer 

Livskraft kommer ofta utav nära och kära, eller att det framkommit ett syfte som 

berikar livet för personen. Detta är något återkommande i alla böckerna, det ses som 

det åtråvärda. Det som ska kunna ta dem ut ur dess självdestruktiva och negativa 

tillvaro. Känslan av ensamhet och att bli lämnad är också något som är gemensamt 

bland dessa unga kvinnor, och det som gjorde att de var rädda och aningen skeptiska 

till att påbörja nya relationer eller vänskaper. 

 

Ofta framkommer en slags nedvärdering och skepticisms till nya individer som 

kommer de in på livet. i många fall framförallt vårdpersonal eller liknande. I många 

fall verkar fungerande relationer saknas sedan tidigare, ofta på grund utav t.ex. 

mobbing i skolan, utanförskap eller en brist på stabila vuxna i dess omgivning. 
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Återkommande är svårigheterna att lita på någon, kontakter inom vården och vänner 

tenderar att bli korta eller att de skiftar ofta. 

 

”Jag har alltid haft en stor rädsla för att bli sårad eller övergiven. Det 

kändes som om de människor som stod mig närmast också hade störst 

makt att såra mig, och den makten ville jag ta ifrån dem. Därför såg jag 

alltid till att det var jag som lämnade dem innan de kunde lämna mig. 

Jag vägrade bli bästis med någon, och om en vänskapsrelation var på 

väg att bli för nära så såg jag till att återskapa en viss distans.” – 

(Åkerman, 2009. s.136) 

 

ATT BLI SEDD ELLER INTE SEDD 

Viljan att bli sedd med sin sjukdom varierar från person till person, men kommer 

alltid på tal med snarlika motiveringar till varför de vill eller inte vill bli sedda. 

 

Skam 

En blandning av att vilja bli sedd och inte bli sedd, finns hos de unga kvinnorna. 

Nerkavlade tröjärmar, ett distanserande från andra människor ger dem utrymme att 

utföra sina handlingar och bygga upp sin livsvärld. En inre skam kan också vara en 

anledning att dessa kvinnor inte väljer att utåt visa sina ärr. Samtidigt finns det de 

som går i linne för att visa upp ärren. Det finns olika motiveringar till varför det är så 

och det är mycket individuellt. För vissa kan det handla om uppmärksamhet och 

andra en önskan om att få hjälp med en inre problematik. 

 

“Jag skämdes, för att jag verkligen önskade att jag haft en sjukdom som 

syntes utanpå. En som alla kunde se och förstå hur ont den gjorde. “ – 

(Åkerman, 2004. s. 23) 

 

DISKUSSION 

Genom de kategorier som angetts i resultatet har begreppet hälsa förklarats. 

Anledningar till ett självskadebeteende är individuella och ofta uppkommer ett 

självskadebeteende i ett försöka att finna ett lugn från tankar, skam och ångest. Det 

blir ett sätt att visa sin psykiska ohälsa på ett fysiskt vis. Självskadebeteendet kommer 

ofta i samband med låg och dålig självkänsla. Personerna dömer och förebrår sig 
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själva för vardagliga problem. Det sker via straff och är en kortvarig lösning som ofta 

leder till en ond cirkel. Begrepp som kärlek och närhet beskrivs som saknade 

komponenter i personernas liv, vilket kan kopplas till problem gentemot familj samt 

vänner. Viljan att bli sedd eller inte sedd varierar likt självskadeproblematiken, då det 

hela är ytterst individuellt. Genom att bli sedd kan de visa omvärlden den smärta de 

bär på och om de inte visar smärtan liknas det till en självmedicinering som av 

omvärlden ses som tabubelagd.  

 

METODDISKUSSION 

Självbiografierna är skrivna på svenska och lästs samt analyserats av båda författarna, 

vilket gav en diskussion hos författarna, något som är positivt då olika uppfattningar 

om texterna kan ha skapats. Studien har fått en större pålitlighet i och med att båda 

författarna fått ge sin syn på texterna, vilket hjälper studien att inte bli vinklad. Det 

har inte krävts någon översättning och det ger en större vederhäftighet i innehållet, då 

exakta texter är använda. Användandet av självbiografier har gjort det möjligt för oss 

att kunna se in en värld som det oftast tar väldigt lång tid att få en inblick i. Dessa 

biografier handlar till allra största del om upplevelser och känslor vilket tar tid att 

förstå samt analysera. Eftersom allt fanns tryckt i böckerna gav de tid till reflektion 

över det som lästs. Tjejerna i självbiografierna befinner sig mellan 14-25 år i 

berättelserna och därför det valda ålderspannet.  

