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Sammanfattning 
 
Eftersom flickors psykiska hälsa varit i fokus en hel del sista tiden blev syftet med denna studie 

att undersöka bakomliggande orsaker till tonårsflickors självdestruktiva tendenser. 

Tonårsflickor som skär, bränner eller skadar sig själva fysiskt på något sätt har varit i fokus. På 

grund av begränsningen av tid och ämnets känsliga karaktär baserades uppsatsen på resultat 

från tidigare studier och en självbiografi som alla handlade om självskadebeteende. Den 

teoretiska kopplingen gjordes till Anthony Giddens och Thomas Johansson med intimitet, 

föräldraskap, ontologisk trygghet och beroende som de centrala begreppen. De preciserade 

frågeställningarna blev ifall flickors familje- eller skolsituation, eller den förändrade 

idealbilden av kvinnans kropp påverkar dem att skada sig själva. Resultatet visade att 

situationen inom familjen hade en mycket stark påverkan på flickor som skadade sig, många 

hade en dålig relation till sina föräldrar. Situationen i skolan var också av vikt eftersom den 

kunde vara centrum för till exempel mobbing, stress och utanförskap. Kroppsidealet var också 

av betydelse och många flickor utsatte sin kropp för svält eller hade funderingar kring den. 
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1  Inledning 
Den senaste tiden har unga flickors hälsa allt oftare hamnat i blickpunkten och inte sällan har 

det varit frågan om deras psykiska hälsa. Det spekuleras i huruvida unga flickor idag mår sämre 

än flickor gjorde förr. Som tonårsmamma låg mitt intresse på ungdomars situation och hälsa i 

största allmänhet, men jag oroades också av vetskapen att en ung människa kunde ta till dylika 

metoder oberoende av vilka skälen var. Media har rapporterat om hur flickor mår allt sämre 

och hur detta ibland tar sig uttryck i ett självdestruktivt beteende. De skär sig med något vasst 

föremål, bränner sig eller skadar sig fysiskt på annat sätt. Studier har visat att pojkar är mer 

utåtagerande medan skärande till största del är ett fenomen för flickor. NLL, Norrbottens läns 

landsting uppgav på sin webbsida (2005-04-22) att 75 % av dem som skadat sig själva var 

flickor. Artikelförfattaren menade också att skärandet kunde ha sexuella inslag och 

antydningar. Blod, det sårade könet och penetration som en symbolisk koppling och skärandet 

som kan leda till ett beroende och till en ny sorts livsstil. BRIS-rapporten (2005) larmade om 

att flickor med självskadebeteende som tog kontakt med BRIS hade ökat kraftigt. Mellan 2002 

och 2003 var ökningen 185 %. Aftonbladet (2003-04-16) visade siffror på att cirka 3000 

ungdomar per år hamnar på sjukhus för skador de tillfogat sig själv. Personal inom 

barnpsykiatrin har kunnat se en ökning under de senaste åren på ungdomar som skadat sig 

själva. Tidigare studier har ofta haft en psykologisk utgångspunkt med individen i fokus. 

Mycket av det material jag gick igenom inför denna uppsats har varit skriven av psykologer 

och behandlat diverse psykiska störningar. Wallroth och Åkerlund (2002) till exempel 

rapporterade utifrån ett stort antal källor och med syfte att utforska psykoterapiprocessen, om 

skärandets orsaker. Man angav troliga orsaker till självskadebeteende som exempelvis 

traumatiska upplevelser, symbolisk kastration, som ett substitut för menstruation eller sex, för 

att rikta uppmärksamhet mot den egna personen eller brister i barnets tidigaste utveckling. Min 

tanke var att lyfta fokus till en mer sociologisk utgångspunkt. Självdestruktivitet verkar öka i 

omfattning vilket innebär att det hela håller på att bli ett samhällsproblem. Medias roll har 

också antagit en annorlunda roll jämfört med hur det var för bara ett tiotal år sedan. Istället för 

att hela tiden aktivt söka efter de kunskaper man vill ha, måste ungdomar istället värja sig mot 

all information som väller över dem dygnet runt. Situationen i skolorna ser också annorlunda 

ut. En allt sämre samhällsekonomi har gjort besparingar och indragningar till en vardag även 

när det gäller skolan. Större klasser samtidigt som lärarna blivit färre har gjort det svårare för 

lärare och annan skolpersonal att se signaler eller orka engagera sig när det gäller elever som 

mår dåligt. Exploateringen av kroppen har ökat enormt. I kombination med bilder på ”perfekta” 
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kroppar kan unga flickor läsa om råd angående bantning eller avancerade sextips i ett stort 

antal tidningar, även i tidningar publicerade för ungdomar. När det gäller ungdomarnas direkta 

omgivning har det också skett en stor förändring i den mån att familjesituationen nu för tiden 

kan se väldigt varierande ut. Det är inte ovanligt att ett barn har styvföräldrar och styvsyskon 

på olika håll, vilket kan innebära att fler vuxna ska dela på rollen som uppfostrare.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på om självdestruktivt beteende är ett 

samhällsfenomen och de preciserade frågeställningar är således: 

