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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Ett självskadebeteende kan förekomma i många olika former som att skära sig, 

förgifta sig och ha destruktivt sex. Självdestruktivitet är en stigande trend bland flickor. Vården 

är en viktig del av flickornas liv och att bli tagen på allvar och sedd av vårdpersonalen är en 

förutsättning för god vård. 

Syfte: Syftet med studien var att få kunskap om flickors upplevelser av att leva med ett 

självskadebeteende.  

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Studien baserades på fem självbiografier 

som analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Att leva med ett självskadebeteende innebar ångest, lidande och tankar på döden 

blandat med en vilja att överleva. Genom att skada sig själva skapades ett lugn då fysisk smärta 

beskrevs vara enklare att hantera än psykisk. Till följd av beteendet kom flickorna i kontakt med 

vården som hade både för- och nackdelar.  

Slutsats: Den smärta som det innebär att leva med ett självskadebeteende kräver att allmänheten 

och vården får en ökad kunskap om beteendet. Detta för att de drabbade ska känna sig 

accepterade och förstådda samt få en god vård. 
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INLEDNING 

Ett allmänt intresse för psykiatri och för hur människor fungerar är bakgrunden till varför vi valde 

att studera hur de flickor som har ett självskadebeteende upplever sin livsvärld. Som 

allmänsjuksköterskor kommer vi att möta dessa flickor i många olika sammanhang, inte bara i 

den psykiatriska vården utan även på till exempel akutvårdsavdelningar och vårdcentraler. Under 

vår utbildning har vi fått lära oss hur viktigt det är att se människan och inte en sjukdom samt att 

man ska möta henne där hon befinner sig. För att kunna göra detta krävs kunskap. Denna 

kunskap kan både vara allmän om själva sjukdomen men den kan även vara subjektiv och baseras 

på upplevelser. Dessa upplevelser måste beskrivas och berättas av individerna själva för att 

informationen ska förbli så otolkad och oförstörd som möjligt. Detta har vi tagit fasta på i denna 

studie där vi med hjälp av fem självbiografier försöker att ta reda på vad det innebär att leva med 

ett självskadebeteende.  
 

BAKGRUND 

 

Definition av ett självskadebeteende 

Ett självskadebeteende innebär att individen medvetet skadar sin kropp. Att vara självskadande 

kan innebära att skada sig själv genom att skära och bränna sig såväl som att skada sig själv 

psykiskt genom destruktivt sex. Att förgifta sig själv är också ett vanligt sätt att skada sin kropp 

på. Oftast sker detta med hjälp av Paracetamol eller antidepressiva läkemedel (Socialstyrelsen, 

2004a; Hawton et al., 2012).  
 

Självskadebeteendet kan vara antingen episodiskt eller repetitivt. Ett episodiskt 

självskadebeteende innebär att självskadorna sker ett begränsat antal gånger under en viss 

tidsperiod medan ett repetitivt självskadebeteende innebär att självskadorna utförs vid upprepade 

tillfällen under en längre tidsperiod. Vid ett repetitivt självskadebeteende tenderar dessutom 

beteendet att utvecklas till ett normalt sätt för individen att hantera psykisk smärta 

(Socialstyrelsen, 2004a).   
 

I Socialstyrelsens skrivelse från 2004b framgår det att flickor som skadar sig själva vanligen inte 

menar att ta sina liv. Anledningen till självskadebeteendet är att det är ett sätt att hantera svåra 

känslor. I Rissanen, Kylma och Laukkanens (2008) studie som undersöker självskadebeteende 

hos flickor i åldern 12-21 år anses orsaken till ett självskadebeteende även kunna handla om att få 

en känsla av att känna sig levande, få en känsla av självkontroll eller att straffa sig själv eller 

andra. Det kan också handla om att använda självskadandet som ett tidsfördriv eller i syfte för att 

en dag ha en möjlighet att begå självmord om det vore nödvändigt. I vissa fall har 

självskadebeteendet inget syfte alls. Parkes och Freshwater (2012) menar att ett 

självskadebeteende kan medföra en lugnande effekt som kan ses som en anledning att fortsätta 

skada sig själv. Den lugnande effekten sker genom frisättning av endorfiner som kan bidra till att 

skapa lyckokänslor hos den som självskadar.  
 

Vidare nämner Parkes och Freshwater (2012) i sin studie att det är svårt att identifiera specifika 

orsaker till vad som utlöser de självdestruktiva akterna då det varierar från individ till individ. 

Flera kvinnor i studien förklarade att primära orsaken var att hantera de inre känslorna och lindra 
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spänningar eller för att kommunicera med andra för att visa sin nedstämdhet. Att självskada 

handlar således inte alltid om att vilja dö. Det framkommer även att kvinnors självskadebeteende 

många gånger grundar sig på traumatiska upplevelser från barndomen vilket är orsaken till att de 

utvecklat ett farligt och skadligt beteende. En traumatisk barndom kan göra att 

självskadebeteendet blir en akt för att dra till sig uppmärksamhet. Självskadebeteende kan då ses 

som en kommunikation och ett rop på hjälp till de som är villiga att lyssna när den psykiska 

smärtan blir för mycket (Parkes & Freshwater 2012). 
 

Förekomst 

I Socialstyrelsens skrivelse från 2004a kartläggs problemet med flickor i åldern 13-18 år som 

skadar sig själva. Man har där kommit fram till att problemet ökar, men att kartläggningen är 

mycket begränsad. En stor del av de fysiska skador som uppstår är lindriga och kräver ingen 

sjukhusvård. För att statistik angående problemet ska kunna skapas krävs det att någon upptäcker 

skadorna eller att flickan självmant söker hjälp för beteendet eller den akuta skadan. En del 

flickor tror kanske att beteendet ska gå över av sig självt och söker inte hjälp av den anledningen. 

Dessutom självskadar en del flickor någon enstaka gång medan andra får hela sitt liv och framtid 

påverkat av beteendet. Med andra ord saknas kunskap om alla de flickor som inte kommer i 

kontakt med verksamheter som utreder eller vårdar ungdomar (ibid.).  
 

Förekomsten av avsiktliga självdestruktiva handlingar har enligt Socialstyrelsen (2007) varit en 

stigande trend för flickor sedan slutet av 1990-talet. För pojkar ses inte samma uppgång. Statistik 

från patientregistret 2000-2004 visar att 75,9 % av patienterna som vårdades för självdestruktiva 

handlingar i sluten vård på sjukhus var flickor respektive 24,1 % pojkar. Statistiken visar även att 

största gruppen som självskadar är tonåringar oavsett om den självdestruktiva handlingen syftar 

till att ta sitt liv eller bara skada sig själv. Hawton et al. (2012) menar i sin tur att självskadandet 

ökar i frekvens i takt med att ungdomarna blir äldre. Detta gäller i synnerhet flickor.  
 

Individernas behov av vård 

Många gånger undviker de självskadande att söka hjälp inom vården. Detta kan bero på att 

sjuksköterskor ser på självskadande som något som ungdomarna experimenterar med 

tillsammans. Handlingen ses då som en trend och inte längre avvikande och onormal (Rissanen, 

Kylma & Laukkanen, 2012).  
 

Att skada sig själv innebär inte nödvändigtvis att personen är i direkt behov av vård men det är 

viktigt att som vårdare vara medveten om att de som kontaktar vården önskar att bli hjälpta på ett 

eller annat sätt. Första steget är att fråga dem angående synliga tecken på ett självskadebeteende. 

Speciellt viktigt är detta för vårdpersonal som möter patienter i ung ålder som till exempel 

skolsköterskor. Skolsköterskor bör vara uppmärksamma på tecken som kan tyda på ett 

självskadebeteende redan i tidig ålder för att förhindra ett fortsatt destruktivt beteende (Rissanen, 

Kylma & Laukkanen, 2008).  
 

Självskadande personer är emellertid i behov av hjälp och vård för att bli av med sitt beteende 

och lidande och sjuksköterskor möter dessa ungdomar i såväl slutenvård som i öppenvård. 

Svårigheter sjuksköterskan möter är att skapa en vårdande relation om personen som självskadar 

inte är villig att ta emot hjälpen. Den mest grundläggande förutsättningen för en vårdande relation 
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är att det finns ett förtroende mellan den som självskadar och den som försöker hjälpa (Rissanen, 

Kylma & Laukkanen, 2012).  
 

Vad sjukvården kan göra 

I Kool, van Meijel och Bosmans (2009) studie framkommer att viktiga delar i att minska och att 

bli frisk från ett självdestruktivt beteende är att lära sig hantera sina känslor och andra människor. 

En annan del är gränssättning. Gränssättning för sitt beteende kan vara svårt att hantera själv i 

början varpå terapi kan hjälpa till med detta. För intagna patienter kan isolering, både frivillig och 

icke frivillig sådan också bidra till gränssättning.  
 

Dickinson och Hurley (2011) framhäver hur viktigt det är att patient och sjuksköterska har ett 

gemensamt mål att uppnå och att en ömsesidig dialog sker parterna emellan. Det är genom 

kommunikation som Kool, van Meijel och Bosman (2009) knyter ihop detta med att en annan 

viktig del på vägen mot förbättring är att bli tagen på allvar av vårdpersonalen. Patienterna kan då 

lättare ta sig själva på allvar. Detta är sammankopplat med den bekräftelse som också är viktigt 

att patienterna får av inte minst vårdpersonalen men även från vänner och familj. Denna 

bekräftelse bidrar till en positivare självbild hos patienterna och fortsättningsvis en bättre 

självkänsla vilken kan hjälpa dem att upptäcka sina egna styrkor och talanger. Detta kan i 

slutändan få dem att motstå viljan att skada sig själva. Något som patienterna uppger som 

negativt på vägen mot förbättring är medicinering som enligt dem dämpar och dövar alla känslor 

(ibid.).  
 

