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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Självskadebeteende är ett ökande fenomen bland världens ungdomar. Det har visat sig 

vara fler flickor än pojkar som självskadar. Psykisk ohälsa är en individuell uppfattning och 

därmed svår att definiera men det resulterar ofta i ett stort personligt lidande där en ständig kamp 

mellan gott och ont, lust och lidande pågår inom människan. Sjuksköterskan ska främja hälsa och 

lindra lidande och ett negativt bemötande har visats kunna förvärra ett självskadebeteende. Många 

med ett självskadebeteende har bemötts med kritik och känt skam över sitt beteende. Syfte: Syftet 

med denna studie var att belysa tonårsflickors upplevelser av bakomliggande orsaker till 

självskadebeteendet. Metod: Använd metod var kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 

Resultat: Ur analysen framträdde två kategorier: Utsatt för övergrepp och Känslostormarnas våld 

med fyra underkategorier Konklusion: Studien visar att övergrepp och känslostormar var 

bakomliggande orsaker och att flickorna hade svårigheter att hantera detta på egen hand. 

Sjuksköterskans svårigheter att bemöta tonårsflickorna med självskadebeteende kan relateras till 

kunskapsbrist. Studiens syfte uppnåddes då tonårsflickornas upplevelser av bakomliggande 

orsaker till självskadebeteendet belysts i resultatet, vilket kan ge ökad förståelse för sjuksköterskor 

i framtida vårdmöten.    
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___________________________________________________________________________  

Background: Self-destructive behavior is a growing phenomenon amongst teenagers in the 

world. It has proven to be more girls than boys who self-harm. Psychological illness is an 

individual perception and thus difficult to define but often results in a great personal suffering, 

where a constant struggle between good and evil, desire and suffering is going on within the 

person. A nurse shall promote health and alleviate suffering, and a negative attitude has been 

shown to worsen the self-destructive behavior. Many of the people with a self-harm behavior 

has been met with criticism and felt ashamed of their behavior. Aim: The aim of his study was 

to shed light on teenage girls’ experience of underlying causes of the self-destructive behavior.  

Method: The used method was a qualitative content analysis with an inductive approach.. 

Results: From the analysis of the data material emerged two categories emerged: The victim 

of abuse and the violence of emotional storms with four subcategories. Conclusion: The study 

shows that abuse and emotional storms were the underlying causes and that the girls had 

difficulties to handle this on their own. Nurses have difficulties to meet teenage girls with a 

self-destructive behavior related to their lack of knowledge. The study's aim was achieved when 

the teenage girls' experience of what is behind the self-harm was highlighted in the results which 

may increase understanding of nurses in future treatment sessions. 
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INLEDNING 

Självskadebeteende är inget nytt fenomen och ansågs länge vara likvärdigt med självmordsförsök 

(Socialstyrelsen, 2004a). Befintlig forskning inom självskadebeteende är mestadels statistik som 

tyder på en ökning av fenomenet bland ungdomar. Det saknas forskning om bakomliggande 

orsaker (Socialstyrelsen, 2004a) vilket leder till svårigheter för sjuksköterskan att bemöta och ge 

adekvat stöd. Självskadebeteende innebär ett lidande för ungdomarna som då är i behov av god 

vård (Bjarehed, 2010). Sjuksköterskor upplever sig som otillräckliga och saknar förmåga att känna 

medlidande gentemot ungdomarna. Sjuksköterskor har svårt att känna meningsfullhet i sitt arbete 

med ungdomar som har ett självskadebeteende (Reece, 2005). För att som sjuksköterska kunna 

möta ungdomarnas behov och ge adekvat stöd krävs en ökad förståelse för ungdomar med 

självskadebeteende. Fokus för denna studie är därför att öka kunskapen om vad som kan orsaka 

självskadebeteendet hos tonårsflickor.  
 

 

BAKGRUND 

Självskadebeteende 
Enligt DSM-5 definieras självskadebeteende som självskadehandlingar genomförda vid 

upprepade tillfällen, med avsikt att skada sin egna kropp. Självskadebeteende kan delas in i två 

grupper beroende på hur, när och varför de utförs (Psykologiguiden, 2015). Första gruppen är 

kompulsivt självskadebeteende vilket innebär att beteendet ofta förekommer flera gånger dagligen 

och metoder som används är exempelvis att personerna sliter sitt hår, klipper i huden eller biter på 

naglarna. Andra gruppen, impulsivt självskadebeteende ger snabb lindring av exempelvis ångest 

där metoder som används är bland annat att personer kan skära eller bränna sig, kasta sig mot en 

vägg eller rispa sig med olika vassa ting. Andra metoder som kan användas är att hetsäta, svälta 

eller missbruka narkotika, sex eller alkohol. Det finns även flickor som skadar sig själva genom 

att prostituera sig eller i vissa fall tatuerar eller piercar sig, något som inte alltid ses som 

självskadebeteende (Socialstyrelsen, 2004a). 

 

Laukkanen, Rissanen, Tolmunen, Kylma och Hintikka (2013) har genomfört en studie där de 

undersökte sambandet mellan ungdomars psykiska ohälsa och platsen på kroppen där självskadan 

gjordes. Resultatet påvisar att de ungdomar som skär sig på utsida/insida lår, smalben, huden på 
och vid buken, anklar, bröstkorg, nacke, fotsulor, skalp, ljumskar och genitalier har en mer 

allvarlig form av psykiskt ohälsa än de som bara skär sig på armarna (Laukkanen, Rissanen, 

Tolmunen, Kylma och Hintikka, 2013). Internationella undersökningar visar att 5-7 % av alla 

världens ungdomar någon gång har skadat sig själv utan tanke på att ta sitt eget liv (Socialstyrelsen, 

2004a). Liknande studie har genomförts i Sverige på ungdomar mellan 13-18 år där resultatet 

påvisade att 1 % någon gång utfört en självskadehandling. Osäkerhet finns om hur korrekt 

statistiken är då det finns ett stort mörkertal på grund av att ungdomar inte alltid vågar berätta om 

sitt självskadebeteende (Socialstyrelsen, 2004a). Mellan åren 1988-1997 vårdades cirka 28 flickor 

för självskador inom den slutna vården och under nästkommande fem år (1998-2002) ökade 

samma grupp till 37. År 2002 hade den psykiatriska öppenvården kontakt med 90 ungdomar som 

på ett eller annat sätt utsatt sig för självskada och 65% av dessa var flickor (Socialstyrelsen, 

2004b). 
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Flertalet studier visar att det är fler flickor än pojkar som har ett självskadebeteende (Whitlock, 

Muehlenkamp, Purington, Eckenrode, Barreira, Baral Abrams, Marchell, Kress, Girard, Chin & 

Knox, 2011; Hawton, Harriss & Rodham, 2010; Harriss & Hawton, 2011). I en rapport från 

Socialstyrelsen (2004b) diskuteras en anledning till varför det finns skillnad mellan flickor och 

pojkar med ett självskadebeteende. Det framkommer att pojkar kan ta till andra metoder för att 

minska sin ångest eller oro, bland annat aggressiva eller utåtagerande metoder som inte anses vara 

ett självskadebeteende. Det kan även bero på den kvinnoroll i samhället som de mer eller mindre 

påtvingas när de når tonåren och där männen ses som starkare. Detta kan leda till en ökad risk för 

tonårsflickor att falla in i ett självskadebeteende (Socialstyrelsen, 2004b). Enligt Öhman (2009) 

handlar det även om attityder och uppfattningar, hur människan interagerar i grupp och i den 

kulturella miljön samt vad denne tänker och säger (Öhman, 2009). Pojkar ska följa det stereotypa 

idealet och ska visa sig starka vilket kan vara en anledning till att psykisk ohälsa uttrycks olika av 

pojkar och flickor (Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen, 2010). Enligt Nationella 

självskadeprojektet (2014) ses dock vissa förändringar i skillnaderna mellan könen, då 

självskadebeteende verkar öka bland pojkar vilket även påvisats i undersökningar av Hawton, 

Bergen, Waters, Ness, Cooper, Steeg och Kapur, (2012); Wan, Hu, Hao, Sun och Tao, (2011). I 

och med samhällets utveckling har genus blivit mer neutralt och pojkars feminina sida mer 

accepterad, vilket leder till att pojkar idag tillåts visa känslor i högre grad och därmed inte behöver 

hantera sina känslor genom utåtagerande handlingar. Det leder till att även pojkars 

självskadehandlingar räknas med i statistiken som då ökar (Socialstyrelsen, 2004b).  