• Påverkar situationen inom flickans familj det självdestruktiva beteendet?  

• Kan den förändrade idealbilden av kvinnans kropp ha någonting att göra med beteendet? 

• Har skolsituationen något inflytande på flickors självskadebeteende? 

1.2 Avgränsning, metod och disposition 

Jag valde att fokusera på tonårsflickor i åldrarna 13-19 år för att avgränsa min undersökning, 

men även för att mycket i media senaste tiden handlat om just tonårsflickors situation (se ex. 

www.dn.se, 2005-02-17). Eftersom de ungdomar jag ville studera var omyndiga skulle en 

studie av dessa ungdomar, vare sig det skedde via enkät eller intervju, kräva målsmans 

godkännande. En annan aspekt var att självskadebeteende till stor del är ett dolt problem, 

belagt med mycket skamkänslor hos den drabbade och hennes familj. Det är heller inte säkert 

att föräldrarna vet att deras dotter skadar sig själv. Hur skulle jag hitta dessa flickor och få 

kontakt på ett smidigt sätt? Sjukvården med sin sekretess, försvårade möjligheten att finna 

patienter med nämnda beteenden. På grund av den begränsade tid som fanns till förfogande, de 

knappa resurserna och ämnets känsliga karaktär valde jag att basera min undersökning på redan 

insamlat material.  

 Uppsatsen fick en i huvudsak kvalitativ ansats med kvantitativa inslag i form av 

statistisk data. Teoridelen byggdes till största delen på Anthony Giddens och Thomas 

Johansson där centrala delar är intimitet, föräldraskap, ontologisk trygghet och beroende. I 

resultatdelen behandlades uppgifter baserade på BRIS-rapporten som släpptes 2005. Där 

rapporterades det om att allt fler unga flickor kontaktade BRIS via samtal och mejl för att de 

mådde dåligt och skadade sig själva. BRIS i sin tur registrerade alla samtal och mejl för att på 

statistisk väg fastställa det allmänna läget i Sverige. Barn ringer dit gratis och ingenting syns på 

telefonräkningen. Barnen har kunnat vara helt anonyma om de ville. Via sin mejl, den så 

kallade BRIS-mejlen, kunde barnen skaffa sig ett lösenord och logga in för att skriva eller ta 

http://www.dn.se
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emot mejl. Allt för att skydda barnets identitet och/eller integritet så att ingen annan kunde läsa 

mejlen eller se att barnet mejlat BRIS. En stor del av de barn som ringde valde att vara 

anonyma, i de fall där barnet berättade vem hon var skulle inte enskilda personer kunna 

identifieras. Sedan studerades en kartläggning som Socialstyrelsen gjort angående flickor som 

skadat sig själva. Avgränsningen gällde flickor i 13-18 års ålder som bränt sig, skurit eller 

rispat eller på annat sätt skadat sig själv fysiskt. Informationen fick man från fyra källor: 

utrednings- och vårdverksamhet i tre kommuner, alla särskilda ungdomshem, 

barnombudsmannens råd och Epidemiologiskt Centrum. Kommunerna valdes ut efter placering 

och storlek. En storstadskommun och två mellanstora kommuner i norra och södra delen av 

landet fick försöka representera situationen för hela landet. Kommunerna lämnade uppgifter 

från barn- och ungdomspsykiatrin om 100 flickor med självskadebeteenden och 

skolhälsovården rapporterade 54 flickor. Kommunernas ungdomsmottagningar menade att det 

stora antalet flickor med självskadebeteende gjorde det svårt att rapportera uppgifter om någon 

enskild ur minnet. Statens institutionsstyrelse (SiS) har 20 ungdomshem för flickor som är i 

åldrarna 12-20 år. Av dessa lämnade 17 stycken information genom att personalen besvarade 

en enkät om flickor med självskadebeteende som varit i deras vård. Epidemiologiskt Centrum 