Vidare tar även McHale och Feltons (2010) undersökning av självdestruktiva flickor över 18 år 

upp vårdpersonalens viktiga del i vården av patienter med ett självskadebeteende. Patienter i 

denna studie uppger hur viktigt det är att känna sig trodd, sedd och uppskattad men även att få 

känna en samhörighet med människorna omkring dem. Dickinson och Hurley (2011) tar även de 

upp vikten av att patienten blir sedd som en unik och värdefull människa. McHale och Felton 

(2010) menar att brist på dessa faktorer gör att patienterna upplever sig mer missnöjda med 

vården. I deras studie framkommer att många patienter har upplevt att de saknat just viktiga delar 

som respekt, medkänsla och värdighet från vårdpersonalens sida.  

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Studien är vårdvetenskapligt inriktad med en helhetssyn i vilken man ser människan i sitt 

sammanhang. Hälsa är det centrala fenomenet i denna vetenskap där fokus ligger på människans 

subjektiva upplevelse av hälsa i förhållande till lidande, vårdande och livsvärld. Människans 

hälsa är därmed ett mål och ett syfte för vårdandet. Med andra ord ska vårdandet syfta till att 

hjälpa patienten tillbaka till bästa möjliga hälsa och att lindra lidandet och på så sätt stärka 

patientens egna hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten, 2010). De begrepp som kommer att 

användas i denna studie är lidande, välbefinnande och livsvärld. 

 

Lidandet och att lida ses som något negativt och ont som drabbar människan. När människan 

lider tvingas hon att kämpa och utstå något. Men att lida kan också innebära en slags försoning 

som skänker mening. Det finns tre olika typer av lidande. För det första finns sjukdomslidande. 

En sjukdom och dess behandling kan skapa smärta och lidande för personen. Men den här 
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smärtan behöver inte vara fysisk, den kan också vara psykisk. I sitt sjukdomslidande blir 

patienten utsatt och när vården då misslyckas med sitt syfte att stärka hälsoprocesserna 

uppenbaras även ett vårdlidande som är den andra typen av lidande. Detta lidande uppkommer till 

exempel om patientens värdighet kränks eller om vården uteblir. Den tredje typen av lidande, 

livslidandet, rör hela människan. Det kan innebära ett hot mot den totala existensen och ett 

lidande som rör att vara människa (Eriksson, 1994). Lidandet är något som tillhör livet och kan 

vara sammankopplat med hälsan. När hälsan tiger still är livet i balans, flyter på och hälsan 

uppmärksammans inte eftersom ett naturligt leverne då infunnit sig. Om detta inte är fallet, att 

hälsan inte tiger still längre, uppmärksammans detta och ett lidande uppstår (Dahlberg & 

Segesten, 2010). En person som självskadar skulle kunna ha både ett sjukdomslidande och ett 

livslidande. Lidandet försöker då lindras genom att självskada. Förhoppningsvis uppstår inget 

vårdlidande om personerna söker vård, även om risken finns. Mer kunskap om och förståelse för 

självskadebeteendet skulle kunna minska risken för ett sådant lidande uppstår.  

 

Vidare är välbefinnandet något som är ligger nära lidandet, även om de samtidigt är varandras 

motsatser. Välbefinnandet är förknippat med hälsa och att “må bra” och kan beskrivas som att 

vara i stånd till att genomföra de olika livsprojekt man önskar i vardagen och i livet. Människan 

har också förmåga att känna ett välbefinnande trots sjukdom, precis som att välbefinnandet kan 

vara obefintligt trots frånvaro av sjukdom. Sjukvårdens uppgift är att främja välbefinnandet och 

därmed hjälpa patienten att minska sitt lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). Anledningen till 

valet av detta begrepp bygger på att välbefinnandet är något som ligger nära lidandet och är något 

som människor söker. Personer med ett självskadebeteende söker någon form av ångestlindring 

och lindring av lidandet vilket i längden kan ses som att de söker ett välbefinnande.  

 

Ovanstående begrepp återfinns och levs ut i den så kallade livsvärlden. Denna värld är en 

individuell personlig värld som upplevs tillsammans med andra både i dåtid och framtid samtidigt 

som den levs här och nu. Livsvärlden är den värld vi lever våra liv i och den kan aldrig lämnas 

eller trädas ur. Den är också unik för varje människa och är fylld av våra erfarenheter och 

upplevelser (Dahlberg & Segesten, 2010). Det ter sig uppenbart att patientens livsvärld är något 

som sjukvårdspersonal inte kan försöka förstå genom förutfattade meningar och gissningar då 

livsvärlden som sagt är unik för alla människor. En nyfikenhet och öppenhet för varje människa 

är således någonting att sträva efter för att kunna säkra en god vård och minska risken för 

vårdlidande.   
 

PROBLEMFORMULERING 

 

Självskadebeteende hos unga kvinnor är ett växande problem. Komplett statistik över problemet 

finns dock inte att tillgå eftersom många aldrig får eller söker hjälp. Ett självskadebeteende 

utmynnar i såväl fysisk som psykisk smärta för de drabbade. Sjukvården spelar en stor roll för de 

flickor som faktiskt får hjälp och att bli tagen på allvar och att bli sedd ter sig viktigt för 

patienterna. Redan befintlig forskning beskriver hur viktigt det är att upptäcka de självdestruktiva 

flickorna i ung ålder för att kunna förhindra att beteendet eskalerar.  

 

För att kunna uppnå det som forskning visar är viktigt för flickorna krävs det mer kunskap om 
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hur flickorna som självskadar tänker, hur de känner och vad de har för upplevelser. Med andra 

ord är det här som bristen på kunskap finns idag. Om denna brist inte fylls riskerar flickorna som 

självskadar att få ett större sjukdomslidande och även ett vårdlidande om inte vårdpersonal har 

verklighetsbaserad kunskap om hur det är att leva med ett självskadebeteende. Då varje individ är 

unik krävs att en bred kunskap om upplevelsen av ett självskadebeteende insamlas, kunskap som 

kommer direkt från de drabbade. Då kan sjukvårdspersonalen försöka förstå vad det innebär att 

leva med detta beteende och kan på så sätt optimera och individanpassa vården. 
 

SYFTE 

 

Syftet med studien var att få kunskap om flickors upplevelser av att leva med ett 

självskadebeteende.  
 

En frågeställning som eftersträvades att besvaras i denna studie var följande: Hur upplever 

flickorna som självskadar vården? 

 

METOD 

 

Studien har utförts utifrån en kvalitativ ansats. En kvalitativ studie syftar till att undersöka 

grunden och meningen i ett fenomen och hur fenomenet upplevs och tolkas av olika individer 

(Polit & Beck, 2012). Denna kunskap är kontextbunden och måste således ses i sitt sammanhang. 

Meningen med en kvalitativ studie är att fånga subjektiva erfarenheter och upplevelser för att få 

förståelse för det studerade fenomenet (Dahlborg Lyckhage, 2006a). 
 

Datainsamling  

Människor beskriver bäst sin livsvärld och hur den erfars genom att själva utforma och beskriva 

sina egna berättelser. Individer skapar berättelser när de önskar att koppla samman en inre värld 

av längtan och begär med en yttre omvärld. Självbiografier syftar till att beskriva individens 

upplevelse av sitt liv (Riessman, 1991, refererad i Polit & Beck, 2012). Av dessa anledningar har 

självbiografier valts att användas i denna studie.  
 

Urvalsförfarande 

Studiens resultat baserades på fem självbiografier. Biografierna söktes i databasen LIBRIS med 

användning av sökorden biografi, mental illness, self-injurious behavior, självdestruktivt 

beteende och självskadebeteende. Ett antal träffar kom upp och de fem böcker som bäst passade 

in på syftet och kriterierna valdes ut genom att handlingarna om böckerna lästes (se bilaga 1). Då 

största delen av de som självskadade var flickor i åldern 13 år och uppåt inriktade sig studien på 

detta kön. Inklusionskriterier för självbiografierna var därför att de hade skrivits av en flicka som 

i åldern 13-25 år blivit vårdad för självskadebeteende. Böckerna skulle även vara skrivna på 

svenska och vara från 2000-talet. Exklusionskriterier var flickor som försökt begå självmord utan 

ett tidigare destruktivt beteende.  
 

Kvalitetsgranskning 

När de fem självbiografierna hade valts ut användes Segestes (2006) mall för källkritik av tryckt 
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text för att försäkra att böckerna var av god kvalitet. Alla böckerna ansågs vara av tillräckligt god 

kvalitet för att inkluderas i studien (se bilaga 4). 
 

Dataanalys  

Studien var vårdvetenskapligt inriktad mot en livsvärldsansats. En öppenhet krävdes dessutom 

för att texten skulle kunna visa sin mening och detta skedde genom att författarna inte lät sig 

styras av förutfattade meningar och teorier om hur resultatet skulle komma att bli. Denna 

öppenhet präglades av att vilja försöka förstå texten vilket kräver tålamod. Känslor, förutfattade 

meningar och färdiga teorier kunde skapa hinder för öppenheten. En konstant reflektion krävdes 

för att hålla tillbaka egna föreställningar (Dahlberg, 1997, refererad i Dahlborg Lyckhage, 

2006b). 