 

Det finns inga specifika behandlingar vid självskadebeteende hos unga (Nationella 

självskadeprojektet, 2014). Inom Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP, 2014) består behandlingen 

av samtal, individuellt eller tillsammans med föräldrarna. Samtalen kan handla om sådant som rör 

ungdomen själv, dennes känslor och hur dessa på bästa sätt kan hanteras. Genom distraktion som 

exempelvis dans, promenad eller ringa en närstående kan de avleda tanken på att självskada sig 

och är till hjälp i situationer då de har tanke på att skada sig (BUP, 2014). För att nå bästa möjliga 

behandlingsresultat bör vårdaren lära känna ungdomen på djupet. Då är det viktigt att vårdaren ser 

och bekräftar ungdomen för att skapa en kravlös gemenskap där det finns ett förtroende dem 

emellan (BUP, 2014; Eriksson, 1994). Warm, Murray och Fox (2002) beskriver en annan form av 

behandling, där personer själva vänt sig till internet och funnit effektivt stöd på olika 

diskussionsforum. Där ges de möjlighet att kontakta andra med självskadebeteende för att kunna 

berätta om sig själva och sitt självskadande utan att bli dömda eller tvingas känna sig utanför. 

Enligt BUP (2014) krävs i vissa fall läkemedelsbehandling för att mildra de symtom som driver 

till självskada.  
  

Psykisk hälsa och ohälsa 
WHOs definition på psykisk hälsa är: ”tillstånd med mentalt välbefinnande där varje individ 

kan förverkliga de egna möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, kan bidra till det 

samhälle hon eller han lever i. Psykisk hälsa innefattar således mer än frånvaro av psykisk 

sjukdom” (World Health Organization, 2005, s. 1). Människans uppfattning av god psykisk 

hälsa är individuell och därmed svår att definiera i (Vilhelmsson, 2014). Symtom som skapar 

stort personligt lidande för någon, behöver inte påverka en annan människa alls. Begreppet 

psykisk hälsa innefattar således inte bara frånvaro av psykisk sjukdom utan är ett tillstånd av 

mentalt välbefinnande med möjligheter att klara av de dagliga påfrestningarna människor 

utsätts för.  Detta kan bidra med positiva aspekter till det samhälle de lever i (Vilhelmsson, 

2014). Begreppet psykisk ohälsa är övergripande och inkluderar allt från lindriga psykiska 

besvär såsom oro eller utbrändhet till allvarligare psykiska sjukdomar exempelvis schizofreni 
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(Socialstyrelsen, 2013b). Enligt Vilhelmsson (2014) så innebär begreppet psykisk ohälsa, 

oavsett besvär, ett psykiskt lidande. Under 2000-talet har det setts en ökning av psykisk ohälsa 

bland barn och ungdomar som inte har utsatts för psykosociala faktorer såsom förälder med 

psykisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2013b). Vad ökningen beror på är oklart men förändringar 

inom miljöer där barn och ungdomar spenderar mycket tid kan vara en orsak. Då psykisk ohälsa 

innebär ett lidande med risk för svåra påföljder inom skola, arbetsliv och familj, är det 

betydelsefullt att det observeras i så tidigt skede som möjligt (Socialstyrelsen, 2013b). Det har 

även framkommit att kvinnors hälsa övergripande är sämre än männens där psykisk ohälsa, 

såsom ångest, ängslan, sömnsvårigheter och oro bland kvinnor har ökat (Socialstyrelsen, 

2013a).  

Ångest 

Ångest uppstår från rädsla då den skapar en icke-viljestyrd impuls att kämpa eller fly från den fara 

eller det hot som uppmärksammats (Sjöström & Skärsäter, 2012). I dagens moderna samhälle 

uppkommer ofta komplexa situationer som inte kan lösas genom kamp eller flykt och rädslan 

skapar då ångest. Ångest kan vara en normal reaktion men även ett sjukligt tillstånd då reaktionen 

kan uppfattas som orimlig, obegriplig eller skrämmande. Den skapar då en känsla av kaos, 

katastrof eller kontrollförlust. Rädsla kan alltså definieras som ett konkret hot och ångest kan 

knytas till ett diffust eller oidentifierbart hot. Ångest kan vara en drivkraft för individen att prestera 

bättre men ibland skapar det en ängslan och förlamar individen som då kan utveckla ett 

ångestsyndrom (Sjöström & Skärsäter, 2012). En uppskattning som gjorts av SBU (2005) har visat 

att var fjärde individ någon gång under livet kommer drabbas av ångestsyndrom. Den 

obehagskänsla som ångest medför gör att individen ofta undviker situationer som framkallar 

ångest vilket kan skapa fobier eller att individen oroar sig över att få ångest vilket skapar 

förväntansångest (Sjöström & Skärsäter, 2012). Lindgren (2012) menar att en del individer 

använder självskada för att hantera den själsliga ångesten. Genom självskada uppstår en känsla av 

kontroll, lugn och att den psykiska smärtan omvandlas till fysisk och därmed blir mer hanterbar 

(Lindgren, 2012).   
 

Lidande 
På samma sätt som smärta varnar den fysiska kroppen att något är fel (Neurologiskt 

Handikappades Riksförbund, u.å.) så varnar lidande den psykiska och själsliga delen av människan 

(Eriksson, 1994). Lidande hjälper människan att inte bli apatisk och okänslig (Eriksson, 1994). 

Eriksson (1994) beskriver lidandet som en upplevelse av smärta, död och förlust där en ständig 

kamp pågår mellan gott och ont, lust och lidande (se figur 1). Lidandets kamp består av fyra 

grundpositioner. Den första positionen, det goda lidandet innebär att människan kämpar för tillväxt 

för att bli en helare människa. Position två är den goda lusten som äger livsglädje, mening och 

kraft. I den onda lusten, som är den tredje positionen kan människan inte bestämma över sitt eget 

liv utan fastnar eller blir driven mot sin vilja. Den fjärde och sista positionen, det onda lidandet är 

en hopplös situation där allting ses som ont. 
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Positionsmodell enligt Eriksson (1994, s. 31)   Figur 1 

 

Beroende på vilken position människan är i samt dennes livssituation kommer lidandet ta sig 

uttryck på ett individuellt sätt men består alltid av gott och ont, lidande och lust (Eriksson, 

1994).  

Lidandet manifesterar det onda men är något människan måste leva med trots att det påverkar 

henne och föder rädsla, oro och ångest (Eriksson, 1994). Känslorna innebär en smärta, en plåga 

och ett kval som människan måste välja att möta och kämpa sig igenom eller ge upp och uthärda 

lidandet. Valet präglas av människans livssituation och de o1mständigheter som är orsaken. 

Lidandet blir en kamp där människan varje dag försöker övervinna eller lära sig att leva med 

känslan (Eriksson, 1994). Lidandet är en del av livet men det finns de som saknar förmågan att 

lida och Eriksson (1994) menar att denna oförmåga kan vara en av de värsta typerna av lidande. 