(EpC) tillhandahöll statistiska uppgifter som grundade sig i information från patientregistret 

och rörde utskrivningar från sluten vård samt när det gällde den specialistanknutna 

öppenvården. Där hade man tittat på patienter som gått under koden ”Avsiktligt själdestruktiv 

handling med skärande eller stickande föremål” och som var i åldrarna 12-18 år. Uppgifterna 

baserades på personal som mötte och jobbade med ungdomarna. Personalen fick besvara 

enkäter som sedan följdes upp med intervjuer. I berörda kommuner fick man information från 

barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten, barn- och akutmedicinmottagningar, 

ungdomsmottagningar och vårdcentraler. Genom att använda endast de fyra första siffrorna i 

personnumret förblev flickorna anonyma samtidigt som man minimerade risken att undersöka 

samma flicka flera gånger. Sista delen i resultatet får motsvara en personlig intervju. Jag läste 

en mycket utlämnande självbiografi som skrevs av en ung kvinna med självskadebeteende. 

Boken är mycket personligt skriven och innehöll ett stort antal citat. Undertecknad tog således 

med ett flertal citat från nämnda bok eftersom de på ett informativt sätt beskrev vad som gjorde 

att bokens huvudperson skadade sig själv. De förmedlar huvudpersonens ångest och den 

sinnesstämning hon befanns sig i när hon skadade sig själv. 
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1.2 Begreppsförklaring 

Begreppet intim handlar om det privata och mest innersta hos en individ (www.ne.se). För 

Giddens (1995) handlade intimitet om sexualitet, med allt vad det innebär med kärlek, genus 

och kön. Begreppet intimitet fick således samma innebörd i denna uppsats.     
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2  Från intimitet till föräldraskap 
Följande teoriavsnitt är uppbyggt på Anthony Giddens teori om frigörelsen av intimiteten 

beskriver hur det allra mest privata har blivit det allmänna och beroendets natur. Liksom 

Thomas Johansson som, utifrån sin tolkning av Giddens, behandlar det mänskliga medvetandet. 

Han förklarar även föräldraskapet samt medias roll som kunskapsspridare och normsättare. 

2.1 Exploateringen av kroppen 

Jaget och sexualiteten är båda reflexiva projekt. I alla tider har kroppen kelats med, utsmyckats 

och när högre ideal eftersträvats har den svultits eller till och med stympats. Även i våra dagar 

vill människan kunna kontrollera sin kropp och sitt utseende. När dieten uppfanns ökade 

kroppens reflexivitet. Dieten med det spridningsområde den har idag, är den bara några 

decennier gammal. Dieten gör så att ansvaret för utseende och utveckling av kroppen ligger hos 

ägaren till densamma eftersom allt individen stoppar i sig blir en reflexivt utmärkt fråga om 

vilken diet man valt. Tack vare den ökade globaliseringen och kontakterna på bland annat 

livsmedelsområdet har människan (i alla fall i västvärlden) en väldig tillgång till ett stort urval 

av matvaror året om. Individen utsätts ständigt för matlagningsprogram, olika kokböcker, 

populärmedicinska broschyrer och diverse tidskrifter om näringslära. Diet är i 

samhällsförändringens sammanhang starkt förknippat med hur man ser ut och tillsammans med 

sexualitet och jagidentitet handlar det om individens kamp att bli vuxen. Den sexuella 

frigörelsen, där människor allt oftare hade sexuella förbindelser utan syfte att skaffa barn, ledde 

till en annan sorts familjeplanering där individen själv till viss del kontrollerar sina drifter. Den 

sexuella utvecklingen blev en institutionell reflexivitet eftersom den är i ständig rörelse. Den är 

institutionell som en grundläggande beståndsdel i det moderna samhällslivet och reflexiv 

eftersom termer som skapas för att beskriva ett socialt liv hela tiden påverkar och omvandlar 

det. Till slut blir den en del av ett livsmönster som individen tolkar som sin (Giddens, 1995). 