 

Analysen av självbiografierna kan beskrivas i tre olika steg. I det första steget skedde själva 

läsandet då författarna satte sig in i materialet. De fem självbiografierna lästes av båda författarna 

var för sig. För sammanfattning av böckerna se bilaga 2. Dahlborg Lyckhage (2006b) menar att 

det i detta första skede är viktigt att läsa texten som en helhet och att läsa flera texter var för sig. 

Ingen analys sker i detta första steg utan det gäller att öppna upp sinnet för innebörden som finns 

i texten. Nyfikenhet och att låta sig överraskas är också viktiga delar i detta steg. Allt detta var 

något som författarna strävade efter under denna första fas då en helhetsbild över materialet 

försökte skapas. 
 

I det andra steget kommer den faktiska analysen och här återfanns öppenheten och reflektionen. I 

analysen plockades data ut från sitt sammanhang. Detta skedde genom att texten delades in i 

meningsbärande delar. Med andra ord plockades data ut ur materialet som motsvarade syftet. 

Detta gjordes av författarna på egen hand ur alla fem böcker för att minska risken för att något 

viktigt skulle missas (Dahlborg Lyckhage, 2006b). Under processens gång kondenserades dessa 

meningsenheter vilket innebär en förkortning. Detta gör att texten blir lättare att hantera utan att 

själva innebörden förloras. Därefter sattes olika etiketter och namn på kondenseringarna och 

deras innebörder, så kallade koder. Koderna hjälper reflektionen och viktigt är att 

ursprungstexten inte glöms bort (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). All kondensering och 

kodning gjordes enskilt av författarna. När textens innebörder eller koder hade hittats sorterades 

dessa utifrån vad som var gemensamt och vad som skiljde de olika innebörderna åt och olika 

kategorier bildades. Kategorierna namngavs därefter utifrån vad som kännetecknade dem. 

Underkategorier framträdde efter hand då vissa områden förgrenade sig. Som exempel kan 

nämnas kategorin “vården” som kunde delas upp i “vårdens styrkor” och “vårdens brister”. 

Denna kategorisering gjorde författarna gemensamt med hjälp av samtliga meningsbärande 

enheter (Dahlberg, 1997; Polit, Beck & Hungler, 2001, refererad i Dahlborg Lyckhage, 2006b). 

Exempel på analysarbetet återfinns i tabell 1 samt i bilaga 3. 
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Tabell 1. Exempel på analysarbete 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag stod inte ut 

med den 

psykiska smärtan 

och bytte därför 

ut den mot en 

fysisk smärta 

som var mycket 

lättare att ta på.  

Fysisk smärta är 

enklare att 

hantera än 

psykisk.   

Ett sätt att 

hantera psykisk 

smärta 

          -  Psykisk smärta 

 
 

I det tredje steget sågs texten som en helhet igen. Mönstret som framträtt och de kategorier som 

bildats beskrevs som en längre text i form av denna studies resultat. Viktigt vid detta steg var att 

inte glömma bort ursprungstexten utan att hela tiden jämföra den nya helheten med 

originalmaterialet (Dahlberg, 1997; Polit, Beck & Hungler, 2001, refererad i Dahlborg Lyckhage, 

2006b). 
 
 

Etiska överväganden 

Det primära syftet med medicinsk och annan forskning som rör människor är att förstå orsaker, 

utveckling och effekterna av en sjukdom för att förbättra bland annat behandlingen. Forskning får 

endast bedrivas om nyttan med studien överstiger riskerna. Det krävs också att forskaren främjar 

och skyddar deltagarnas hälsa, välbefinnande och rättigheter med respekt för människan 

(Helsingforsdeklarationen, 2013). Författarna till denna studie har varit noga med att inte 

förvränga information, ändra innebörden eller på annat sätt missbruka flickornas berättelser. Med 

andra ord skyddades författarnas rättigheter och respekt för den enskilda individen upprätthölls.  
 

Deltagandet ska dessutom vara frivilligt (ibid.). Då materialet som använts i studien fanns fritt att 

tillgå uppfylldes även kravet på frivillighet när det gällde insamling och användandet av data. 
 
 

RESULTAT 

 

Kategorierna som framkommit är psykiska smärta, lidande, rädsla, livsvilja och dödstankar, 

sociala kontakter samt vården. Det har även framkommit underkategorier. I psykisk smärta ingår 

underkategorierna ensamhet och negativ självbild. I lidande ingår hopplöshet. I sociala kontakter 

ingår uppmärksamhet och i vården ingår vårdens styrkor och vårdens brister. Kategorierna 

psykisk smärta och lidande ligger emellanåt väldigt nära varandra men är ändå åtskilda på grund 

av vissa skillnader i innebörden.  
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Psykisk smärta 

Den psykiska smärtan och ångesten var något som förekom i alla självbiografier. Hanteringen av 

denna smärta skedde på olika självdestruktiva sätt som att skära sig med knivar och rakblad 

(Svedberg, 2013; Åkerman, 2004; Välitalo; 2008; Pålsson, 2004, 2008), ha självdestruktivt sex 

(Svedberg, 2013; Välitalo, 2008; Pålsson, 2004, 2008) samt missbruka tabletter och/eller alkohol 

(Svedberg, 2013; Pålsson, 2004, 2008; Åkerman, 2004). Gemensamt för alla författare var dock 

att de självskadande handlingarna, oavsett vilka, hade som mål att den psykiska smärtan och 

ångesten skulle dövas. Den fysiska smärtan var helt enkelt lättare att hantera och mer konkret än 

den psykiska. Ett genomgående tema var också att smärtan skapade ett lugn som krävdes för att 

flickorna skulle orka leva. Pålsson (2004) beskrev även hur det alltid var värt att skada sig själv 

för att få den ångestlindring som det gav även om det bara hjälpte kortvarigt.  
 

Något som Svedberg (2013) framhöll som de andra författarna inte tog upp var att självskadandet 

hjälpte henne att fokusera. Hon skadade sig helt enkelt när hon behövde tänka. Hon tog även upp 

att destruktiviteten var ett sätt för henne att hantera skuldkänslor för sin mammas självmord. När 

hon tog smärtstillande tabletter älskade hon känslan av att inte behöva känna längre.  
 

Jag är övertygad om att mina elaka ord var droppen, att hon inte orkade leva längre. För 

att kunna stå ut, för att kunna överleva, behövde min sorg, ilska och rädsla få en 

utlösning. Det började med ett myggbett och min idé att sätta en gaffel i myggbettet.  

(Svedberg, 2013, s. 17) 
 

Ensamhet  

Att på ett eller annat sätt känna sig ensam förekom i samtliga självbiografier. Vanligt var att 

flickorna kände sig annorlunda och ensamma i sitt sjukdomstillstånd. Särskilt Välitalo (2008) 

beskrev tydligt hur hon kände sig konstig och annorlunda och att hon inte passade in. Genom att 

då välja ensamheten som var mycket enklare att befinna sig i slapp hon frågor som hon inte 

kunde svara på. Känslan av att vara utanför och inte passa in berodde mycket på att flickorna 

upplevde en oförståelse från allmänheten. Denna oförståelse ledde till att känslor av ensamhet 

infann sig. En psykisk sjukdom syntes helt enkelt inte lika mycket som en kroppslig åkomma. De 

önskade att de skulle bli förstådda. Speciellt Åkerman (2004) uttalade en önskan om att få en 

annan sjukdom som alla förstod i stället för den psykiska sjukdom som hon drabbats av. Vanligt 

var också att författarna kände oförståelse och ensamhet i sin situation så till vida att de inte 

kunde förstå varför just de hade drabbats.  
 

En annan aspekt av ensamheten var att några av författarna hade känt sig ensamma eller osynliga 

som barn (Svedberg, 2013, Pålsson, 2004, 2008). De hade stora familjer men upplevde ändå att 

de var utanför. Svedberg (2013) tyckte till exempel att sin mamma var konstig och kände sig inte 

sedd av henne. Hon önskade sig en vanlig mamma som alla andra hade.  
 

Svedberg (2013) tog upp en annan sida av ensamheten som inte nämndes av de andra författarna 

förutom Pålsson (2004). Hon upplevde att hon varken vågade eller ville vara ensam samtidigt 

som hon hade svårt för och inte klarade av fysisk kontakt. Hon upplevde att hon mådde bra när 

hon fick lov att vara under någons beskydd och bli omhändertagen, som när hon förlovade sig. 
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Pålsson (2004) hade liknande tankar om ensamhet och såg den som något farligt och själva 

anledningen till att hon började må dåligt. 
 

Ensamhet är det farligaste som finns, jag tror att det kan ha varit just ensamheten som 

gjorde mig sjuk. (Pålsson, 2004, s. 256) 
 

Negativ självbild 

Att inte tycka om sin kropp var ett ämne som var förekommande i relativt olika grad. Hos 

Svedberg (2013) var denna negativa självbild ett tydligt framträdande ämne. Hon kände att hon 

inte hade något att ge till någon och anklagade sig själv för sin mammas självmord. När 

förhållanden tog slut anklagade hon sig själv för att vara orsaken. 
 

 Hans fula ärriga prinsessa som aldrig är hemma. Det var väl inte så konstigt att han inte 

 ville vara med mig. (Svedberg, 2013, s. 122). 
 

För Pålssons (2004, 2008) del framkom hennes negativa självbild när hon mindes och skrev om 

när hon blivit sexuellt utnyttjad som barn och våldtäkten hon blivit utsatt för som tonåring. 

Känslor av att ha blivit använd och utnyttjad gjorde att hon omöjligt kunde tycka om sin kropp, 

vilket hade en stor del i hennes självdestruktiva och straffande beteende. Hon kunde söka upp och 

jaga skamupplevelsen för att hon då inte led lika mycket som om hon skulle bli ett offer för det 

igen, vilket hon alltid räknade med att hon skulle bli.  