De som inte beter sig som en lidande människa blir ofta föraktad av omgivningen då hon inte 

uttrycker sina känslor vilket förväntas av henne (Eriksson, 1994). En lidande människa känner 

skuld. Detta leder till att lidandet ofta döljs samtidigt som människan vet att om denne tillåter sig 

att lida kan skuldkänslorna förminskas och till slut kan människan förlåta sig själv. För att ge sig 
själv förlåtelse krävs självaktning och när detta saknas kan människan söka sig till sjukdom för att 

göra sig fri från skuld. Eriksson (1994) menar att det största lidandet som en människa kan uppleva 

är kärlekslöshet. Detta kan hindra människan från att känna gemenskap och medlidande med andra 

vilket leder till ensamhet (Eriksson, 1994).  

 

En människa kan också tvingas till ensamhet då det kan förekomma upplevelser av att inte vara 

välkommen eller inte bli tagna på allvar vilket kan få människan att känna sig kränkt och ett lidande 

uppstår (Eriksson, 1994). Wiklund (2003) förenar lidandet med känslan av att förlora kontrollen 

vilket kan medföra en förlust av den sociala identiteten. Det kan då vara svårt att finna samhörighet 
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med andra och ensamheten gör då lidandet mer påtagligt (Wiklund, 2003). Vid ett 

självskadebeteende kan kontakten med kroppen förloras (Reece, 2005). och då den personliga 

identiteten är bunden till kroppen blir konsekvensen att personen lider (Wiklund, 2003).  
 

Möta personer med självskadebeteende 
Personer med självskadebeteende kan ha svårt att kontrollera sina känslor och att läsa av andras 

känslor vilket kräver en tydlig kommunikation (Nationella självskadeprojektet, 2014). Ett gott 

bemötande har en avgörande del i behandlingen då ett negativt bemötande har visat sig kunna 

förvärra beteendet vilket medför en risk att personen drar sig undan och undviker att söka vård. I 

möte med personer med självskadebeteende bör sjuksköterskan lyssna och visa förståelse för deras 

upplevelser genom ett öppet och icke-dömande förhållningssätt (Nationella självskadeprojektet, 

2014). Reece (2005) har studerat personer som självskadar sig och hur sjuksköterskor kan göra 

samtalen om självskadebeteendet meningsfulla och hälsofrämjande. En sjuksköterska som möter 

en kvinnlig patient som precis skurit sig har fått henne att känna sig rädd, panikslagen och avvisad 

genom att aggressivt skrika åt henne. Patienten skäms för sitt beteende, känner sig skyldig och 

instängd. Patienten önskar egentligen att någon ska trösta och får henne att må bättre. Hon bemötts 

istället med kritik och blir utfrågad om sitt beteende och varför hon agerar på det sättet. En annan 

sjuksköterska i studien uttrycker att hon ofta känner frustration och ställer sig frågan om det finns 

något mer som kunde gjorts. Sjuksköterskorna menar att de känner sig otillräckliga när det kom 

till självskadebeteende och hur de skulle bemöta dessa personer (Reece, 2005).  Liknande resultat 

påvisas i en studie av Conlon och O’Tuathail (2010) som undersökt sjuksköterskors attityder 

gentemot självskadebeteenden där de uttrycker att självskadebeteende fick dem att känna sig 

frustrerade och maktlösa. En del av sjuksköterskorna anser att personer som har ett 

självskadebeteende endast slösar bort vårdpersonalens tid och det gör det svårt för dem att på ett 

medkännande sätt ge omvårdnad (Conlon & O’Tuathail, 2010).  

 

Paterson och Zderad (1988) menar att interaktionen och den mänskliga relationen mellan patient 

och sjuksköterska är betydelsefull för omvårdnaden och bör bestå av en jag-du-relation. Om en 

sjuksköterska ser personen som en patient eller bara ser självskadebeteendet bildas ett jag-det-

förhållande. Personen kan då låta sig objektiviseras och stänger alla dörrar till ett givande samtal. 

Om sjuksköterskan istället ser personen som en helhet med kropp, själ och ande skapas ett jag-du-

förhållande till patienten som ger känsla av välbefinnande och trygghet (Paterson & Zderad, 1988). 

 

För att en vårdande relation ska uppnås innebär det att kvinnorna vill bli accepterade och 1att 

någon ska lyssna till dem, utan att vara dömande (Reece, 2005). En kvinna anger att hon ville att 

någon ska fånga in och tala med henne om de inre smärtorna då hennes självskadande är ett sätt 

att kommunicera. Den inre smärtan flyttas till utsidan då kvinnan självskadar sig vilket gör den 

mer lätthanterlig och synlig för omvärlden. Detta gör att hjälpen kan fås utan att personen i fråga 

behöver be om den. En del av sjuksköterskorna som möter dessa patienter har svårt att inte beröras 

och påverkas av sina personliga reaktioner vid självskadebeteende vilket gör att de undviker 

situationen (Reece, 2005).  
 

Sjuksköterskans funktion och ansvar 
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) anger att sjuksköterskans ansvarsområden är att främja 

hälsa, återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande. Sjuksköterskans ansvar är även att 

patienter får rätt och lämplig information, att deras rättigheter skyddas samtidigt som de i mötet 
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med patienten ska visa medkänsla, vara respektfull och lyhörd samt värna om patientens integritet 

och ge jämlik vård (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2014). Enligt Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska sjuksköterskor arbeta ur ett etiskt 

förhållningssätt och använda sig av beprövad erfarenhet, ha en helhetssyn på människan samt 

tillgodoser alla behov (psykiska, fysiska, existentiella, sociala och kulturella). Patienten ska få rätt 

och individuellt utformad undervisning och stöd för att på så sätt främja hälsa. Sjuksköterskan ska 

även hjälpa till så att patienten kommer i kontakt med de rätta instanserna (Socialstyrelsen, 2005).   
 

Sjuksköterskans arbete ska baseras på Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) där målet är lika 

vård för alla som ska ges med respekt för människors värdighet och främja hälsa. Kraven på god 

vård är att den ska vara tillgänglig, ha patienters autonomi och integritet i åtanke, främja goda 

vårdkontakter och se till att patienten får en trygg och säker vård. Det finns tillfällen då Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) måste följas i kombination med lagen om psykiatrisk tvångsvård 

(SFS 1991:1128). Detta innebär att patienter behandlas mot sin vilja när de vägrar medverka till 

vård som är nödvändig. Vid användning av tvångsvård krävs det att patienterna lider av en allvarlig 

psykisk störning eller att de utgör en fara för andra i sin omgivning. Lagen kan användas vid ett 

självskadebeteende då de är en fara för sig själva. Restriktionerna för lagen är tydliga för att 

undvika felbedömningar och det krävs intyg från två av varandra oberoende läkare för att få vårda 

personer under lagen om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128). 
 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Det förefaller finnas en begränsad mängd kvalitativ forskning om självskadebeteende och den 

existerande kvantitativa forskningen visar en tendens till ökning bland tonårsflickor. Många som 

lider i det tysta tar till självskadebeteende för att kunna hantera sin ångest och sjuksköterskor har 

svårigheter att bemöta flickorna utan att själva påverkas. Sjuksköterskor upplever sig ha svårt att 

bemöta och känna empati för tonårsflickorna vilket kan relateras till att de inte har tillräcklig 

kunskap om självskadebeteende och dess orsaker. Detta är ett problem då det kan medföra ett stort 

och långvarigt lidande för tonårsflickorna. Om inte tonårsflickorna får god hjälp i ett tidigt skede 

är risken stor att det blir ett upprepande och långvarigt beteende. Studiens utgångspunkt är att 

sjuksköterskor skall få en ökad kunskap om tonårsflickors självskadebeteende genom att belysa 

deras upplevelser av bakomliggande orsaker.   