2.2 Individens vilja att passa in 

En aktör uppträder ofta medvetet i vardagens rutiner och använder då främst sitt praktiska 

medvetande. Praktiskt medvetande behövs för att individen ska klara av sin vardag. Det är så 

kallad tyst kunskap individen har som gör att man kan hantera alla regler och rutiner som finns 

i vardagslivet och uttrycks inte i diskursiv form. Diskursivt medvetande kan uttryckas muntligt 

och är tankar och reflektioner om livet och samhället (Johansson, 1999).  
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I möten med andra människor vill individen kunna ”bevara sitt ansikte” och undvika att bli 

kränkt. Det finns flera mer eller mindre synliga sociala regler och normer som ska korrigera 

den sociala interaktionen i olika miljöer och för att individen ska kunna undvika att bli kränkt 

måste jaget kunna skyddas. Alla sociala möten innebär en risk för individen, man kan bli hotad 

eller kränkt och reagera negativt på en speciell situation eller miljö. Alla kan i vissa situationer 

känna skam och tappa självförtroendet inför omgivningen. En person som lyckas framställa sig 

själv på ett bra sätt kan få ett ökat välbefinnande och en positiv inställning av jaget och sin egen 

kropp, medan en misslyckad presentation ofta leder till känslor av skam och misslyckande. 

Därför kan en individs välbefinnande och sociala samhörighet till väldigt stor del hänga på hur 

bra den följer omgivningens sociala regler och hur bra den lyckas med att framställa sitt jag och 

sin kropp (Johansson 1996). 

2.3 Från rutin till beroende 

Giddens (1997) menar att vardagslivets rutiner ger en större trygghet där individen känner att 

faror och hot som kan dyka upp i omgivningen lättare hanteras. Det trygga och vardagliga 

ligger i att sociala interaktioner och kontexter som blir till reproduceras. Först när rutinerna inte 

längre finns förstår individen hur viktiga de var för välbefinnandet. Förutom att rutinerna leder 

till trygghet utgör de också ett skydd mot ångest och mot känslan av att inte räcka till. När en 

individ använder sig av de för henne existerande strukturerna som skapats av praktiskt 

medvetande, leder detta till att rutiner som kontrollerar det vardagliga tänkandet utvecklas. 

Giddens benämner detta som den ontologiska tryggheten. Individens självidentitet är självet 

som det uppfattas reflexivt utifrån individens personhistoria, hur individen utifrån andra 

individer och självet förhåller sig gentemot sig själv genom att vara en reflekterande aktör. 

Oftast har människan en skyddshinna för slippa tänka på alla de risker vi utsätter oss för 

dagligen. När en individ ofta rannsakar sina tankar och handlingar, men det sker tvångsmässigt, 

saknas ofta skyddshinnan. Känslor av skuld uppstår när individen upplever att de egna tankarna 

och handlingarna inte stämmer överens med omgivningens normer och förväntningar, vilket 

leder till ångest.  

  Allt i en människas sociala liv är till största del rutiner. Samma handlingar upprepas 

varje dag och framställer det egna livet (Giddens, 1995). De större sedvänjorna reproduceras 

tack vare individens beteende. När det gäller rutiner finns det skillnader mellan 

handlingsmönster, vanor tvångshandlingar och beroenden. Ett mönster är en rutin som hjälper 

en individens dagliga liv att fungera och den kan ändras om det behövs. En person som brukar 

gå ut med sin hund på kvällen kan utan problem flytta promenaden till en annan tid på dygnet 



  7 
  

istället om det är nödvändigt. En vana är ett stadigare återkommande beteende än bara ett 

mönster. Att bryta denna rutin kräver större svårigheter. Vanan föregås av ett ”alltid”: ”Jag 

dricker alltid kaffe på morgonen.” Tvångshandlingar kräver stora svårigheter av individen för 

att bryta. Ibland klara man inte av att bryta den eftersom spänningen släpper när man utför en. 

Det kan vara ett beteende som innebär att individen har ett tvång att tvätta händerna ett femtital 

gånger per dag för att kunna känna sig riktigt ren. Om individen inte kan utföra sin 

tvångshandling framkallas kraftig ångest. Själva handlingen kan ibland utföras i ett 

tranceliknande tillstånd och personen upplever att självkontrollen förloras. Beroendet tar över 

stora delar av individens liv och är inga små ritualhandlingar. Det är tvångsmässigt och 

mönsterbildande och det väcker en ångest som individen inte kan kontrollera om vanan inte 

utförs (Giddens, 1995).  