 

 Ändå är det just skamupplevelsen som jag så hungrigt jagar efter. Beviset för mig själv 

 att jag är precis så smutsig som jag känner mig, att min natur är den slampiga, de ord  

 som jag alltid fått kastade i mitt ansikte, i skolkorridorerna och i förhållanden.  

 (Pålsson, 2008, s. 34) 
 

Lidande 

I samtliga böcker var lidande något som var ständigt närvarande. Flickorna led i sin sjukdom. 

Även om flickorna hade olika problem och olika diagnoser så låg likheten i att alla led på något 

sätt. Speciellt Åkerman (2004) och Pålsson (2004, 2008) men även Svedberg (2013) beskrev 

tydligt hur de led av röster i huvudet. Rösterna kallades ofta för demoner och de talade bland 

annat om för flickorna att de skulle skada sig, att de inte var värda något och att de förtjänade sitt 

dåliga mående. Att inte få tröst, att känna sig annorlunda och en känsla av maktlöshet är fenomen 

som framkom i samtliga böcker och ansågs bidra till ett ökat lidande. Känslan av att ångesten var 

övermäktig och en känsla av att vara otillräcklig var också bidragande orsaker. 
 

Lidandet beskrevs som något konstant men kunde uppfattas på olika sätt under olika faser i livet. 

Att skada sig rent generellt var ett tecken på lidande men också ett sätt att visa andra att de led. 

För att hantera sitt lidande var självskadande ett sätt att överleva. Sätten att skada sig på varierade 

och förändrades med tiden och antog nya skepnader. Flickorna hittade andra sätt att skada sig på 

och således andra sätt för att överleva.  
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Jag hoppade över måltider trots att magen kändes tom och kurrade. Det var ett 

konfliktfyllt förhållande vilket jag idag kan se som en destruktiv handling. Jag kämpade 

mot impulsen att skära mig och tog ut det på ett annat fysiskt sätt istället. 

(Välitalo, 2008, s. 40) 
 

Mitt behov av att göra mig själv illa hade aldrig tagit slut. Det hade bara fått ett nytt 

ansikte. 

(Svedberg, 2013, s. 178) 

 

Hopplöshet 

Tillsammans med lidande kunde samband dras till en känsla av hopplöshet. Hopplösheten 

kännetecknades framförallt genom känslan av att vården, närstående och allmänheten hade svårt 

att hantera flickornas psykiska lidande. De synliga påföljderna av det destruktiva beteendet, som 

till exempel ärr, gjorde det svårt för såväl vården som närstående och allmänheten att hantera 

flickornas lidande. Detta ledde således till en känsla av hopplöshet och en känsla av att ingen var 

villig att varken hjälpa eller lyssna.  Pålsson (2008) beskrev sig själv som samhällets skräp och att 

hon på grund av det fick stå ut med sitt lidande.  
 

Ett enda misstag och du är ute på gatan igen. Vi är samhällets skräp och behandlas 

därefter. Jag är dubbelt skräp, både missbrukare och psykiskt sjuk // (Pålsson, 2008, s. 

240) 
 

Att känna hopplöshet och inte kunna se framåt i livet ledde således till att flickorna blev kvar i 

sitt destruktiva beteende och erhöll en känsla av att aldrig kunna sluta skada sig själva. Livet 

kändes hopplöst och destruktiviteten hade full makt över deras liv.  
 

Det var själva känslan jag hade igen, känslan av att vara fången i ett missbruk, att inte ha 

makt över mitt eget liv. Veta att både tabletterna, alkoholen och sättet jag gjorde mig 

själv illa på hade fullkomlig kontroll över mitt liv. 

(Svedberg, 2013, s.243) 
 

Rädsla 

Ett frekvent förekommande ämne i böckerna var rädsla. Ämnet förekom ofta i en konkret form 

där orden rädsla, rädd och skräck användes. Begreppet genomsyrade flickornas vardag, då 

rädslan kunde röra nästan vad som helst. Det kunde handla om en rädsla för sjukdomen och för 

rösterna som många av flickorna led av. Detta i sin tur ledde till att flyktkänslor uppenbarade sig 

och flickorna kände inte att det var möjligt att fly vilket skapade mer rädsla. Rädslan kunde även 

röra den egna personen, som att vara rädd för sig själv eller att vara rädd för själva rädslan. 

Pålsson (2008) upplevde till exempel att rädslan tog hennes integritet ifrån henne, hon kände inte 

igen sig själv. Pålsson (2004) upplevde även att hon var rädd för att hon inte skulle klara livet och 

rädd för att hon inte skulle klara av psykiatriutredningen. Samma författare kände dock också att 

det var rädslan som drev och motiverade henne att sluta med drogerna.  

 

Jag vaknar med ett häftigt ryck, jag badar i svett och känner paniken, skräcken och 

ensamheten trycka mot mitt bröst. Det är demonerna som försöker kväva mig, jag  
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skriker men det kommer inget ljud över mina läppar. Deras skrik, deras skratt, ekar i 

mitt huvud. (Pålsson, 2004, s. 35) 
 

Att vara rädd för att vara till besvär framträdde även det som en vanlig rädsla för flickorna. De 

ville inte störa och irritera sin omgivning med sitt beteende. Andra rädslor som förekom var 

rädsla för återfall i sjukdomen, rädsla för att dö och rädsla för att bli osynlig. Svedberg (2013) var 

den av de fyra författarna som inte tog upp rädsla i samma tydliga utsträckning. Välitalo (2008) 

tog inte heller upp rädsla som något dominerande även om hon precis som Pålsson (2004) kände 

rädsla för livet och att inte klara av vardagen.  
 

Livsvilja och dödstankar 

I samtliga böcker framkom en önskan om att vilja leva som samtidigt blandades med tankar på 

döden. Denna blandning av tankar upplevdes av samtliga författare.  Livsviljan ändrade karaktär i 

takt med att författarnas mående ändrades, men var ändå konstant. I mörka perioder när de mådde 

som sämst handlade mycket om en önskan om att slippa ifrån sjukdomen och ångesten. Flickorna 

ville ha ett gott liv och ville leva, men de ville inte leva om de skulle må dåligt. En ilska över att 

inte kunna leva det liv som de ville var tydlig.  
 

En önskan om att leva ett vackert liv och att ha något att leva för var också vanliga företeelser 

böckerna. De ville även ta tag i sina liv men visste inte var de skulle börja eller hur de skulle 

göra. Pålsson (2008) beskrev en medvetenhet om att hon måste ta tag i sitt liv för att överleva 

men att svårigheten låg i hur det skulle gå till. Hon ville men kunde inte sluta skada sig själv 

samtidigt som hon kom till insikt med att hon var ansvarig för sitt eget liv och att något måste 

förändras för att hon skulle överleva.  
 

 - Ja jag vill leva, men inte såhär! Inte om jag alltid ska vara olycklig.  

              (Åkerman, 2004, s. 13) 
  

I vissa avsnitt fanns rena dödsönskningar. Oftast handlade detta om att ångesten och den psykiska 

smärtan blev alltför stor och svår att hantera. Detta gäller framför allt Svedberg (2013) som ofta 

uttryckte att hon ville dö och att hon inte kunde se någon annan utväg. Hon uttryckte en 

besvikelse när hon överlevde ett av sina självmordsförsök.  
 

 Jag var helt förstörd, jag grät, men inte för att jag blivit räddad utan för att jag inte var  

död. (Svedberg, 2013, s. 198) 

 

Samtidigt som dödstankarna var vanligt förekommande hos flickorna, lika vanligt var det med 

tankar om att vilja leva. I de ljusare perioderna kunde flickorna se de positiva aspekterna av 

tillvaron, såsom att de hade vänner och att de kunde se möjligheter med livet. De kunde också 

känna sig stolta över sig själva för att de lyckades överleva. Kärleksförklaringar från 

omgivningen var även det något som dämpade ångesten och skapade en livsvilja som således 

gjorde att de kunde se möjligheter med livet. Denna livsvilja kom även från en glädje av att bli 

sedd och att känna sig hörd, både av vården och av närstående.  
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Sociala kontakter 

Att ha någon som brydde sig när allt var jobbigt framstod som viktigt och var något som 

dominerade i samtliga böcker. Denna någon kunde vara såväl en familjemedlem som någon 

annan närstående. I Välitalos (2008), Svedbergs (2013) och Åkermans (2004) självbiografier 

framgick tydligast att de mådde bra när de var tillsammans med sin familj. Betydelsefulla 

människor som brydde sig och försökte förstå var de människorna som kom att spela stor roll och 

hjälpte dem således välja det friska framför det sjuka. Att vara älskad, känna tillit och glädje av 

närståendes stöd var tydliga känslor som framkom när flickorna mådde bra och umgicks med de 

människor som betydde mest.  
 

Pålsson (2004) beskrev att hon tidigt i sin sjukdom mådde dåligt på grund av sin biologiska 

familj. Att må dåligt på grund av detta var något som skiljde denna författare från resterande. 

Familjen brydde sig inte och hon var inte välkommen hem, vilket var allt hon egentligen begärde 

och önskade. Den enda utvägen hon såg för att bli frisk var att slippa sin biologiska familj. 
 

- Jag har ingen lust att försörja dig längre! Så vad gör du här egentligen? Har du 

planerat att sno våra pengar igen och sedan sticka iväg och ta ännu en överdos? Du är 

inte välkommen längre, Bernadette! 