SYFTE 

Syftet med denna studie var att belysa tonårsflickors upplevelser av bakomliggande orsaker till 

självskadebeteendet.   
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METOD  

I denna självbiografistudie valdes en induktiv metod där datamaterialet analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys beskriven av Lundman och Hällgren-Graneheim (2012). Kvalitativ 

innehållsanalys används när stora mängder data ska analyseras och är en vanlig metod inom 

vårdvetenskap. Datan kan bestå av exempelvis självbiografier, transkriberade intervjuer eller 

dagböcker. Genom metoden kan människors upplevelser och erfarenheter studeras. Induktiv ansats 

innebär att texter analyseras förutsättningslöst och materialet som samlas ihop är exempelvis 

människors erfarenheter och upplevelser. Deduktiv ansats innebär att en förutbestämd mall 

används baserad på exempelvis en teori. (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). I kvalitativ 

innehållsanalys identifieras likheter och skillnader i textinnehållet. Dessa uttrycks i kategorier och 

teman på olika nivåer. Det manifesta innehållet i texten utgörs av det synliga och uppenbara 

innehållet vilket utgjorde kategorier (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012).  

 

Självbiografier valdes av anledningen att det är livsberättelser med detaljerade beskrivningar av 

personer som upplevt hälsa, ohälsa, vård och lidande. I biografierna tas en del av författarnas 

världar upp därmed fås ett brett material som kan användas i ett vetenskapligt syfte (Dahlborg-

Lyckhage, 2012). Metoden ansågs lämpligt för att besvara syftet då studien utgick från 

tonårsflickors upplevelser av bakomliggande orsaker till självskadebeteendet.  

 

 

Urval 
Urvalet bestod av självbiografier skrivna av tonårsflickor med ett 

självskadebeteende.  Inklusionskriterier var självbiografier skrivna av eller handla om 

tonårsflickor under perioden 2000-2015 eftersom under de senaste årtionden fanns en ökning av 

självskadebeteende inom åldersgruppen. Alla självskademetoder inkluderades då syftet med denna 

studie var att belysa tonårsflickors upplevelser av bakomliggande orsaker till självskadebeteendet 

och inte metoden i sig. Böcker skrivna av närstående till ungdomar med självskadebeteende 

exkluderades då det var tonårsflickornas egna erfarenheter författarna önskade studera.  

Självbiografier skrivna av pojkar exkluderades eftersom deras självskadebeteende, enligt 

existerande statistik inte är lika omfattande som för flickor och att ökningen som påvisats är 

tydligast bland flickor. 

 

Datainsamling 

Självbiografierna söktes i LIBRIS, en databas för bibliotek. Sökorden som användes var 

självskadebeteende, självdestruktivt, självdestruktiv, självbiografi, ungdomar, självdestruktivt 

beteende med begränsningarna svenska, bok och biografi. Sökningen gav 69 träffar och av dessa 

lästes alla titlar. Vid intresse eftersöktes mer information om böckerna via webbsidan 

www.bokus.com där bokens handling finns sammanfattad. Lästa sammanfattningar uppgick till 

fjorton där sju till slut valdes då de var relevanta till syftet. Anledningarna till bortfallet var att 

självbiografierna var författade av föräldrar eller närstående eller att de inte fanns tillgängliga i 

tryckta böcker. Denna process tydliggörs i en tabell (bilaga 1). Böckerna som kom att ingå i studien 

var; Bära leggings i januari (Stille, 2014), Blod, droger och rock’n’roll (Svedberg, 2013), 
Zebraflickan (Åkerman, 2007), Vingklippt ängel (Pålsson, 2004), Känn pulsen slå (Pålsson, 2009), 

När hjärtat gråter (Nielsen, 2006) samt Flickan som gud glömde (Välitalo, 2008)  (bilaga 2). 

http://www.bokus.com/
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Analys 
Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys utifrån en modell beskriven av 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2012). Datamaterialet lästes flera gånger för att få en djupare 

förståelse för helheten. För att underlätta fortsatt arbete gjordes egna anteckningar fortlöpande 

under läsningen. Meningar eller stycken identifierades, så kallade meningsbärande enheter, vilka 

diskuterades. Dessa togs ut ordagrant och kondenserades med det centrala innehållet i behåll. Alla 

kondenserade meningsenheter fick därefter en kod. Dessa jämfördes och likheter och skillnader 

eftersöktes för att finna koder med samma innehåll. De koder som hade liknande innehåll delades 

därefter in i grupper under preliminära kategorier och underkategorier. Kategorierna utgör det 

manifesta, det vill säga, det uppenbara och synliga innehållet i texten (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2012). För att illustrera och styrka innehållets trovärdighet i resultatet har citat från 

böckerna använts löpande i enlighet med Dahlborg-Lyckhage (2012) och Danielsson (2012). 
 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Denna studie har följt forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2013). Individskyddskravet är 

en central del i de etiska övervägandena, vilket innebär att individer ska skyddas mot skada, både 

fysisk och psykisk, kränkning och förödmjukelse. Tonårsflickorna som har författat de utvalda 

självbiografierna och själva valt att göra sina berättelser offentliga, godkänner enligt Svensk 

Författningssamling (1960), genom publicering, allmänhetens fria tillgång till materialet. Därmed 

behöver författarna inget godkännande eller samtycke vid läsning och användning av deras utgivna 

material. I lagen (Svensk författningssamling, 1960) anges också att ett verk inte ska ändras så 

upphovsmannens integritet kränks. Används citat återges dessa ordagrant för att undvika att 

materialet på något sätt ändras då det kan leda till att studiens författare missuppfattar innehållet 

och i slutändan utsätter upphovsmannen för kränkning vilket noggrant övervakas av studiens 

författare. Författarna har även varit noggranna med att inte använda sig av uttalanden eller uttryck 

som kan verka kränkande (Svensk författningssamling, 1960). Vikten av att bejaka människans 

integritet framkommer i Personuppgiftslagen (1998:204) där det räknas som en rättighet att detta 

efterföljs. Det är forskaren som har det yttersta ansvaret gällande att forskningen är acceptabel i 

enlighet med moralens krav (Vetenskapsrådet, 2015). 
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RESULTAT                 

Ur analysen framkom två kategorier och fyra underkategorier som belyser tonårsflickors 

upplevelser av bakomliggande orsaker till självskadebeteendet. Kategorier och underkategorier 

redovisas i tabell 1.  

 

Tabell 1. Presentation av kategorier och underkategorier                               

  

Utsatt för övergrepp 
Utsatt för övergrepp handlar om att olika typer av övergrepp var en starkt bidragande orsak till 

självskadebeteendet. De upprepade övergreppen har bidragit till en negativ självbild där 

tonårsflickorna har börjat tro på eller tycka att de förtjänar vad de utsätts för. För att hantera 

upplevelserna har tonårsflickorna drivits till självskada. Detta innefattar utstött till ett utanförskap 

och fråntagen makten över sin kropp. 

 

Utstött till ett utanförskap   

Tonårsflickorna beskriver en skoltid fylld av glåpord, slag, utfrysning och hot då de inte ansågs se 

ut eller bete sig som alla andra.  Övergreppen pågick dagligen under skoltiden av både elever och 

lärare vilket gjorde att de började tro på det som sades och de började självskada sig till följd av 

detta. Genom att nekas deltagande i lekar och kalas samt tvingas utföra förnedrande handlingar för 

andras nöjes skull genomled de dagliga kränkande övergrepp. De lurades till att utföra obekväma, 

förnedrande handlingar i hopp om att få acceptans i gruppen så som att hoppa i en lerpöl. Lärarna 

kunde offentligt peka ut eller hota dem men även helt ignorera dem vilket resulterade i att 

skolarbetet blev lidande. Mobbningen togs inte på allvar av varken föräldrar eller lärare och möten 

med rektorn på skolan förvärrade mobbningen som då övergick till ett ökat fysiskt våld. 