 

Syftet med studien var att utifrån ett livsvärldsperspektiv belysa upplevelsen av 

tillfällig hälsa och inte bemötande från vårdare eller erfarenheten av vårdtiden. Detta 

har hjälpt studiens författare att bortse från ett möjligt merkantilt syfte från 

självbiografiernas författare eller att de möjligen försökt att vägleda andra människor 

som är i samma situation. Resultatet har heller inte blivit lidande, utan fokus har 

kunnat ligga på hälsa och de omständigheter som lett till självskadebeteendet. 

Dahlberg (1997) menar att biografier är ett bra material att analysera när det är insikt 

i ett fenomen som vill nås. Detta är något som författarna hade i beaktning då studien 

skulle utformas. Vid tidsbrist och när ett upplevelsebaserat resultat är målet så är 

detta en mycket bra valmöjlighet (ibid). Jämfört med att genomföra en intervjustudie 

så saknas chansen att ställa egna frågor eller följdfrågor till informanterna, vilket kan 

ses som en nackdel. Det som är positivt med följdfrågor är att det ger ett större djup 
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och chansen till att informanterna kan utveckla sig ytterligare.  

 

En kvalitativ metod grundar sig i upplevelser, tankar, motiv, förväntningar m.m. ifrån 

människor och då biografierna är skrivna personligt så ansåg författarna att detta var 

en metod som passade bra för studien. Om det valts en kvantitativ metod hade 

studiens utformning varit tvungen att omstruktureras, då målet med ett kvantitativt 

tillvägagångssätt är att mäta, hitta samband och beskriva. (Lundman & Hällgren 

Granheim, 2008).  

 

Ett alternativ i stället för självbiografier hade varit att intervjua kvinnor med ett 

självskadeproblem. Hade en intervjustudie istället valts så hade författarna framförallt 

fått utöka sin kunskap angående förfarandet över en intervjustudie. Samt att det inte 

varit riktigt moraliskt rätt mot intervjupersonerna då de finns möjlighet att de mått 

dåligt av att genomföra intervjuerna. Varken sluten eller öppenvårdspatienter är inte 

tillåtna för studenter att intervjua och det hade tagit för lång tid att finna personer med 

de inklusionskriterier som studien inriktade sig på. Hade studien ändå utgått från 

intervjuer hade en regional etikkommitté varit tvungna att granska studien 

(Helsingforsdeklarationen, 2008). 

 

Studien ger inget generaliserbart resultat då det är författarna till böckerna som 

resultatet bygger på och de ger endast sin subjektiva bild av det hela. Alla som har 

denna typ av problematik kommer automatiskt inte känna hälsa likadant bara för att 

de har ett självskadebeteende. Resultatet speglar tio stycken personers livsvärld och 

deras upplevelser, vilket ger ett mönster och i sin tur en teoretisk textur (Dahlberg, 

1997). Gemensamt för kvinnorna i dessa biografier är att de genomlevt problematiken 

som studien syftar till. Deras berättelser är dess egna och bygger på deras egna 

subjektiva uppfattningar som ger deras vinkel och perspektiv på den livssituation de 

varit i. Problematiken finns alltid att biografiernas författare kan vinkla och lägga 

egna värderingar i sina berättelser. Att ha i åtanke gällande självbiografier är att det 

finns ingen, förutom författarna, som kan styrka eller förneka de situationer som 

författaren upplevt pga. av olika anledningar, som t.ex. sjukvårdsekretess. 
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RESULTATDISKUSSION 

Denna studie har påvisat att dessa unga flickor använder sig utav ett destruktivt, 

självskadande beteende för att kunna hantera de känslor som de känner är stundtals 

överväldigande. Den kanske absolut vanligaste känslan som ses mest påtaglig är 

ångest. En ångest som är så pass tydlig att man gör vad som helst för att få den att 

släppa. Dessa känslor och den överväldigande uppfattning som uppstår, orsakar de 

drabbade personer ett stort lidande. Holmberg (2012), menar att den känslomässiga 

utvecklingen med humörsvängningar, suget efter kickar sker fram till en ålder mellan 

23-25 år. Det är dock inte för ens de senare åren som känslolivet stabiliseras och 

tidsplanering samt kontroll blir helt funktionellt. Samtidigt har den största delen av 

hälsoproblemen grund i beteendemässiga, miljöbetingade och sociala faktorer, något 

som kan ändras på, genom att främja hälsan med passande metoder (ibid).  