(Pålsson, 2004, s. 13) 
 

Det är väl förutsättningen för att jag ska kunna må bättre, att jag får slippa mina 

föräldrars depressioner och allt kaoset som växer sig större och större där de bor.  

(Pålsson, 2004, s.19) 
 
 

Allt eftersom sjukdomen fortlöpte och tiden gick kom denna inställning att ändras och 

förhållandet till den biologiska familjen förbättrades. Plötsligt var de mer betydelsefulla än 

någonsin och Pålsson (2004, 2008) kunde känna samma kärlek, tillit och glädje till sin familj som 

resterande författare.  
 

Jag är rädd och nervös för att träffa min biologiska familj, men det går bättre än jag 

någonsin kunde tro. Jag har fått betydligt bättre kontakt med mina föräldrar sedan någon 

månad. Vi pratar faktiskt med varandra utan ilska eller irritation, de ger mig kramar och 

säger att de älskar mig, vilket de inte gjort eller sagt på många år. 

(Pålsson, 2004, s. 211) 
 

Varje gång flickorna skadade sig beskrev de upplevelsen av en stark ångest på grund av att de var 

medvetna om att det destruktiva beteendet inte bara skadade dem själva utan även sina 

närstående. Genom att skada sig själva skadades även de människor som var ljusglimtarna i 

flickornas sjukdomsmörker. Men trots medvetenheten om att självskadorna skadade andra 

fortsatte de att skada sig vilket väckte en stark ångest och en känsla av att svika andra. 
 
 

Jag ser systers rädda ögon. Hon som aldrig gråter, gråter nästan när hon ser mina sydda 

laxar, mina ärr och jag skäms lite. Jag skäms över att ha sårat och skrämt syster och de 

andra änglarna så mycket. Jag känner mig så egoistisk. Så otacksam.  
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(Pålsson, 2004, s. 104) 
 

- Dina föräldrar måste haft det hemskt! utropade folk ibland, när de fått höra min 

historia. Jag var medveten om det, och det gav mig ett så dåligt samvete att jag nästan 

ville straffa mig själv för min egoism.  

(Åkerman, 2004, s. 226) 
 

Uppmärksamhet 

Att skada sig själv var för flickorna ofta ett rop på hjälp, ett sätt att få uppmärksamhet. Behovet 

av uppmärksamhet grundade sig i att vilja ha hjälp och att visa för omgivningen att de mådde 

dåligt. När andra brydde sig kunde flickorna känna glädje och att ha någon som brydde sig var 

något de strävade efter och värdesatte högt. Således skapades ett beroende av andras 

uppmärksamhet.  
 

En dag blev tjatet för mycket och jag kavlade upp tröjan. Mamma tappade hakan när hon 

såg mina infekterade sönderskurna armar. Nu fanns ingen återvändo, nu visste hon.  

(Välitalo, 2008, s. 15) 
 

Jag hade lärt mig det där om prioritering. Jag undrade om jag var prio ett, eller om de 

var tvungna att hämta någon annan först. Jag ville vara först, så att de skulle ta hand om 

mig när jag kände mig liten och ensam.  

(Åkerman, 2004, s. 3-4).  
 

Andra aspekter av självskadandet och hanterandet av den psykiska smärtan var att det var ett sätt 

att få andra att upptäcka det dåliga måendet (Pålsson, 2004). Trots att hon ville sluta skada hade 

skadandet blivit en trygghet och ett sätt att visa andra att hon mådde dåligt. 
 

Vården 

Vården var ett återkommande ämne i framförallt Pålssons (2004, 2008), Åkermans (2004) och 

Välitalos (2008) självbiografier. Ämnet förekom dock till viss del även i Svedbergs (2013) men 

då syftades emellertid i första hand på vården i USA. Vården och dess för- och nackdelar 

benämndes lika i böckerna och egenskaper som empati, lyhördhet, engagemang och tydlighet 

framstod som värdefulla för en god vård. Detta samtidigt som företeelser som att inte tas på 

allvar, att ständigt skickas mellan olika vårdinstitutioner och att inte få tillräckligt med 

information var exempel på förekommande brister.  
 

Vårdens styrkor 

En god vård beskrevs som ovannämnt av att personal visade empati och lyhördhet för flickornas 

individuella livsvärld. Att känna sig sedd och hörd beskrevs som en förutsättning för god vård 

och de vårdare som verkligen ville hjälpa flickorna var de vårdarna som flickorna värdesatte 

högt. Engagerad och tydlig personal som såg flickorna bakom sjukdomen ingav tacksamhet och 

hopp om vård och behandling. Specifika vårdare med sådana egenskaper ansågs vara en 

anledning till framsteg och förbättring.  
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Jag kände en enorm trygghet när han jobbade. Han tröstade mig när jag grät, skrattade 

med mig när jag var glad och fanns alltid vid min sida. Det visade sig senare att han på 

många sätt blev länken mellan mig och mina föräldrar.  

(Välitalo, 2008, s. 33) 
 

I Välitalos (2008) biografi framkom att skolan tidigt upptäckte att hon mådde dåligt. Resurser 

som skolsköterska och skolkurator kopplades in men utan resultat då hon inte var mottaglig för 

hjälp. Hennes negativa inställning till samtal med skolsyster och skolkurator gjorde att ingen av 

dem kunde hjälpa henne trots att de gjorde vad de kunde för att fånga hennes destruktiva 

beteende i ett tidigt skede.  
 

Jag var inte mottaglig och hon var inte rätt person att försöka hjälpa mig. Efter bara 

några träffar struntade jag i att gå dit.  

            (Välitalo, 2008, s. 14) 
 

Vårdens brister 

Vården upplevdes av flickorna som bristfällig då större delen av personalen inte visade empati 

för deras livsvärld. Att inte tas på allvar var ett ständigt återkommande begrepp och innefattade 

såväl personal inom psykiatrin som personal inom somatisk vård. Välitalo (2008), Åkerman 

(2004) och Pålsson (2008) uttryckte stark kritik mot vården då de frivilligt kontaktade psykiatrin 

och bad om hjälp men blev avvisade, placerade i kö eller vidareskickade utan resultat. Detta 

beskrivs av författarna som starka brister. 
 

Läkaren som gav mig min diagnos och som bedyrat att jag skulle få en samtalskontakt 

hörde aldrig av sig och jag fick inte heller någon kallelse till psykiatrin. När jag ringde 

receptionen på närpsykiatrin och konfronterade kvinnan som svarade erkände hon att de 

glömt skicka brevet till mig. 

(Välitalo, 2008, s. 87)  
 

Jag måste ha mer vodka, fler tabletter och mer rörelse för att undkomma min sjukdom. 

När jag ber psykiatrin om hjälp får jag ingen, så det här är mitt sätt att hjälpa mig själv.  

(Pålsson, 2008, s. 69).  
 

Åkerman (2004) uttryckte att hon vid upprepade tillfällen kände att vårdpersonalen tyckte att hon 

utnyttjade vården i onödan. Hon upplevde att personal inte visade hänsyn till henne inom den 

somatiska vården på grund av hennes psykiska sjukdom. De visade inte samma empati och 

hjälpsamhet mot henne gentemot andra patienter. 
 

Trots att de försökte dölja sina förbjudna känslor bakom yrkesrollen kände jag att de 

tyckte att jag tog upp plats för dem som var sjuka på riktigt. 

(Åkerman, 2004, s.7) 
 

Hon beskrev även en negativ inställning till vården då hon i tonåren blev placerad på en 

rättspsykiatrisk avdelning. På den avdelningen upplevde hon vården som kränkande och blev 

tvungen att göra saker hon inte kände sig bekväm med. Detta kunde vara till exempel att klä av 

sig naken inför skötarna vid visitering. Samtliga författare uppgav att flertalet brister inom vården 
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handlade om kränkning av deras integritet då vårdarna beskrevs som hänsynslösa, hårdhänta och 

ibland hotfulla.  
 

Man hotar ingen, speciellt inte om man är behandlingsassistent på ett hem för ungdomar 

med psykiska problem. Jag går ut i telefonhytten och ringer polisen. Jag berättar för en 

trevlig polis vad Kaj sa och att mina stygn gick upp när han tog hårdhänt i min arm. 

(Pålsson, 2004, s. 154) 
 

När folk började strömma till för att med våld dra av mig kläderna, började jag streta 

emot i rent självförsvar. Jag blev förstås fastspänd igen, på mage så jag inte kunde se 

något annat än madrassen och väggarna.  

(Åkerman, 2004, s. 120) 
 

Att inte tas på allvar och att inte bli sedd inom vården var något som Åkerman (2004), Pålsson 

(2004, 2008) och Välitalo (2008) beskrev som vardagsföreteelser. Åkerman (2004) beskrev hur 

hon anpassade sitt självdestruktiva beteende och svalt sig själv för att få vård samtidigt som 

Pålsson (2008) och Välitalo (2008) fick kämpa sig till att få hjälp från psykiatrin.  
 

Varför hade anorexiateamet inte gjort något? Jag var ju rädd, hörde de inte det? Var de  

så trötta på mig att de inte orkade bry sig varje gång jag pep till längre? Varför skojade 

de bort mig när jag försökte fånga deras uppmärksamhet? 

(Åkerman, 2004, s. 138) 

 

DISKUSSION 

 

Syftet med studien var att ta reda på flickors upplevelser av att leva med ett självskadebeteende. 

En fråga som ställdes var även att ta reda på flickornas syn på vården. De tydligaste och starkast 

framträdande resultaten handlade om den psykiska smärta som samtliga författare kände, 

lidandet, ensamheten samt vården. Av vården fanns positiva aspekter som att få förståelse, men 

även brister som att inte bli tagen på allvar. Dessa resultat är de som kommer att diskuteras i 

resultatdiskussionen. 