Tonårsflickorna beskriver att de, i ett desperat försök att stoppa övergreppen bytte skola, men utan 

effekt. För att hantera övergreppen drevs de till självskada vilket gjorde att de uppfattades som än 

mer annorlunda. Detta ledde till att övergreppen eskalerade och de hamnade i en ond cirkel.      

“Pundare, fnask, tjuv, bitch, slampa, psykfall, häxa, satanist...Jag började tro på vad de kallade 

mig” (Pålsson, 2004, s. 93)  

Kategori 

 

Underkategori 

Utsatt för övergrepp - Utstött till ett utanförskap 

- Fråntagen makten över sin kropp 

 

Fast i känslostormarnas våld - Själens tunga känslor 

- Svårhanterliga skrämmande panikkänslor 
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”De började hota mig, frysa ut mig ännu mer och jag fick stå ut med inte bara glåpord utan också 

slag och sparkar…” (Nielsen, 2005, s. 41) 

Självskadebeteendet orsakades även av att övergrepp förekom i hemmet där de blev utstötta ur 

familjen och den största delen av uppmärksamheten gavs till syskonen. Tonårsflickorna beskriver 

att deras mående förbisågs och att det stöd de hade behövt uteblev. De upplevdes vara det svarta 

fåret i familjen och de anklagades för att vara orsaken till familjens problem. Föräldrarnas bråk 

skedde över flickornas huvudet vilket ledde till att de hamnade i kläm och tvingades välja vilken 

av föräldrarnas sida de skulle stå på. De övriga syskonen påverkades av bråken och den rådande 

familjesituationen vilket resulterade i att även syskonen stötte ut tonårsflickorna och mer bråk 

uppkom. Tonårsflickorna distanserade sig från familjen och blev introverta och för att hantera 

övergreppen de upplevt användes självskadebeteendet.    

“Jag kände mig totalt utslängd ur hela familjen” (Nielsen, 2005, s. 114) 

“Du ser inte klok ut...vad gör du här egentligen?...du är inte välkommen längre, Bernadette” 

(Pålsson, 2004, s.13)  

 

Fråntagen makten över sin kropp 

Det förekommer beskrivningar om sexuella övergrepp av någon de kände och litade på vilket 

medförde att de växte upp med fråntagen makt, krossad tillit, utan trygghet och förstörda drömmar. 

Övergreppen pågick vid upprepade tillfällen under en lång tid och tonårsflickornas självbild 

raserades i takt med att övergreppen blev allt våldsammare. De upplevde att förövaren tog allting 

ifrån dem vilket ledde till att de skadade sig själva genom att söka sig till destruktiva sexuella 

relationer. De upplevde det lättare att med egen vilja ge sig in i situationen istället för att våldtas. 

Tonårsflickorna upplevde sig som smutsiga och att det inte var värda bättre då deras kroppar ägdes 

av förövaren och de förlorade därmed makten över sin egen kropp. För att återfå den vände sig 

tonårsflickorna till självskada som ingav en illusion av att ha makt.  

“Han våldtog inte bara min kropp, han våldtog hela mig. min själ, min personlighet, mina känslor, 

mina tankar. Han förstörde hela mig” (Stille, 2014, s.73) 

”Och han tog henne. Han tog hennes tillit. Han tog hennes självrespekt. Han tog hennes liv” 

(Pålsson, 2004, s.116) 

Förövarna var fysiskt och psykiskt överlägsna, en situation de utnyttjade för att försätta 

tonårsflickorna i en beroendesituation. Förövaren vävde in tonårsflickorna i en falsk trygghet och 

när han lyckats med detta kunde övergreppen fortgå och tonårsflickornas maktposition sänktes 

ytterligare. Tonårsflickornas underlägsenhet drev dem till självskada. Trots att de visste att 

förövarens handling var fel så gjordes ingen polisanmälan på grund av rädslan att förlora den 

trygghet de egentligen visste var falsk. Upplevelsen att de var beroende av förövaren och att de 

behövde honom i sitt liv var för stark för att tonårsflickorna skulle klara att ta sig ur situationen.  

“Han har våldtagit mig, men jag behöver honom ändå”. (Stille, 2014, s. 43). 

Efter upprepade självskadeepisoder blev tonårsflickorna inskrivna för behandling. De flyttades 

mot sin vilja runt mellan boenden och behandlingshem oavsett om platsen kunde erbjuda rätt hjälp 

till tonårsflickorna. Behovet av god vård var stort men i stället utsattes de för personalens 

maktmissbruk som fick tonårsflickorna att må ännu sämre, vilket gjorde att självskadebeteendet 

eskalerade ytterligare. Det förekommer att tonårsflickorna hamnade inom vuxenpsykiatrin trots 

deras unga ålder där personalen inte var utbildade för att arbeta med eller bemöta unga. 



 

11 
 

Personalens maktmissbruk kunde bestå av att tonårsflickorna tvingades klä av sig nakna och hölls 

fast medan personalen med ett flin tvingade ner en slang i näsan på flickorna. Om de inte löd 

personalens anvisningar blev flickorna lagda i bältessäng. Fanns misstanke om att flickorna gömde 

vassa föremål eller droger kunde de bli våldsamt kroppsvisiterade fastspända på mage i 

bältessängen.   

“Gråter man är man psykiskt störd. Blir man arg är det allvarligt. Skriker man, då är det 

spännbälte som gäller.” (Åkerman, 2005, s. 120) 

Tonårsflickorna som redan innan var i en utsatt position och i underläge upplevde behandlingarna 

som oerhört kränkande och förnedrande. Situationen förvärrades då tonårsflickorna åter vände sig 

till självskada och ytterligare en del av dem själva gick förlorad.  

 

Fast i känslostormarnas våld 
Fast i känslostormarnas våld handlar om känslor som är greppbara men överväldigande och svåra 

att hantera. Detta innefattar Själens tunga känslor och svårhanterliga skrämmande panikkänslor.  

 

Själens tunga känslor 

Det har framkommit att ensamhet och övergivenhet var en bakomliggande orsak till 

självskadebeteendet. Tonårsflickorna kände ett starkt självförakt och drog sig undan från 

omvärlden samtidigt som de förlorade känslan av samhörighet. De skämdes över att det var lättare 

att välja ensamhet före umgänge då de undkom svåra frågor utan svar och besparades känslan av 

övergivenhet. Trots att tonårsflickorna ibland valde ensamheten och att detta gav dem skuldkänslor 

finns det beskrivet hur de saknar och älskar sin familj och hur de desperat försökte få 

uppmärksamhet och återskapa den relation som raserats.   

“Jag skrek för att få någons uppmärksamhet, men ingen hörde. Ingen kom. Jag var ensam. Helt 

ensam” (Nielsen, 2005, s. 45) 

Tonårsflickorna beskriver hur de drogs djupare och djupare ner i en depression och upplevde att 

allt de gjorde, ville göra eller tänkte var totalt meningslöst vilket gjorde att de handlöst föll ner i 

ett svart hål där deras existens var obetydlig. De upplevde att all glädje och lycka i livet var 

försvunnen och att det som fanns kvar var ett tungt mörker som ingav känslan av att vara levande 

begravd där självskada sågs som enda utvägen.  Svårigheter att ta sig ur sängen på morgonen 

gjorde det svårt för tonårsflickorna att hålla kvar vännerna som sakta gled bort. Tonårsflickornas 

djupa depression och ensamheten är en förklaring till varför de kände sig tvungna att välja vägen 
som leder till självskada.  