 

Självskadebeteende går att ses som ett stort samhällsproblem, inte bara för det pris 

som de drabbade personerna får betala, det är även ett stort pris för samhället rent 

ekonomiskt (Bilén et. al, 2010). Den psykiska ohälsan kommer med stora kostnader 

för samhället. Mer än hälften av kostnaderna beror på sjukskrivning och 

förtidspensionering (Träskman Bendz, 2007). Dessutom har ett destruktivt beteende 

visat sig i många fall kunna vara en ledande faktor till självmord. Ungefär 20 – 25 % 

utav de som tar självmord årligen har haft en längre period utav självskadebeteende 

(ibid). En studie som har gjorts visar även att de vanligaste faktorerna för upprepat 

självskadande är att personen i fråga har ett långvarigt självskadebeteende. Att vissa 

personer har enstaka incidenter av att skada sig händer, att alla personer som någon 

gång skadar sig gör det till ett långvarigt beteende stämmer alltså inte. Enstaka 

incidenter av självskadande finns, och sker då framförallt i form av förgiftning utav 

tabletter eller andra läkemedel, så kallad intoxikation (Bilén et. al, 2010). 

 

Holmberg (2012) menar om ett längre självskadebeteende pågår, blir det svårare att 

behandla vilket också Bilén et. al (2010) anser. Det är också mycket vanligare att ett 

självskadebeteende utvecklar sig hos kvinnor än män (Bilén et. al, 2010). Generellt 

vid ett självskadebeteende, oavsett om det är en man eller kvinna, är det viktigt att 

behandling sker snarast möjligt från det att det upptäckts. Däremot har det påvisats att 

bland killar i ungdomen så är alkohol och drogkonsumtionen mycket högre än vad 
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den är bland tjejer i samma ålder. De menar att den höga alkoholkonsumtionen i 

många fall beror på hanterandet utav ängslan och depression, att alkoholkonsumtion 

och livstillsfredsställelse hänger ihop (Hagquist & Rydelius, 2013). 

 

Angående självskadebeteende så framkommer det ofta samma eller likartade 

anledningar till sitt beteende. De allra flesta handlar om att hantera smärta. Att få 

självskada ger personerna ett utlopp för instängda och outhärdliga känslor, vilket 

resulterar i att känslan efter självskadandet är värt den oundvikliga fysiska skadan. En 

studie tyder på att självskadandet många gånger är ett sätt att straffa sig själv, på 

grund av att de tycker sig gjort något fel eller att de bara ”förtjänar” det (Sandy, 

2013). I föreliggande studie utav självbiografierna så handlar självskadandet ofta om 

en väldigt dålig och negativ självbild. Att personerna i fråga inte tycker sig vara 

förtjänta utav någonting gör att deras skuldkänslor överväldigar dem till att i många 

fall skada sig själva. I många fall har dessa personer med självskadebeteende någon 

gång under sitt liv fått utstå sexuella trakasserier eller blivit sexuellt utnyttjad. Dessa 

incidenter sätter självklart djupa spår i personerna och kan ofta vara en utav de största 

anledningarna till deras ångest och deras otroligt låga självbild/självförtroende. 

Incidenterna späder ofta på eller skapar känslan av att de inte skulle vara värda 

någonting, att de förtjänar endast dåliga saker i sina liv. Det leder i sin tur till ett 

självskadebeteende oavsett om de känner att de ”mår bra”, av den enkla anledningen 

att de inte förtjänar det.  

 

Miljö och sociala sammanhang har stor betydelse och den första åtgärden mot en 

bättre hälsa, för ungdomar, är att ändra skolmiljön då det är en av de miljöer som 

ungdomar tillbringar mest tid i. Stärka banden till föräldrarna och arbeta för att få 

bättre kontakt med de fritidsaktiviteter som sker i samhället, är också en åtgärd för att 

motverka detta problem (Holmberg, 2012).  