 
Metoddiskussion 

Valet att använda självbiografier gjordes på grund av önskan att få förstahandsinformation från 

personer som självskadar för att öka trovärdigheten. Att läsa självbiografier har ökat studiens 

trovärdighet då biografierna är en direkt källa till författarnas livsvärld och är således en garanti 

på att innehållet i studiens resultat är trovärdigt (Riessman, 1991, refererad i Polit och Beck, 

2012). I Dahlborg Lyckhage (2006b) refereras till Dahlberg (1997) som menar att berättelser som 

biografier kan ses som livsberättelser som detaljrikt beskriver hur författaren erfar just sin 

livsvärld. Då samtliga självbiografier kvalitetsgranskades utifrån Segestens (2006) mall för 

källkritik av tryckt text ökar studiens trovärdighet ytterligare då böckerna ansågs hålla god 

kvalitet (se bilaga 4).  
 

För att få en subjektiv förståelse av unga kvinnors upplevelse av att leva med ett 

självskadebeteende samt hur dessa kvinnor upplever dagens sjukvård valdes en kvalitativ metod 
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framför en kvantitativ. Dahlborg Lyckhage (2006a) menar att en kvalitativ ansats inriktar sig på 

individens upplevelse och subjektiva erfarenheter av ett visst fenomen vilket är anledningen till 

vårt kvalitativa metodval. Valet att göra en litteraturstudie med självbiografier istället för att göra 

en intervjustudie beror på att universitetet inte tillåter studenter att intervjua patienter. Hade vi i 

stället intervjuat till exempel anhöriga eller sjuksköterskor hade vi inte fått den 

förstahandsinformation som eftersträvades att få från flickorna. Av samma anledning användes 

självbiografier framför artiklar. En artikel som är baserad på en intervju där färdiga frågor har 

använts låter inte personerna själva berätta om sitt liv så fritt som i en självbiografi. Å andra sidan 

skulle användandet av artiklar förmodligen ha gett ett bredare resultat då upplevelser från fler än 

fyra självskadande personer hade kunnat tas med. Dessutom är artiklar vetenskapligt granskade 

och håller därför en hög kvalitet. Självbiografier granskas också men beroende på anledningen 

till att boken skrevs kan sanningshalten variera.  
   
Det faktum att endast fem självbiografier användes kan påverka resultatet på så sätt att 

upplevelserna som dessa flickor varit med om kanske inte är representativa och kan appliceras på 

alla flickor med ett självskadebeteende. Om fler självbiografier läses och analyseras skulle 

resultatet möjligtvis bli bredare, men det är inte säkert att det skulle bli mer generaliserbart. 

Resultatet är baserat på flickornas subjektiva upplevelser och det är något som egentligen inte 

kan generaliseras. Dock framkommer ett mönster och kategorier som passar in på samtliga 

analyserade böcker som kan användas för att besvara syftet. Det går emellertid inte att påstå att 

detta resultat gäller för alla och alltid.  
 

I studien används fem självbiografier som alla är skrivna på svenska. Språket kan ses som en 

styrka som ökar trovärdigheten då ingen översättning behöver göras. Därmed minskar risken för 

att information blir feltolkad. Gällande urvalet finns det saker som kan ha en påverkan på 

resultatet i studien. En fördel är att samtliga böcker är skrivna på 2000-talet.  Detta kan ses som 

en fördel då det är aktuell information både gällande samhälle och vård. Nackdelar kan för det 

första vara att två av böckerna är skrivna av samma författare. Detta kan innebära att hennes 

upplevelser i de båda böckerna kan vara likvärdiga och därför inte ger samma spridning som om 

det hade varit olika författare. För det andra utspelar sig en annan av böckerna i USA. Tillgången 

till och synen på vården kan därför inte översättas till svenska förhållanden och hennes syn på 

vården används därför inte i studiens resultat. Detta innebär att endast tre personers åsikter om 

vården tas upp i denna studie vilket ger en snävare bild som därför inte kan generaliseras i lika 

hög grad som övrigt resultat.  Sistnämnda bok utspelar sig även över en lång tid där författaren i 

senare delen av boken är äldre än vad som motsvarar denna studies syfte. Dock finns det 

tillräckligt med material från när författaren var inom åldern 13-25 år.  
 

Databasen som användes för att söka självbiografierna var LIBRIS. Denna databas användes efter 

rekommendation från Linnéuniversitetets bibliotekarie. LIBRIS är en gemensam katalog för de 

svenska forskningsbiblioteken som uppdateras dagligen (LIBRIS, 2014). Därför anses 

användning av denna databas vara en styrka. Både engelska och svenska sökord användes i 

sökprocessen då detta gav fler träffar. Vid sökning på engelska begrepp kom inte samma träffar 

upp som vid sökning på svenska och vice versa. Även svenska böcker kom upp vid sökning på 

engelska ord. Valen av sökord ses därför som en styrka då de gav ett bredare spektrum av 

självbiografier.  
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Styrkor med dataanalysen är att materialet lästes av båda författarna, att meningsbärande enheter 

togs ut var för sig och att även kondenseringen och kodningen skedde enskilt. När sedan 

kategorier skulle bildas gjordes detta tillsammans. Detta anses vara en styrka då det är större 

chans att upptäcka viktiga meningsbärande enheter om två par ögon läser samma text, vilket var 

något som uppmärksammades under bildningen av kategorierna då det noterades att författarna 

hade plockat ut ganska olika bitar från böckerna. Hade läsningen delats upp hade kanske 

relevanta delar och därmed potentiella kategorier missats. Att innehållsanalysen går att följa 

styrker studiens validitet.  
 

Resultatdiskussion 

Psykisk smärta är något som kännetecknar hur det är att leva med ett självskadebeteende enligt 

resultatet av denna litteraturstudie. Det är således den som får flickorna att självskada. När den 

psykiska smärtan blir för övermäktig och ångesten för stor är den fysiska smärtan helt enkelt 

lättare att hantera och skapar ett lugn. Ångesten lindrar för ett ögonblick och det är alltid värt att 

självskada på grund av denna lindring. Skadandet kan emellertid även vara ett sätt för flickorna 

att få uppmärksamhet och hjälp för sitt beteende. Det är helt enkelt deras sätt att ropa på hjälp. 

Stöd för detta återfinns i Rissanen, Kylma och Laukkanens (2011) litteraturstudie där det 

framkommer att självskadandet är ett sätt att lindra de psykiska symtomen och ett sätt att hjälpa 

sig själv. Skadandet kan även vara ett sätt för att få uppmärksamhet och hjälp. Hill och Dallos 

(2011) menar även att skadandet är ett sätt att överleva vilket också styrker resultatet av den 

aktuella litteraturstudien. Vidare tar Rissanen, Kylma och Laukkanen (2011) upp att många av de 

som självskadar tidigare har blivit utsatta för sexuellt utnyttjande eller våld vilket stämmer in på 

några av författarna av självbiografierna. Detta är något som även Hill och Dallos (2011) och 

Sandy (2013) bekräftar i sina undersökningar. Hill och Dallos (2011) menar således att skadandet 

kan ske för att hantera svåra känslor från barndomen eller från relationer. Flera av 

självbiografiernas författare har varit med om jobbiga händelser i barndomen som till exempel 

sexuellt utnyttjande och att modern tog sitt liv. Att då skada sig kan hjälpa till att hantera skuld- 

och skamkänslor. Dessutom har flera av författarna känt sig ensamma som barn vilket också 

skulle kunna ses som en jobbig händelse från barndomen och därmed en anledning till att 

självskada. Både Hill och Dallos (2011) och Rissanen, Kylma och Laukkanen (2011) är eniga om 

att självskadandet kan vara ett sätt att straffa och klandra sig själv även om personerna själva inte 

alltid vet vad de straffar sig för. 
 

I denna studie framkommer även att flickorna känner sig ensamma och annorlunda i sitt 

sjukdomstillstånd och beteende vilket gör att flera medvetet väljer ensamheten, medan andra ser 

ensamheten som något farligt. Den oförståelse som allmänt finns i samhället gällande 

självskadebeteendet och psykisk sjukdom gör att en önskan om en sjukdom som syns finns. Hill 

och Dallos (2011) har även de kommit fram till att de som självskadar känner brist på acceptans 

och stöd från andra. Dock menar de att flickorna inte kan prata och uttrycka sina känslor verbalt 

och det är därför som de skadar sig själva. Detta är något som inte har framkommit i denna 

studies resultat men vi har inte heller funnit ett resultat som hävdar det motsatta.  
 

Sätten att skada sig själv varierade både individuellt och mellan författarna. Att skära sig, att ha 

självdestruktivt sex och missbruka tabletter och/eller alkohol är sätten flickorna i denna studie 

skadar sig själva genom. Enligt Arkins, Tyrrell, Herlihy, Crowley och Rose (2013) studie har 



 

 

 

 

 18 

hälften av de självskadande patienterna som kommer till sjukhus konsumerat alkohol och har en 

regelbunden alkoholkonsumtion. Många av dessa patienter använde även droger. I studien 

framkommer att patienterna har ett högt risktagande beteende jämfört med andra ungdomar och 

starka samband finns mellan detta beteende och missbruk. Den största risken för att skada sig 

själv anses genom studien vara att ha ett beteende som kännetecknas av ett högt risktagande, ett 

utbrett missbruk samt att ha varit i konflikt med familj och vänner. Detta är något som stämmer 

in på denna litteraturstudies resultat, förutom att konflikter inte ses här som en risk.  
 