Tonårsflickornas självförakt gav upphov till känslan av att vara omöjliga att älska och att de inte 

förtjänade att ha någon eller något av värde i livet. Känslan av värdelöshet stärktes vid händelse 

av att ett kärleksförhållande tog slut då tonårsflickorna anklagade sig själva. De upplevde att 

uppbrottet var deras fel på grund av att de inte förtjänade kärleken och att de var helt värdelösa. 

Känslan påverkade även deras skolgång där en ond cirkel uppstod av känslan av värdelöshet som 

hindrade tonårsflickorna från att prestera i skolan vilket blev bekräftat när betygen sattes. 

Upplevelsen av värdelöshet växte och fick ett starkare grepp om tonårsflickorna som då vände sig 

till självskada.    
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“Inne i mig öppnade sig ett stort hål som växte och växte, en smärtsam tomhet, en enda stor känsla 

av meningslöshet som bredde ut sig och tog över, slukade allt liv” (Pålsson, 2004, s. 80) 

Tonårsflickornas känsla av värdelöshet bidrog till en uppfattning om sig själva som motbjudande 

och de kände ett starkt självförakt. De var övertygade om att deras uppfattning om sig själva som 

värdelösa var sann och den tanken styrde tonårsflickornas liv då den var ständigt närvarande och 

påverkade hela livsvärlden. Tonårsflickorna skämdes över sitt eget jag, samtidigt som de hade en 

önskan av att kunna acceptera sig själva. Oförmågan att acceptera sig själva skapade en stor skam 

och självföraktet byggdes upp för att till sist explodera och tonårsflickorna blev då utagerande mot 

omgivningen. Tonårsflickorna beskriver hur bägaren rann över och att de, under påverkan av sitt 

eget självhat sagt hemska saker till anhöriga som de visste var sårande. Skammen och skulden 

som då sköljde över tonårsflickorna gjorde att de inte såg någon annan väg än att vända sig till 

självskada.  

“…skriker till min mamma att jag hatar henne. Den kvällen tar hon livet av sig. Jag är övertygad 

om att mina elaka ord var droppen…” (Svedberg, 2013, s. 17) 

“Varje andetag är fyllt av skam och skuld, och allt spegelbilden reflekterar är en känsla av äckel” 

(Stille, 2014, s. 70) 

 

Svårhanterliga skrämmande panikkänslor 

Tonårsflickorna beskriver oförklarliga och svårhanterliga känslor som en central del i livet vilket 

drev dem till självskada. Känslorna kunde uppkomma när som helst och av ingen orsak alls 

samtidigt som de växte sig starkare för varje minut som gick. De gav upphov till en kraftig rädsla 

och uppgivenhet som spred sig i kroppen, vilket förlamade och satte skräck i tonårsflickorna. 

Ångest beskrivs som en känsla där de inte kunde koncentrera sig på någonting annat än den 

skrämmande och obehagliga känslan inombords. Den enda tanken som existerade var att skada sig 

själv för att ångesten skulle lätta.  

“En vacker dag växer sig ångesten så stark att den inte får plats i kroppen längre” (Stille, 2014, 

s. 70) 

Tonårsflickorna hörde demoner och inre röster som uppmanar till skadande handlingar mot dem 

själva eller omgivningen. De svårhanterliga panikkänslorna som uppstod förvärrades då 

demonerna och rösterna påtalade att något hemskt skulle hända om tonårsflickorna inte lyssnade 

och gjorde som de sa. Även om rösterna skrämde tonårsflickorna så lydde de uppmaningarna, 

samtidigt som de kände sig rädda för att tappa kontrollen över sig själva och sina handlingar. 

Demonerna och de inre rösterna hade ett starkt grepp om tonårsflickorna som anpassade sin 

livsvärld och sina handlingar för att vara dessa till lags. Handlingarna de utförde genererade mer 

ångest samtidigt som det ger starka panikkänslor. Den onda cirkeln gjorde att tonårsflickorna inte 

såg något annat val än att ta till självskada vilket för en kort stund gav dem känslan av kontroll.   

“...det var mitt inre monster, min så hatade, älskade Lucifer som fick mig att göra det” (Åkerman, 

2005, s. 27) 

Tonårsflickorna upplevde att känslan av panik var en starkt bakomliggande orsak till 

självskadandet. Paniken kunde överväldiga tonårsflickorna i situationer där de inte hade kontroll 

och ingen möjlighet att styra situationen på sitt sätt. Situationer då tonårsflickorna inte hade 

möjlighet att följa de regler demonerna satt upp, gav då tonårsflickorna upplevelsen av panik och 

ångest  vilket föranledde självskada.  
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”Jag kände kväljningarna komma upp, paniken spred sig, jag började dra i mitt hår, slet ur några 

strån, sedan några till och några till”(Svedberg, 2013, s. 58) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Urvalet baserades på ett patientperspektiv där självbiografier föreföll sig vara det uppenbara valet 

då det gav relevant information som kom direkt från källan. Det gav författarna till studien en unik 

inblick i tonårsflickornas livsvärld där de beskrev tankar och känslor om bakomliggande orsaker 

till självskadebeteendet. Användandet av intervjustudier övervägdes då upplevelserna kan bli mer 

kompletta när det går att följa den intervjuades kroppsspråk, mimik och känslouttryck men det 

bortvaldes. Detta på grund av det krävs mer kunskap och erfarenheter som intervjuare samt att 

samtalet kan påverkas negativt av eventuell inspelning, personerna kan undvika känslosamma 

samtalsämnen eller missa att nämna viktiga delar av upplevelserna (Patel & Davidsson, 2003). De 

intervjuade kan även direkt eller indirekt styras då intervjuaren omedvetet avslöjar vad som 

förväntas av den intervjuade (Jacobsen, 1993). Vald metod för studien var kvalitativa 

innehållsanalys beskriven av Lundman och Hällgren-Graneheims (2012). Denna metod ansågs 

relevant till studiens syfte. Metoden är lämplig för texter där individers upplevelser beskrivs och 

resulterar i ett trovärdigt resultat om metoden följs noggrant.  

 

De sökord som använts ansågs relevanta då de skapades utifrån inklusionskriterierna. Antalet 

träffar var hanterbart då det var tillräckligt många för att kunna göra ett urval samtidigt som det 

inte var så få att ett urval inte var möjligt. Tidsintervallen valdes då författarna ansåg att tidsnära 

självbiografier skulle ge ett mer relevant resultat för sjuksköterskor som arbetar i vården idag. 

Metodens tillvägagångssätt är tydligt beskrivet vilket enligt Danielsson (2012) kan stärka studiens 

tillförlitlighet. Även citat kan enligt Danielsson (2012) och Dahlborg-Lyckhage (2012) ge texten 

en djupare innebörd samt ge läsare en överblick av hur beskrivningarna var formulerade i 

självbiografierna och ge en möjlighet till egen tolkning (Dahlborg-Lyckhage, 2012; Danielsson, 

2012).  