2.4 Beroendets olika karaktärer 

Beroendet används av individen för att denne ska kunna ta kontroll över sitt dagliga liv och sig 

själv. Eftersom individens själv inte sällan är begränsade och halvfärdiga innebär det att 

beroenden kan se väldigt olika ut (Ibid). Traditionell kultur, där man gör samma saker från en 

dag till en annan, har fått stryka på foten. Vilken vana eller mönster som helst kan bli till ett 

beroende. Allt beroende är bristande autonomi, försvarsreaktioner och flyktbeteenden som 

hämmar jaget. Mindre tvångsmässighet kan leda till att skamkänslorna uttrycks i självkritiska 

erkännande som att: ”Jaha! Jag har fastnat i detta beteende”. Ett självständigt jag och att 

individen bryter tvångsmässigheten är nödvändigt för en öppen kommunikation med andra. När 

ett missbruk följer de mönster som gäller för ens sociala omgivning är det svårare att upptäcka, 

både för missbrukaren själv och för omgivningen. Om det däremot uppstår en kris blir det 

tydligare som för arbetsnarkomaner. En individ kan ha arbetat ”ostört” under sitt eget tvång i 

flera år. Först när en personlig kris händer, man blir till exempel avskedad från jobbet, framgår 

arbetets betydelse klarare. Beroendet är ångestlindrande men mer eller mindre fort övergående. 

Olika karaktärer av ett beroende kan vara: Kicken. Beroendet ger individen en kick som ibland 

framkallar positiva känslor av triumf och avslappning speciellt innan beteendet blivit till ett 

beroende. När beroendet är ett faktum är befrielsekänslan den starkaste känslan. Fixen. När 

individen blivit beroende av sin speciella form av upplevelse eller beteende tas strävan efter en 

kick över av suget efter en fix. Fixen leder till att ångesten lättas och narkotiseringsfasen 

inträder. Depression och tomhetskänslor tar över så småningom och hela cykeln upprepas. 

Time out är en form som kommer från kicken och fixen. Individen får en känsla av att det 

vanliga livet är avlägset. Antingen kommer en känsla av att ha hamnat på undantag i en annan 
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värld med cynisk munterhet eller förakt över sina vanliga göromål, eller så slår det över i 

förtvivlan och äckel över det egna beroendet. Jaget överges och den reflexiva omsorgen om 

självidentiteten överges. Skam- och ångerkänslor uppstår efter känslan av jagförlust och 

beteendet trappas upp. Det kan uppstå ett mönster av negativ återkoppling som innebär att en 

upptrappande avhängighet av det beteende som beroendet innebär inte framkallar välmående 

utan panik och självdestruktivitet. Funktionellt utbytbara beroenden signalerar att individen har 

en underliggande oförmåga att hantera vissa typer av ångest. Man byter kanske ett 

alkoholberoende mot kedjerökning i ett försök att hålla alkoholberoendet stången. Beroenden 

angriper självdisciplinen och kan leda till motsatta riktningar, antingen klamrar man sig fast 

hårdare eller så släpper man taget. Detta leder ofta till hetsätning eller självsvält i form av 

anorektiska besvär – två sidor av samma mynt (Giddens, 1995).  

2.5 Media och det privata 

Samhället blir alltmer likt ett medielandskap som kräver goda kunskaper av dem som ska 

orientera sig runt där (Johansson, 1996). Kommunikativ kompetens ger stora möjligheter att 

kommunicera via diverse datoriserad utrustning. Spridningen av budskap och bilder är enorm, 

på kort tid kan ett visst skeende eller en viss bild färdas jorden runt. Samtidigt innebär den 

ökade utbredningen av avancerad teknik att gränserna som tidigare fanns mellan det offentliga 

och det privata har suddats ut. Den så kallade bakre regionen där individen avslöjar känslor, 

begär och problem har blivit allt mer synlig. Beteenden och känslor som tidigare bara var 

tillgängliga för andra individer med tillträde till den intima sfären är numer synliga i den 

offentliga regionen till allmän beskådan. MTV1 visar i huvudsak aktuell musik dygnet runt i 

stora delar av världen, men även andra program intressanta för ungdomar. Musikvideor blandas 

med reklam och nyheter i snabba klipp och med koder, symboler och nostalgi. Det uppstår en 

glidning mellan det estetiska och reklamen. I reklamen estetiseras det vardagliga livet och man 

säljer artister som tilltalande produkter. MTV innehåller en hel del olika stilar och smaker men 

bidrar ändå till en allmän bild av hur ungdomskulturen ska se ut. Unga vackra kroppar är det 

vanligaste utseendet på ungdomar och artister som visas. Vissa ungdomar kan lyckas skapa sig 

något eget med MTV-stilen som grund andra blir bara kopior (Johansson, 1996). 