 

Anmärkningsvärt och som är gemensamt i alla biografier är hur vården som erbjuds 

eller som fås ses nästintill som fientligt. De skapas hela tiden ett slags “vi mot dem” - 

känsla. Det verkar inte finnas någon tillit till vården och för vad den faktiskt skulle 

kunna tillföra dem. Vården känns utdömd redan på förhand. Deras åsikter och 

erfarenheter berättade snarare att de tyckte sig bli sjukare utav vården. Framförallt de 

personer som blivit vårdade inom rättspsykiatrin, som alla vittnar om att de snarare 
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kände sig förvarad än under vård. Ofta tycker tjejerna sig uppfattas som svåra och 

inte är samarbetsvilliga redan från första början utav vårdarna, många känner att de 

ofta blir dragen under samma kam. Som om att alla självskadande tjejer vore lika.  

Behandlingen börjar först fungera då individen accepterat den. Vården kan fungera 

väldigt bra, men om det inte finns någon trygghet eller hälsa i behandlingen kan 

patienten inte fullfölja och resultatet blir ofta att behandlingen avslutats innan den 

börjat. Likt vad hälsosjukvårdlagen, (SOSFS 1982:763§2a) anser så är trygghet något 

utav det mest väsentliga i vården.   

 

Det är väldigt viktigt att upplysa allmänsjuksköterskan om att se varje individ och 

lyssna på vad de har att säga. Det blir en hjälp för att kunna främja en persons hälsa. 

Genom kompetensutveckling, t.ex. kurser i KBT och DBT, ges en större förståelse 

och möjlighet för fler sjuksköterskor att utför vård som kan hjälpa människor med 

dessa problem.  

 

 

FORTSATT FORSKNING 

Likt all annan sjukvårdsproblematik är vidare forskning väsentligt för att kunna nå en 

större kompetens hos sjukvårdspersonal. För att få en djupare förståelse, hade det 

varit bra med en intervjustudie, för att kunna ställa likartade frågor till informanterna. 

Det ger möjlighet till en personligare kontakt till informanterna och chans att utläsa 

tonlägen, mimik och kroppsspråk under intervjutillfällena. I detta fall finns även 

andra delfaktorer som går att fördjupa sig i, vilket kan ge en större kraft i behandling 

och förståelse. Det går att gå in mer på t.ex. ångest, medicinering, sociala 

förhållanden samt självbild. 

 

SLUTSATS 

Resultatet pekar på fyra punkter: lugn, kontroll, straffa och viljan att bli sedd, dessa 

punkter är centrala för kvinnorna i studien. Något som finns gemensamt för 

punkterna är att kvinnorna vill använda dem till att uppnå hälsa, en del mer och andra 

mindre, men de ligger till grund för att kunna må bättre. Genom att straffa sig själva 

vill de bli av med den skam och ångest som tynger dem, vilket ger en befrielse från 

det som orsakar lidandet. Kontroll över en del i sitt liv, vare sig det är destruktivt eller 
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inte, ger kvinnorna en känsla av att uppnå deras bild av normalitet och på så vis 

finner de hälsa. Lugn eftersträvas för att slippa tankar, skam och ångest. Det ger en 

befrielse från det som tynger kvinnorna samt att det som gör ont blir fysiskt och inte 

abstrakt längre. Den smärta som inte går att sätta ord på, blir visuell. Gemensamt för 

kvinnorna i studien är att när det uppstått en nära relation, antingen med familj eller 

utomstående, så har också självskadebeteendet upphört. Av de kvinnor som deltog i 

studien har uppkomsten av deras självskadeproblem startat antingen i hemmet eller i 

skolan. I förebyggande syfte kan lärare och föräldrar observera om personer som 

misstänks ligga i riskzonen för självskadeproblematik. Dessa personer visar sig ofta 

vara utstötta, mobbade eller har svårigheter att förstå sociala sammanhang. 

Uppkomsten av denna sorts problematik går inte att generalisera, dock är det bra att 

utgå utifrån dessa kriterier eller egenskaper. Om människor rent allmänt tar sig tid 

och blir uppmärksamma kan ett destruktivt beteende förhindras eller i alla fall 

minskas, då viljan att bli sedd och hörd verkar stor. Upptäcks problemet tidigt är det 

lättare att förhindra ett eventuellt självskadebeteende. 
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BILAGA 1 
Biografisammanfattning 

 

När hjärtat gråter – Janna Nielsen 

I denna bok berättar Janna om hur hon brottas med sitt självdestruktiva inre. Hennes 

vardag där hon känner sig ensam och utomstående från såväl sin familj som utav vänner. 