 

Författarna har varit medvetna om att viss förförståelse har funnits men har strävat efter att vara 

så objektiva som möjligt under arbetets gång. Thurén (2007) menar att människan ser sin 

verklighet genom förförståelse och att den oftast är omedveten. Det är en typ av förkunskap eller 

en fördom (a.a.). Genom att reflektera över tidigare förförståelse inom ämnet och ha denna i åtanke 

har författarna undvikit att påverka resultatet, något som Lundman och Hällgren-Graneheim 

(2012) beskriver som nödvändigt för att stärka resultatets tillförlitlighet. Det faktum att 

självbiografierna lästs av två personer kan stärka tillförlitligheten när det gäller datainsamling och 

analys då upplevelser kan tolkas på olika sätt (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). För att 

stärka tillförlitligheten i analysen diskuterades och reflekterades de olika tolkningarna. Genom att 

noggrant beskriva analysen och efter varje steg reflektera över olika tolkningar kan det medföra 

att kategorierna blir mer tillförlitliga (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 

 

Resultatet är baserat på ett fåtal tonårsflickor och fungerar inte som en allmän beskrivning av hur 

alla tonårsflickor med självskadebeteende upplever det. Dock så går det att utläsa gemensamma 

områden i resultatet som skulle kunna gälla generellt för tonårsflickor. Det finns ett flertal 

överensstämmelser i självbiografierna som är typiska för det som studien ska beskriva vilket enligt 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) tyder på en hög giltighet (Lundman & Hällgren-
Graneheim, 2012). En del av självbiografierna var skrivna en tid efter att författaren hade 

tillfrisknat från sitt självskadebeteende. Deras upplevelser kan då ha förändrats eller påverkats av 

livserfarenhet vilket kan ha påverkat resultatet, något som författarna till studien är medvetna om.  
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I vilken utsträckning studiens resultat är överförbart till andra grupper och situationer är upp till 

läsaren att avgöra. Studien utgår från patientperspektivet vilket Eriksson, Nordman och Myllymäki 

(1999) menar främjar en god och säker vård baserad på forskning. Användande av självbiografier 

där individens upplevelser står i centrum gör det möjligt för sjuksköterskorna att implicera 

kunskaperna evidensbaserat i omvårdnaden.  
 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa tonårsflickors upplevelser av bakomliggande orsaker till 

självskadebeteendet.  

Av resultaten framgår att bli utsatt för olika former av övergrepp av personer i tonårsflickornas 

närhet samt att de har en inre kamp mot sina känslor är bakomliggande orsaker till 

självskadebeteendet. Övergreppen och känslorna tar över tonårsflickornas rationella tankar så 

mycket att de drivs till ett självskadebeteende. De har svåra och smärtsamma känslor som driver 

dem till självskada. Detta är i linje med en studie av De Rissanen, Kylmä och Laukkanen (2008) 

som framhåller att självskada kan uppstå till följd av traumatiska händelser och smärtsamma 

känslor. Enligt Eriksson (1994) medför psykisk ohälsa ett lidande som är ett hot mot individens 

hela livssituation och som kan förstärkas av tunga upplevelser (Eriksson, 1994). Resultaten 

tydliggör att tonårsflickorna upplever ett lidande till följd av övergreppen vilket försämrar deras 

livssituation och makten över deras kroppar förloras. De övergrepp flickorna upplever både i och 

utanför hemmet fick dem att metaforiskt känna sig förintade. Flickorna blev utstötta från sin familj, 

mobbade i skolan samt saknade någon att anförtro sig till. Eriksson (1994) menar att kärlekslöshet 

är det största lidandet en människa kan uppleva vilket flickorna genom sin utsatthet fick känna av. 

Webb (2002) menar att kärleksfullhet är en skyddsfaktor mot att falla in i ett självskadebeteende.  

 

Av resultatet framkommer att fast i känslostormarnas våld bidrar till ett plågsamt lidande som är 

svårt att övervinna. Det bildas en ond cirkel då deras låga självkänsla orsakar självskadebeteende.  

De känslostormar tonårsflickorna upplever som plågsamma bidrar till ett lidande som är svårt att 

övervinna. Det bildas en ond cirkel då deras låga självkänsla orsakar självskadebeteendet. Detta 

ger i sin tur en känsla av skam över att deras beteende inte tillhör normen vilket leder till ett 

upprepa självskadebeteende med fortsatt sjunkande självkänsla. Utifrån Erikssons (1994) 

positionsmodell (se figur 1) kan konstateras att självskadebeteende demonstrerar det onda och att 
flickorna då befinner sig i det onda lidandet. De traumatiska upplevelserna flickorna varit med om 

samt den onda cirkeln som uppstår gör det svårt att på egen hand bryta mönstret och börja kämpa 

i lidandets kamp. Eriksson (1994) menar att det är en utgångspunkt för att kunna bearbeta och leva 

med lidandet. Lidandet är en subjektiv känsla och svår att konkretisera. Det är därmed svårt för 

sjuksköterskan att lindra ett lidande som inte alltid uttrycks genom ord. Det förekommer att 

tonårsflickorna får vård som försvåras då det inte finns några specifika behandlingar vid 

självskadebeteende hos unga (Nationella självskadeprojektet, 2014). Eriksson (1994) menar att 

vårdlidande ofta beror på vårdarens okunskap. Sjuksköterskan kan då missbruka sin makt samt 

inte bemöta flickorna på ett respektfullt sätt. Paterson och Zderad (1988) menar att sjuksköterskan 

istället ska se personen som en helhet med kropp, själ och ande och skapa ett jag-du-förhållande. 

Detta kan ge patienten en känsla av välbefinnande och trygghet (Paterson & Zderad, 1988). 

Patienter vill bli bemötta med värdighet och respekt samt ses som människor med egna tillgångar 

och behov (Lindgren, Wilstrand, Gilje & Olofssons, 2004). Istället upplever de att sjuksköterskan 

enbart ser deras självskadebeteende och dömer dem därefter (a.a.). Enligt Socialstyrelsen (2005) 
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ska sjuksköterskor arbeta ur ett etiskt förhållningssätt och använda sig av beprövad erfarenhet, ha 

en helhetssyn på människan samt tillgodoser alla behov. Att inte personalen bemöter 

tonårsflickorna på ett respektfullt sätt anses anmärkningsvärt. Lika vård ska ges med respekt för 

människors värdighet och främja hälsa, sätta patientens autonomi och integritet i tidigt rum och se 

till att patienten får en trygg och säker vård (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 

2003; SFS 1982:763). Sjuksköterskor ska ha ett etiskt förhållningssätt och använda sig av 

beprövad erfarenhet, ha en helhetssyn på människan samt tillgodoser alla behov (Socialstyrelsen, 

2005). När detta inte följs kan självskadebeteendet istället öka för flickorna. Tonårsflickorna 

upplever ett hopp om förbättring vid inskrivning men istället försämras de då bristerna i vården är 

så uttalade. Hörberg (2008) har gjort en undersökning där patienter inom rättspsykiatrin upplever 

liknande brister i vården då sjuksköterskan inte ser dem som unika individer och missbrukar sin 

makt. Reece (2005) har gjort en liknande studie men studerat personer med självskadebeteende 

och hur sjuksköterskan kan skapa meningsfulla och hälsofrämjande samtal. Personalen känner sig 

otillräckliga och frustrerade över okunskapen om hur de ska bemöta dessa personer (Reece, 2005). 

De upplever sig också maktlösa och har svårt att känna medkännande då de anser att personer med 

självskadebeteende endast slösar bort deras tid (Conlon & O’Tuathail, 2010). Detta tyder på att 

bristerna är ett utbrett problem inom vården som framträder i flera patientgrupper. Det påvisar hur 

viktiga kvalitativa studier med patientperspektiv är för att öka kunskapen hos sjuksköterskan och 

minska vårdlidandet. 

 

Konklusion 

Denna studie har bidragit med kunskaper och förståelse om tonårsflickors upplevelser av 

bakomliggande orsaker till självskadebeteendet. Resultatet visar att övergreppen utförs av 

människor i flickornas närhet och makten togs ifrån dem och lämnar dem i ett utanförskap. 