 Via media exponeras såväl olika klädstilar som olika klädmärken. Giddens (1997) 

anser att kläder inte bara är ett skydd man tar på sig för att täcka eller värma sin kropp. Kläder 

skickar ut olika signaler och olika klädstilar visar annorlunda personligheter för omvärlden. 

Speciellt för ungdomar är det viktig med olika stilar och en del av deras identitet  
                                                 
1 Music Television 
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2.6 Föräldrar -  fostrare eller förstörare 

När det gäller makt i relationen mellan barn och vuxna finns det en klar obalans speciellt under 

de första åren i barnets liv. Idag är många biologiska föräldrar också styvföräldrar som tagit på 

sig vissa skyldigheter och rättigheter mot barn, ofta förpliktelser som ”förhandlats” fram för 

både föräldrar och barn. När det gäller mycket små barn har föräldrar en väldigt stor makt. 

Föräldrarnas synsätt och uppförande har en direkt påverkan på barnets personlighet och 

temperament. I början av seklet rådde man föräldrarna, för att inte försvaga auktoriteten, att 

inte vara alltför vänliga med sina barn. Efter det kom tankar om att föräldrarna skulle gynna 

uppkomsten av starka emotionella band till barnen, samtidigt som barnets egna behov av 

självständighet skulle respekteras. Numera eftersträvas lyhördhet och förståelse från båda sidor. 

Kvalitet på relationen har blivit viktigare, liksom förtrolighet istället för föräldraauktoritet 

(Johansson, 1996). En individ genomgår olika faser i sin utveckling och formar identiteten i 

samspel med sin sociala omgivning och varje fas innebär att vissa grundläggande 

konfliktområden hanteras. Först ska barnet lära sig att lita på sin omgivning. Det förutsätter att 

barnets behov av trygghet och förutsägbarhet blivit uppfyllda. Föräldrarna måste respondera 

positivt på barnets signaler, annars skapas en misstro hos barnet mot föräldrarna och mot 

omgivningen. Det andra stadiet ska ge barnet en känsla av självständighet men kan lika gärna 

leda till skamkänslor. Barnet är rädd för att vara annorlunda än andra och inte accepteras i 

samhället. Det tredje stadiet kan ge barnet en ökande känsla av trygghet, initiativförmåga och 

en känsla av duglighet eller också leder den till otrygghet, skam och skuld. Den ontologiska 

tryggheten handlar nu inte bara om relationen mellan barnet och dess föräldrar, utan handlar 

lika mycket om att barnet måste kunna känna tillit till sin omgivning (Johansson 1996). 

 I vanliga fall om en förälder råkar såra sitt barn med en dum kommentar, gör 

föräldern allt för att försöka reparera skadan och göra barnet glad igen (Giddens, 1995). Ibland 

är föräldrar ”giftiga” för sina barn, de är så kallade toxiska föräldrar. Dessa sätter i system att 

behandla sina barn så att barnet tappar sitt personliga värde. Några föräldrar är känslomässigt 

frånvarande och inte tillgängliga för barnen. De har med eller utan avsikt tagit avstånd från sitt 

föräldraansvar och barnet kan känna ett behov av att skydda sina föräldrar eller söka efter 

tecken på att det är älskat. Andra föräldrar är överdrivet kontrollerande och sätter sina egna 

känslor och behov före barnets. Andra former av toxiska föräldrar är mer brutala och möjligtvis 

orsakad av föräldrarnas missbruk. Hela familjen måste dölja sanningen om missbruket vilket 

stannar upp barnets personliga mognad. Många barn utsätts systematiskt för verbal eller fysisk 

misshandel av sina föräldrar. Slutligen finns det föräldrar som förgriper sig sexuellt på sina 
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barn. Toxiska föräldrar kan utgöra ett hinder för barnet att utveckla en jagberättelse att känna 

sig känslomässigt nöjd med. Vanligtvis känner barnet skam, medveten eller omedveten och har 

svårt att närma sig vuxna på samma emotionella nivå (Giddens 1995).  
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3  BRIS kartläggning av flickor som skadar sig  
I följande resultatdel beskrivs två undersökningar om självskadebeteende och en 

självbiografisk bok som beskriver hur det är att vara beroende av att skära sig. 