Janna berättar om sina känslor och sorg över bland annat när hennes mamma går bort 

alldeles för tidigt på grund av cancer. Hon berättar om sin kamp mot sin sjukdom och 

vägen ut. 

 

Slutstation rättspsyk – Sofia Åkerman & Therese Eriksson 

En bok som framförallt fokuserar på författaren själv men som även innehåller 

egenskrivna berättelser från medpatienter till Sofia under sin vårdtid på olika 

rättspsykiatriska anstalter. En bok om känslor av att vara övergiven och att inte kunna få 

den hjälp man tycker sig behöva. Tiden på rättspsyk innefattar tvångsåtgärder och 

isolering ifrån deras omgivning. 

 

För att överleva – Sofia Åkerman 

Sofia berättar i denna bok om framförallt uppkomsten utav sitt beteende under sin 

ungdom. Hur det hela börjar så lätt och med små saker som ger stort behov av mer för att 

slippa den enorma känslan utav ångest. Hur man kan skada sig själv på det allra mest 

allvarligaste sätten utan att ha intentionen att begå självmord, men även att gränsen 

mellan att skada sig och ta sitt liv i många fall kan vara hårfin. 

 

Flickan som gud glömde – Emelie Välitalo 

Emelies liv tog en sväng mot det värre då hon i fjorton års ålder då hon måsta börja en 

kamp mot sin enorma ångest och de demoner som styrde henne in mot ett mörker. All 

glädje som tidigare berikat hennes liv var borta som över en natt och självdestruktiviteten 

sågs som den enda lösningen. 

 

Zebraflickan – Sofia Åkerman 

En fördjupande bok i Sofias liv med fokus på hennes känslor och självdestruktivitet. 

Hennes ständiga jakt efter att hitta den perfekta balansen mellan döden och livet. 

Berättelser om de tidiga vistelserna inom psykiatrin och innebörden av dessa. 
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BILAGA 2 

Artikelsökschema 

 

 

Databas Sökord Träffar Utvalda 

Libris KB Självdestr* 11 1 

Libris KB Självdestr* 

+ 

Biografi 

140 

- 
11 

- 
2 

Libris KB Självskade* 

+ 

Överleva 

11 

- 
4 

- 
1 

Libris KB Psyk* 

+ 

Åkerman 

114567 

- 
62 

- 
1 
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BILAGA 3 
Analys utav citat.  

 

Citat Kondenserad 

mening 

Kod Underkategori

er 

Kategorie

r 

“Jag låg och 

funderade en 

stund, men 

somnade mycket 

snabbt och trots 

det som hänt 

ikväll så var det 

bland den bästa 

natten jag haft. 

Jag sov som ett 

barn hela natten 

lång, och vaknade 

utvilad och 

pigg.” 

”… ikväll så var 

det bland den 

bästa natten jag 

haft. Jag sov som 

ett barn hela 

natten lång, och 

vaknade utvilad 

och pigg.” 

Självskadand

et gav mig 

chansen till 

att bli utvilad 

och pigg. 

Välbefinnande 

och lidande. 

Lugn. 

”Jag tyckte illa 

om mig själv. 

Föraktet var så 

starkt att den 

fysiska smärtan 

som 

självbestraffning 

fick mig att 

slappna av.  Det 

fungerade, för 

stunden. ” 

 

 

”… den fysiska 

smärtan som 

självbestraffning 

fick mig att 

slappna av. Det 

fungerade, för 

stunden. ” 

 

 

Att 

självskada 

gav mig 

chansen att 

slappna av, 

och 

fungerade. 

 

 

Välbefinnande 

och lidande. 

 

 

Lugn. 

 

 

“När jag skar 

mig rann smärtan 

i själen ur mig 

tillsammans med 

blodet. När jag 

skadade mig själv 

fysiskt för att flyr 

min trasiga själ 

kände jag mig 

själv lugn på ett 

strömmande och 

likgiltigt sätt.” 

 

 

”… När jag 

skadade mig själv 

fysiskt för att flyr 

min trasiga själ 

kände jag mig 

själv lugn på ett 

strömmande och 

likgiltigt sätt.” 

 

 

Att skada 

mig ger mig 

ett lugn och 

låter det 

dåliga fly 

kroppen. 

 

 

Ångest. 

 

 

Lugn. 

”Allra mest 

använde jag nog 

”Allra mest 

använde jag nog 
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självskadebeteend

et som ett straff. 