Flickornas självbild raseras och de börjar tro att det de utsattes för var befogat. Flickorna 

försökte vid upprepade tillfällen bryta sig ur övergreppen men utan framgång. Övergreppen var 

således den bakomliggande orsaken till självskadebeteendet. Flickorna upplever sig fast i 

känslostormarnas våld där olika känslor påverkar dem på olika sätt. De är deprimerade och har 

mörka tankar som driver dem till handlingar de inte är stolta över. Flickorna har svårigheter att 

hantera känslorna som ofta utvecklas till onda cirklar som de inte på egen hand kan ta sig ur. 

För att skapa en illusion av kontroll vänder sig flickorna till den enda lösningen de känner till 

det vill säga självskadebeteendet. 

Kliniska implikationer 

Denna studie kan bidra till en ökad förståelse hos sjuksköterskor om tonårsflickors upplevelse av 

bakomliggande orsaker till självskadebeteendet. Genom en ökad förståelse kan det underlätta för 

sjuksköterskorna att bemöta tonårsflickorna med god omvårdnad vilket kan minska lidandet hos 

flickorna. För att uppnå god omvårdnad och ett minskat lidande krävs ökad kunskap och acceptans 

inom området självskadebeteende vilket kan uppnås genom att synliggöra sjukdomen och dess 

bakomliggande orsaker. Genom kunskap om bakomliggande orsaker kan sjuksköterskan se 

tonårsflickor som är i riskzonen för att utveckla ett självskadebeteende och erbjuda hjälp i ett tidigt 

stadie. Om alla sjuksköterskor som inom vården möter tonårsflickor ökar sin kunskap inom detta 

område så kan det i framtiden minska utbredningen av självskadebeteendet och då även lidandet 

det medför. Fortsatta empiriska studier behövs för att undersöka självskadande tonårsflickors 

upplevelser och vilka insatser de är i behov av för att lyckas ta sig ur sitt självskadebeteende.  
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Bilaga 1: Söktabell självbiografier  

Databas Sökord Begränsningar Antal  

Träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa samman-

fattningar 

Valda 

Libris  Självskade- 

Beteende 

Svenska, bok 51 51 6 3 

Libris Själv- 

destruktivt 

Svenska, bok,  

ämne: biografi 

8 8 3 1 

Libris Själv- 

destruktiv 

Svenska, bok 5 5 2 1 

Libris Självbiografi, 

ungdomar 

Svenska, bok,  

ämne: biografi  

6 6 2 1 

Libris Självdestruktivt- 

beteende 

Svenska, biografi 9 9 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2: Sammanfattning av de självbiografier som analyserats 

                                         

 

När hjärtat gråter – Janna Nielsen 

Jannas skoltid präglas av mobbning, redan från första klass. Både elever och lärare deltog i 

mobbningen på olika sätt. Hon levde i ständig skräck för vad hennes plågoandar skulle kunna 

tänkas hitta på härnäst och skolarbetet blev lidande. Under denna period var det modern som var 

det största stödet. Efter ett bråk med modern och ord sagda som inte går att återkalla avlider modern 

och Janna faller djupare i sin sorg och sitt självskadande beteende.  

 

Familjesituationen förändrades i och med moderns bortgång och Jannas självdestruktiva beteende 

fördjupades. Janna beskriver sina många turer till Psykiatriska intensivvårdsavdelningen på grund 

av självskadebeteendet. Hon skriver även mycket om stöd och vad som behövs för att kunna ta sig 

ur ett självdestruktivt beteende.  
 

Vingklippt ängel – Berny Pålsson 
Denna självbiografi handlar om den unga flickan Bernys liv som är kantat av missbruk, 

självskadande och psykisk sjukdom. Hon berättar om svårigheterna familjen gått igenom och om 

de demoner som tillsammans med döden följt henne längs vägen mot tillfrisknande. Hon beskriver 

behandlingshem, sjukhus och den makt blodet hade över henne och hur det är att leva med döden 

så nära intill.  
 

Känn pulsen slå – Berny Pålsson 
Denna biografi tar vid där Vingklippt ängel (Pålsson, 2004) slutar. Missbruket av alkohol och 

droger, självförnedringen och självskadandet genom sex tar över Bernys liv och hon sjunker 

djupare. Barndomsminnena återkommer och mörkret fördjupas. Jonas – hennes räddare kommer 

in i hennes liv när det är som mörkast. Han ser Berny för den hon är, ser förbi hennes ärrade armar 

och hennes sjukdom. Han hjälper henne kämpa för ett drogfritt, friskt liv och stödjer henne i att 

möta och ta tag i sitt förflutna.  
 

Bära leggings i januari – Sara Stille 
Saras komplicerade hemsituation gör henne skör och när Jesper kommer in i hennes liv blir han 

hennes stöttepelare och ger henne trygghet. Han lyssnar till henne och finns där för henne när hon 

behöver det, som en storebror.  

 

Tryggheten försvinner när Sara en natt vaknar med Jesper över sig. Sara berättar om förlusten av 

sin egen kropp, sin barndom och hur Jesper tvingade henne till lojalitet och tystnad. Förlusten av 

sin egen kropp fick Sara att tro att hon förtjänade allt det äckliga Jesper gjorde mot henne. Det 

drev henne till att låta killar utnyttja henne, att återuppleva övergreppen. Hon skadade sig själv 

genom sex, genom att låta killarna göra vad de ville med henne, för att hon inte ansåg sig förtjäna 

något annat.  
 

Blod, droger och rock’n’roll – Janique Svedberg 
När Janique är elva år säger hon till sin mamma att hon hatar henne. Mamman begår samma kväll 

suicid. Sorgen och skulden som överväldigar Janique driver henne till ett självskadande beteende. 

Hon beskriver sitt liv som levs utan känslor. Hon turnerar världen över med stora rockstjärnor och 

lever i skuggorna av deras liv och drömmar. Sorgen, rädslan och blodet som styr hennes liv leder 

till missbruk och självdestruktivt sex.  



 

 
 

 

 

Flickan som Gud glömde – Emelie Välitalo 
När Emelie var fjorton år tog ångesten över hennes liv. I hennes självbiografi berättar hon om 

skoltiden och den mobbning hon utsattes för vilket fick ett självhat att växa fram. Hon beskriver 

på ett berörande sätt sin tid på behandlingshem där outbildad personal inte kunde hantera och 

stödja henne i de ångestattacker som hon drabbades av. Ångestattackerna drev henne till ett 

självdestruktivt beteende. Vidare beskriver hon sina möten med psykiatrin, medicineringen utan 

uppföljning och hur hennes diagnosticering har påverkat hennes liv. Emelie skriver även om sin 

väg till ett normalt liv tillsammans med sin sjukdom och sin önskan om att sprida kunskap om 

psykiska sjukdomar och på så sätt kunna hjälpa andra att se det positiva i livet trots sjukdom.  
 

Zebraflickan – Sofia Åkerman 
Sofias liv kantas av självhat och ångest. Lucifer, hennes demon och sjukdom, fyller hennes hjärna 

med tankar om att hon är ful och mindre värd än andra och han äter upp henne inifrån. Lucifer 

drev Sofia till att genom skärning skada sig själv för att kunna lindra ångesten och den inre smärtan. 

I sin biografi beskriver Sofia den skam hon känner för sin sjukdom som ingen kunde se och då 

inte heller förstå. Hon berättar om perioderna på psykiatriska avdelningar och den makt som 

utövades emot henne. Sofias biografi handlar även om hennes väg ut ur det självskadande 

beteendet. Hon beskriver hur hon bestämmer sig för att vinna över demonen och tar strid mot 

Lucifers alla knep att överta hennes kropp.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