3.1 BRIS väcker flickors förtroende 

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) bildades 1971 för att bistå barn som far illa. BRIS är tänkt att 

vara ett komplement till myndigheterna och fungera som en länk mellan barn, vuxna och 

samhälle. Riksförbundet BRIS är till största delen ideell och partipolitiskt obunden, men kan 

samtidigt fungera som opinionsbildare. För att hjälp och stötta i första hand barn som far illa, 

har BRIS en så kallad hjälptelefon dit barn upp till arton år kan ringa och få hjälp och stöd eller 

kanske bara för att få lätta sitt hjärta. 2004 hade man ca 14 450 samtal, BRIS-mejlen svarade 

för ca 7683 kontakter som statistikfördes. Siffrorna är nästa likadana som de var 2003. Åtta av 

tio kontakter till BRIS görs av flickor och vanligaste orsaken att man ringer är familjeskäl där 

allt från normala frigörelseprocesser, misshandel, kulturkrockar och övergrepp ingår. 

Mobbning, kamratrelationer, kärleksrelationer, ensamhet och psykisk ohälsa är andra områden. 

När det gäller yttre faktorer, så som mobbning och misshandel, väljer man oftare att ringa till 

BRIS. I fråga om inre personliga problem och tunga områden som självmord och 

självdestruktivitet skriver man hellre till BRIS-mejlen. År 2004 berörde 1600 mejl självmord 

och mer än 1500 mejl handlade om självdestruktivitet. 900 kontakter gällde ätstörningar och 

cirka 1000 kontakter handlade om utseende och kroppen. Där är det ca nio av tio kontakter som 

kommer från flickor. I jämförelse med år 2003 ökade kontakterna gällande självdestruktivitet 

med 40 % under 2004 och när det handlar om självmord ökade det med ca 10 % (BRIS, 2005).   

3.2 Ingen att prata med 

Många av de ungdomar som kontaktar BRIS har under en lång tid burit på sina 

självmordstankar. En del har flera själmordsförsök bakom sig och dåliga erfarenheter av 

vuxenkontakt. Man kanske känner sig utanför och har ingen annan att prata med. Övergrepp, 

missbruk och bråk pågår i hemmet eller så känner man för höga krav på sig att prestera bra till 

exempel i skolan. Skolan kan också vara centrum för mycket stressrelaterade situationer och 

mobbning. Man kanske upplever att man inte har någon att vara med eller blir utstött. En del 

har kompisar att vara med, men känner det som att ingen annan förstår eller har samma tankar. 

En ond cirkel av psykisk ohälsa kanske har tagit över i form av depressioner, svårigheter att 

sova eller med en allmän känsla av maktlöshet och utanförskap inför livet (BRIS, 2005).  
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3.3 Analys 

Familjens betydelse framträder vid studerandet av orsakerna till att flickor kontaktar BRIS. 

Psykisk ohälsa, känslor av maktlöshet och utanförskap och upplevelsen av att pressen på dem 

är för stor, kan betyda att individen saknar ontologisk trygghet. Vare sig det gäller föräldrar 

eller andra vuxna saknar de någon vuxen att lita på och kunna prata med. De känner sig 

otillräckliga och känner kanske att omgivningens förväntningar eller normer inte stämmer 

överens med det egna livsmönstret, något som kan väcka ångesten hos flickorna. Det praktiskt 

medvetna ska hjälpa individen att klara av sin vardag men då krävs det att vardagslivet består 

av rutiner och regler. Många flickor kanske lever i splittrade familjer där just rutiner och regler 

satts åt sidan. Det är något som också påverkar den ontologiska tryggheten och gör så att man 

får svårt att hantera sin omgivning och de hot som kan dyka upp. En annan viktig faktor är 

uppväxtmiljön, om barnet inte får positiv respons från de vuxna i sin närhet byggs det inte upp 

någon tillit till de vuxna eller omgivningen och barnet känner sig utanför. Många av flickorna 

har råkat ut för toxiska föräldrar. Övergrepp och misshandel blir vardag istället för trygghet och 

tillit till den egna familjen och sin omgivning. Kroppen är ofta föremål för funderingar och kan 

vara ett tecken på den kroppsfixering som bland annat media bidrar till. Man kanske känner att 

man inte duger, att idolerna på MTV är smala och snygga och precis som man vill vara. Skolan 

kan vara centrum för såväl mobbning och ensamhet som dåliga kamrat- eller kärleksrelationer. 