Att flickorna lider i sin sjukdom är ett genomgående tema genom hela studiens resultat. Dels 

finns ett sjukdomslidande som innebär att flickorna lider både psykiskt och fysiskt av sin 

sjukdom. Även om flickornas sjukdomsbild skiljer sig från varandra har de ändå gemensamt att 

de allihopa lider av ångest. Några av författarna lider även av röster i huvudet som tvingar dem 

till ett destruktivt beteende, något som Hill och Dallos (2011) också funnit i sin studie. Att inte få 

tröst, att känna maktlöshet och att känna sig annorlunda är fenomen som framkommer i vårt 

resultat. Att känna sig otillräcklig och att slitas mellan livsvilja och dödslängtan är också 

framträdande fenomen som bidrar till ett ökat lidande för flickorna. Den hopplöshet som 

framkommer att flickorna känner bidrar även den till ett ökat lidande då den gör att flickorna inte 

ser hur de ska kunna sluta med sitt beteende och känner att ingen tar dem på allvar. I Rissanen, 

Kylma och Laukkanens (2011) studie framkommer att de som självskadar är oförmögna eller 

ovilliga att söka hjälp, vilket går emot denna studies resultat. Vi har funnit att flickorna vill få 

hjälp för sitt beteende för att kunna lindra sitt lidande. Vi har dock även kommit fram till att 

flickorna inte alltid är mottagliga för hjälp, de måste själva bestämma när de är redo. Detta 

stämmer i så fall överens med Rissanen, Kylma och Laukkanens (2011) resultat.  
 

Precis som Eriksson (1994) menar rör livslidande hela människans existens och är ett hot mot 

denna. Detta är något som blir tydligt i denna studie då flickorna vacklar mellan liv och död på en 

daglig basis då hela tillvaron blir en kamp för att överleva och att kämpa för ett bättre liv.  

Dahlberg och Segesten (2010) menar på att när hälsan inte längre infinner sig och ett lidande 

framträder kan livskraften bli hotad. Detta är något som till viss del framkommer i denna studies 

resultat. Flickorna lider periodvis så mycket att de önskar att de vore döda men emellanåt 

framträder även livskraft och livsvilja då de känner att de faktiskt vill leva om livet vore gott. 

Oftast vet de dock inte hur de ska göra för att komma ur sitt beteende och få ett bättre liv.  
 

Shaw (2006) har i sin intervjustudie kommit fram till faktorer som gör att flickor som självskadar 

till slut upphör med sitt beteende. Mycket handlar enligt Shaw (2006) om att flickorna själva 

måste ta ett initiativ till att förändra sitt liv och att vilja sluta med sitt självskadebeteende. Det 

beskrivs även som viktigt att ha något att involvera sig i, som intellektuella intressen, karriärsmål 

och större sociala nätverk. Om de har något tillfredsställande att sträva mot flyttar detta fokus 

från självskadandet. Detta styrker resultatet i vår studie där det framkommer hur mycket familj 

och vänner betyder för flickorna. Det sociala stödet hjälper dem att välja friskhet framför 

sjukdom. Livsviljan är emellanåt stark och då kan de se möjligheter med livet och kanske är det 

det som krävs för att de ska orka ta ett initiativ till en livsförändring. 
 

I studien framkommer även åsikter om vården, både dess styrkor och svagheter. Det som är 

framträdande och efterfrågas från flickornas sida är empati och förståelse från vårdarnas sida när 
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flickorna som mest behöver hjälpen. Empatin och förståelsen inger hopp om framtiden och 

vårdare med dessa egenskaper anses vara en bidragande faktor till välbefinnande. Även om 

flickorna inte alla gånger var mottagliga för hjälpen som erbjöds värmde det att vården faktiskt 

brydde sig. Sandys (2013) undersökning styrker flickornas åsikter då sjuksköterskorna i 

undersökningen anser att lyhördhet för patientens livsvärld är ett sätt att hjälpa dem att känna 

välbefinnande. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är välbefinnandet en individuell upplevelse 

som återfinns i var människas unika livsvärld och det är således viktigt att sjukvården tar hänsyn 

till detta för att främja hälsa och lindra lidande.  
 

Att inte tas på allvar är ett genomgående fenomen som i resultatet framstår som en av vårdens 

största brister. Att inte tas på allvar innebär för flickorna genom att bli nekad vård och bli 

vidareskickad mellan vårdinstitutioner utan resultat. Det framkommer även att den somatiska 

vården inte visar samma hänsyn till psykiskt sjuka patienter som till somatiskt sjuka. Somatiskt 

sjuka patienter upplevs av flickorna ha förtur till vård gentemot psykiskt sjuka. Detta resultat är 

ett exempel på vad Eriksson (1994) beskriver som ett vårdlidande. Vården har då misslyckats 

med sitt syfte att stärka hälsoprocesserna då de enligt vårt resultat emellanåt har blivit 

runtskickade utan vård eller med bristfällig vård. Att inte tas på allvar kan också ses som 

värdighetskränkande och är därmed ytterligare ett tecken på ett vårdlidande. De självskadande 

flickorna som redan lider av sin sjukdom blir utsatta i sin situation och lättare offer för ett 

vårdlidande. 
 

McCann, Clark, McConnachie och Harvey (2007) styrker med sin studie att det finns brister i 

vården gällande omhändertagande av patienter som avsiktligt skadat sig själva. Detta styrker även 

Arkins, Tyrrell, Herlihy, Crowley och Lynch (2013) som menar att den höga närvaron av 

självskadande patienter på akutmottagningen är oroväckande. Detta kan ses som ett tecken på att 

dessa unga människors behov inte uppfyllts och att de behöver ytterligare stöd. Bilén et al. (2011) 

menar på att det går att förutse om dessa patienter som besöker akutmottagningen kommer att 

göra det igen. Förutom ett tidigare självskadebeteende och kvinnligt kön kan kirurgi på grund av 

skadan, antidepressiv behandling och en psykiatrisk diagnos med läkemedelsmissbruk tyda på att 

självskadebeteendet kommer att upprepas och därmed kan man förebygga detta. McCann et al. 

(2007) har i sin studie kommit fram till att få sjuksköterskor aktivt deltagit i någon utbildning för 

omhändertagande vid avsiktligt självskadebeteende. Riktlinjerna som finns för omhändertagandet 

följdes oftast inte och flera i personalen visste inte var riktlinjerna fanns. De menar att 

genomförandet av riktlinjer för omhändertagande av självskadande patienter måste stärkas rent 

praktiskt för att motverka den osäkerhet många sjuksköterskor har idag. Trots detta har 

sjuksköterskorna en sympatisk attityd mot självskadande patienter och menar att dessa inte 

diskrimineras varken i sin rätt till vård och beslut eller sett till turordningen på grund av 

självskadebeteendet. Det framkommer dock att de sjuksköterskor som visste att riktlinjerna fanns 

nästan alltid höll sig till dem (McCann et al., 2007). 
 

I Sandys (2013) studie som är gjord på sjuksköterskor som arbetar på en säker psykiatrisk enhet 

framkommer att större delen av sjuksköterskorna anser att patienterna skadar sig för att söka 

uppmärksamhet och manipulera vården. Anledningen till detta anser de vara att de som 

självskadar finner det svårt att uttrycka sig verbalt. Andra sjuksköterskor i undersökningen 

uppger att patienterna skadar sig för att driva bort andra människor från dem. Dessa förutfattade 
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meningar vårdpersonal har angående motivet för ett självskadebeteende kan utifrån denna studies 

resultat ses som en brist inom vården. 
 

Även Rissanen, Kylma och Laukkanen (2011) framhäver vikten av att sjuksköterskor får 

information och kunskap om självskadebeteende för att kunna hjälpa dessa patienter på bästa sätt. 

Särskilt vårdstudenter har bristande kunskaper i ämnet. Då relationen mellan patient och 

sjuksköterska är själva basen för ett gott samarbete i behandlingsprocessen är det nödvändigt med 

kunskap inom området.   
 
 

IMPLIKATIONER 
 

Kliniska implikationer 

● Vården bör vara uppmärksam på när en person med ett självskadebeteende söker 

hjälp för att kunna fånga upp henne när hon verkligen själv vill ha och är 

mottaglig för hjälp. 

● Sjuksköterskan bör sätta sig in i vad det kan innebära att leva med ett 

självskadebeteende för att kunna möta patienten på bästa sätt. 

● Sjuksköterskan måste ta patienten och dennes problem på största allvar för att 

kunna bygga upp ett förtroende och därmed öka chanserna till en god relation och 

en god vård. 

● Sjuksköterskan bör vara engagerad och tydlig i vården av någon som självskadar 

för att väcka hopp hos patienten 

● Då tvångsvård är nödvändig måste hänsyn tas till patientens integritet vid 

exempelvis visitering och bältning. 

● Riktlinjer för omhändertagande av patienter med ett självskadebeteende bör finnas 

inom såväl somatisk som psykiatrisk vård. 
 

SLUTSATS 

 

Upplevelsen att leva med ett självskadebeteende innebär att bära på en psykisk smärta som är 

lättare att hantera om den tas ut på ett fysiskt sätt. Rädsla och ensamhet präglar tillvaron 

tillsammans med den dagliga kampen för att överleva. Detta blandas med en önskan om att leva 

ett gott liv. Familj och vänner kan vara ett bra stöd om de finns tillgängliga med sin kärlek och 

omtanke. Även vården med dess styrkor och brister spelar en stor roll i vardagen. För att öka 

vårdens förståelse och förbättra omhändertagandet av flickor med ett självskadebeteende är det 

således viktigt att bristerna som finns uppmärksammas och görs något åt.  
 