För att jag 

unnade mig saker 

som andra var 

värda men inte 

jag. Som ett straff 

för min blotta 

existens. Jag ville 

inte leva under 

tiden jag mådde 

som sämst men 

jag skadade mig 

aldrig för att dö. 

Snarare för att 

överleva.” 

självskadebeteend

et som ett straff. 

För att jag 

unnade mig saker 

som andra var 

värda men inte 

jag. Som ett straff 

för min blotta 

existens. ” 

Att skada 

mig är för att 

bestraffa mig 

då jag inte är 

värd 

någonting. 

Självbild och 

saknad. 

Straffa. 

“Själar behöver 

kärlek för att 

överleva. De 

behöver känna att 

de finns, att de 

har betydelse och 

makt. Min själ 

förlorade både 

kärleken och 

makten. Den var 

ständigt iakttagen 

av människor i 

vita rockar, 

ständigt styrd av 

trådarna. Till slut 

flydde den långt, 

långt bort.” 

 

 

”… Min själ 

förlorade både 

kärleken och 

makten. Den var 

ständigt iakttagen 

av människor i 

vita rockar, 

ständigt styrd av 

trådarna. Till slut 

flydde den långt, 

långt bort.” 

 

 

Skada mig 

för att jag 

förlorat 

kärleken och 

makten. 

 

 

Självbild och 

saknad. 

Straffa. 

”Varför just jag, 

varför inte någon 

ond människa 

som förtjänade 

att lida? Vänta, 

var jag kanske 

bara en dum 

människa som 

bara fick vad jag 

förtjänade? Jag 

var kanske elak 

och misslyckad. 

Men varför var 

det tvunget att 

vara så 

 

 

”… Vänta, var 

jag kanske bara 

en dum människa 

som bara fick vad 

jag förtjänade? 

Jag var kanske 

elak och 

misslyckad.” 

 

 

Känsla utav 

att vara 

misslyckad 

och elak. 

 

 

Självbild. 

Straffa. 
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plågsamt?” 

”Jag började med 

mitt 

självskadebeteend

e hösten då jag 

fyllde fjorton. Det 

var då jag 

började få ångest 

över skolan och 

kompisarna, 

någonting som 

tyngde ner mig 

extremt. När jag 

skadade mig var 

det förstås 

hemskt, men 

samtidigt var det 

så skönt. Äntligen 

var det något som 

jag kunde 

kontrollera.” 

 

 

”… . Det var då 

jag började få 

ångest över 

skolan och 

kompisarna, 

någonting som 

tyngde ner mig 

extremt. När jag 

skadade mig var 

det förstås 

hemskt, men 

samtidigt var det 

så skönt. Äntligen 

var det något som 

jag kunde 

kontrollera.” 

 

 

Att skada 

mig ger mig 

kontroll och 

en känsla av 

skönhet. 

Livskraft.  

 

Kontroll. 

”Jag har alltid 

haft en stor 

rädsla för att bli 

sårad eller 

övergiven. Det 

kändes som om 

de människor som 

stod mig närmast 

också hade störst 

makt att såra mig, 

och den makten 

ville jag ta ifrån 

dem. Därför såg 

jag alltid till att 

det var jag som 

lämnade dem 

innan de kunde 

lämna mig. Jag 

vägrade bli bästis 

med någon, och 

om en 

vänskapsrelation 

var på väg att bli 

för nära så såg 

jag till att 

återskapa en viss 

distans.” 

”… Jag har alltid 

haft en stor 

rädsla för att bli 

sårad eller 

övergiven. Det 

kändes som om 

de människor som 

stod mig närmast 

också hade störst 

makt att såra mig, 

och den makten 

ville jag ta ifrån 

dem.” 

Vikten för 

just mig att 

ha kontroll 

och känna 

makt över 

någonting. 

Relationer. Kontroll. 



30  

“Jag skämdes, 

för att jag 

önskade verkligen 

att jag haft en 

sjukdom som 

syntes utanpå. En 

som alla kunde se 

och förstå hur ont 

den gjorde.“ 

”… jag önskade 

verkligen att jag 

haft en sjukdom 

som syntes 

utanpå. En som 

alla kunde se och 

förstå hur ont den 

gjorde.“ 

 

 

En önskan att 

få bli sedd 

och få 

sympati för 

en fysisk 

sjukdom. 

Livsvärld.  

 

Att bli 

sedd. 

 

 

 