Förslag till ytterligare forskning kan vara att göra fler och större studier om vad det innebär att 

leva med ett självskadebeteende, exempelvis genom en mer omfattande intervjustudie. En större 

och bredare kunskap både för allmänheten och sjukvården skulle kunna leda till att förståelsen för 

människor som lever med ett självskadebeteende ökar. Detta är ett steg på vägen mot en värld där 

varje individ blir sedd och får den hjälp och förståelse som just han eller hon behöver. 
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BILAGOR                                                                                                                      Bilaga 1                                                              

Tillvägagångssätt för datainsamling                                                                                  

 

Databas Datum Sökord Antal träffar 

LIBRIS 2014-03-04 självdestruktivt beteende 123 

    + biografi 11 

LIBRIS 2014-03-04 självskadebeteende 135 

    + biografi 4 

LIBRIS 2014-03-04 self-injurious behavior 116 

    + biografi 6 

LIBRIS 2014-03-04 mental illness 1963 

  + biografi 21 
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Berny Pålsson (2004) - Vingklippt ängel 

I Vingklippt ängel får vi följa Berny Pålsson genom ett liv fullt av olika sätt att skada sig själv på. 

Vi får följa denna unga flicka som konstant plågas av demoniska röster som tvingar henne att 

skada sig själv. Vi följer hennes destruktiva liv och hennes vistelse på olika behandlingshem och 

sjukhus där hon kastas mellan olika psykiska diagnoser. Naket och skoningslöst berättar Berny i 

detalj om synen på sitt liv och dess missöden samtidigt som hon berättar hur ljusglimtarna i livet 

ger henne den livskraft hon behöver för att komma ut sitt självdestruktiva beteende.  
 

Berny Pålsson (2008) - Känn pulsen slå  

Känn pulsen slå är fortsättningen på Berny Pålssons bok Vingklippt ängel. I denna självbiografi 

får vi följa Bernys fortsatta kamp mot inre demoner och ett destruktivt beteende. Denna gång är 

droger, tabletter, alkohol, självförnedring och sexmissbruk sätten hon tar till för att överleva. 

Minnen från tidiga barndomen plågar henne och hade det inte varit för Jonas hade hon inte haft 

ett liv värt att kämpa för. Jonas är mannen som ser Berny och inte en psykiskt sjuk missbrukare 

och detta driver henne till att bli drogfri och möta sitt förflutna.  
 

Janique Svedberg (2013) - Blod, droger och rock ‘n’ roll  

När Janique Svedberg var elva år tog hennes mamma livet av sig. Detta var starten på ett liv fullt 

av destruktivitet i olika former. I Blod, droger och rock ‘n’ roll får vi följa Janiques glamorösa liv 

som dansare och sångare i USA men som också innefattar en vardag fylld av sorg, blod, piller, 

alkohol och självdestruktivt sex.  
 

Emelie Välitalo (2008) - Flickan som Gud glömde  

Emelie Välitalo hade precis börjat åttonde klass när hennes värld plötsligt rasade samman och 

hennes vardag förvandlades till en kamp mot svår ångest och inre demoner som drev henne till ett 

självdestruktivt beteende. Genom att skära sig själv och ha destruktivt sex gör Emelie allt för att 

lindra sin ångest.  
 

Sofia Åkerman (2004) - Zebraflickan  

Redan som ung tonåring började Sofia Åkerman skada sig själv i kampen för att frigöra sig från 

sin inre självdestruktiva demon, Lucifer. Denna demon drev självskadebeteendet så långt att 

vården gav upp hoppet. Hon förflyttades mellan olika vårdinstitutioner i hopp om att kunna få 

den vård hon behövde och hamnade på en rättspsykiatrisk avdelning i ung ålder. Vi får följa 

hennes livsresa genom rädsla  för att bli frisk och bortglömd och den skam hon känner över sig 

själv samtidigt som vi får ta del av lyckan hon möter när hon upptäcker att världen inte är så illa 

som hon trott.  
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Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag stod inte ut med den psykiska smärtan 

och bytte därför ut den mot en fysisk smärta 

som var mycket lättare att ta på. 

Fysisk smärta är enklare att 

hantera än psykisk. 

Ett sätt att hantera 

psykisk smärta 
 Psykisk 

smärta 

Jag var jävligt förbannad för att jag inte var 

död. Vafan skulle jag tillbaka till livet igen 

för? 

Jag kände mig besviken för jag 

överlevde mitt 

självmordsförsök. 

Jag ville dö  Lidande 

Självmisshandeln hjälper mig hålla tillbaka 

obehagliga minnen och minska 

tomhetskänslan, men det är också ett sätt att 

straffa mig själv. 

Självmisshandeln håller tillbaka 

obehagliga minnen, minska 

tomhetskänslan och straffar mig 

själv. 

Självmisshandeln både 

skyddar och straffar 

mig. 

 Psykisk 

smärta 

Nu är min fruktan att demonerna ska 

återvända in i mitt liv med samma kraft och 

styra mig med samma hänsynslöshet som de 

har gjort sedan det första mötet. 

Jag är rädd att demonerna ska 

återvända in i mitt liv. 

Jag är rädd för min 

sjukdom. 

 Rädsla 

Han är den enda jag vill och orkar prata 

med. För han lyssnar och försöker förstå. 

Han behandlar mig inte som om jag vore 

hopplöst sjuk som så många av de andra 

gör. 

Han lyssnar, förstår och 

behandlar mig inte som 

hopplöst sjuk. 

Jag känner mig sedd 

och hörd. 

Vårdens 

styrkor 

Vården 
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Titel 

Författare 

Utgivningsår 

Ansvarig 

utgivare 

Litteraturform & 

kvalitetsgranskning 

Vem är författaren och 

varför har självbiografin 

skrivits? 

På vilket sätt kan texterna 

användas i detta arbete? 

Vingklippt ängel 

Pålsson, B. 

2004 

Bokförlaget 

Forum 

Självbiografi 

Granskad av förlaget 

Berny Pålsson skriver för sin 

egen skull. Skrivandet är ett 

sätt för henne att arbeta med 

sig själv. Genom sin 

berättelse vill hon även nå ut 

till andra psykiskt sjuka och 

bevisa att det finns en värld 

bortom mörkret och att alla 

kan ta sig dit.   

Tydliga beskrivningar av 

upplevelsen av att leva med ett 

självskadebeteende framkommer, 

vilket också innefattar upplevelsen 

av vården. Stort fokus läggs på 

författarens subjektiva upplevelse 

då boken är detaljrik och väl 

beskriven utifrån författarens egna 

livsvärld.  

Känn pulsen slå 

Pålsson, B. 

2008 

Bokförlaget 

Forum 

Självbiografi 

Granskad av förlaget 

Berny Pålsson andra 

självbiografi är skriven i syfte 

att skildra världen ur den 

sjukes synvinkel för att öka 

förståelsen och för att minska 

avståndet mellan den sjukes 

och den friskes värld.  

Författarens fortsatta kamp för att 

överleva som psykiskt sjuk ger 

vidare beskrivningar om att leva 

med ett självskadebeteende som nu 

ändrat karaktär då hon istället 

skadar sig framförallt genom 

destruktivt sex och missbruk. Trots 

självskador och misär har hon 

insikt i sin sjukdom och är 

medveten om att hon aldrig blivit 

helt frisk och att hon hittat nya sätt 

att skada sig själv på.  
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Titel 

Författare 

Utgivningsår 

Ansvarig 

utgivare 

Litteraturform & 

kvalitetsgranskning 

Vem är författaren och 

varför har självbiografin 

skrivits? 

På vilket sätt kan texterna 

användas i detta arbete? 

Blod, droger & rock 

’n’ roll 

Svedberg, J. 

2013 

Bladh by Bladh Självbiografi 

Granskad av förlaget 

Den före detta dansaren och 

missbrukaren Janique 

Svedberg hjälper numera 

andra att komma ur sin 

destruktivitet. Självbiografin 

är skriven för att visa alla de 

olika former av destruktiva 

beteenden som många lever 

med. Hon vill även visa att 

det finns hjälp att få men att 

få vågar be om det.  

Boken tar upp hur det är att leva 

med ett självskadebeteende, ett 

missbruk och vad följderna blir. 

Allt detta vid sidan om författarens 

glamourösa liv som känd dansare. 

Detaljerade beskrivningar av att 

leva med ett självdestruktivt 

beteende från barndom till 

vuxenliv.  

Flickan som Gud 

glömde 

Välitalo, E. 

2008 

E-Net i Luleå 

AB 

Självbiografi 

Granskad av förlaget 

Emelie Välitalo vill med sin 

självbiografi berätta om sin 

ungdom som psykiskt sjuk 

och förmedla sina upplevelser 

av både skolgång och vård. 

Hon vill nå ut till personer 

som lever med ett 

självskadebeteende genom att 

berätta sin historia och sin 

syn på livet.  

Författaren berättar om sina 

upplevelser och tankar kring sitt 

mående och sina möten med vården 

och olika behandlingshem. 

Zebraflickan 

Åkerman, S. 

2004 

Författarhuset Självbiografi 

Granskad av förlaget 

Sofia Åkerman beskriver hur 

det är att leva med ett 

självskadebeteende och att 

som ung flicka inte få 

tillräcklig hjälp av vården. 

I boken finns beskrivningar av 

författarens känslor och upplevelser 

på ett detaljerat och ingående sätt. 

Vården belyses och dess styrkor 

och svagheter framkommer. 

 
 