Dåliga erfarenheter av möten med andra människor kan göra att individen känner sig 

misslyckad och kränkt. Det kan bero på kränkning i samband med att man blivit mobbad eller 

kanske har en dålig självbild. En mobbad elev kan inte bevara sitt ansikte eftersom hon blir 

förnedrad och inte kan visa upp sig på bästa sätt.   
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4  Socialstyrelsens kartläggning om självskadebeteenden 
Socialstyrelsen är en myndighet som verkar under regeringen och socialdepartementet och har 

till uppgift att utföra de uppdrag de får av riksdag och regering. De kan få särskilda uppdrag av 

regeringen, som när det gäller att kartlägga omfattningen av självskadebeteende bland 

tonårsflickor i landet (www.socialstyrelsen.se). 

4.1 Bakomliggande orsaker till självskada i kommunerna 

Majoriteten av flickorna med självskadebeteenden gick regelbundet i skolan (44 %). Nästan 

lika många hade förhöjd skolfrånvaro i varierande grad medan 4 % inte alls gick i skolan, några 

av dessa arbetade. 83 % av dem hade diverse psykiska symptom så som depression, 

ångestsymptom, ätstörningar och impulsivt utagerande. Av de 11 % som uppgavs ha pågående 

missbruksproblem hade 3 % av flickorna skadat sig under ett drogrus (Socialstyrelsen, 2005). 

Uppgiftslämnarna fick lista troliga orsaker till självskadebeteendet efter en fallande skala och 

uppgav sociala problem inom familjen som högst troliga orsak till beteendet följt av mobbning, 

psykiatriska problem inom familjen, problem i skolan, kamratproblem/kamratpåverkan, 

skolstress, övergrepp, misshandel, missbruk och påverkan av Internet. Då det finns en stor 

överlappning mellan olika former av övergrepp hade 54 % av flickorna utsatts för kränkning av 

något slag. 27 % av flickorna hade utsatts för sexuella övergrepp, några av familjemedlemmar. 

Nästan lika många hade blivit fysiskt misshandlade, de flesta av sina föräldrar. En tredjedel 

hade varit utsatta för psykisk misshandel i form av hotelser, kränkningar, inlåsning eller verbal 

trakassering. 37 % hade blivit mobbade, flera av flickorna hade mobbats under flera år. 

Uppgiftslämnarna trodde också att många av flickorna har problem med sig själva och söker 

uppmärksamhet.  

 
Hon vill bara se hur långt hon kan gå. Hon är duktig i skolan och ambitiös på 
fritiden, men sätter inte sitt eget psykiska mående i första hand utan stressar 
mycket. Hon har en svag självbild och dåligt självförtroende samt en knepig 
relation till mamman. 
 
Hon är duktig och hjälpsam, lätt att prata med och sätter andras behov före sina 
egna. Men hon är tystlåten och sällan glad, har dåligt självförtroende, saknar tillit 
till vuxna och tror inte att situationen kan bli bättre.  
 
Det skedde en stor förändring under 2002, hon började klä sig i svart, blev trulig 
och butter. Allt var dåligt i skolan, alla vuxna knäppa, vuxenvärlden var pest och 
pina.         

(Socialstyrelsen, 2005, s. 17) 
 

http://www.socialstyrelsen.se
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En osäker och sökande flicka som tidigt har fått ta mycket ansvar i familjen. I 
samband med ett dödsfall blev det för mycket för henne. (Socialstyrelsen, 2005, s. 
17) 

 

4.2 Bakomliggande orsaker till självskada på ungdomshemmen 

115 flickor rapporterades med självskadebeteende, det är lika med en tredjedel av flickorna 

som var inskrivna under perioden. Två tredjedelar hade regelbunden skolgång som de skötte 

väl, sju hade förhöjd frånvaro och åtta stycken hade en mycket hög frånvaro från skolan och 

fyra flickor yrkesarbetade. Till skillnad från de flickor kommunerna rapporterade om, var 

flickorna på ungdomshemmen mer impulsivt utagerande. De var också ovanligt att de skadat 

sig själva under påverkat tillstånd, däremot var andelen drogmissbrukare större. Bland 

föräldrarna till flickorna på ungdomshemmen hade två tredjedelar sociala eller psykiska 

problem, vilket var mer ovanligt bland föräldrarna i kommunernas rapporteringar. När det 

gäller mobbning fanns ingen skillnad, däremot hade flickorna på ungdomshemmen i högre grad 

blivit utsatta för misshandel och övergrepp. Uppgiftslämnarna fick även här lista troliga orsaker 

till självskadebeteendet efter en fallande skala och även här hamnade sociala problem inom 

familjen högst upp. Andra orsaker troddes vara sexuella övergrepp, misshandel, psykiatriska 

problem inom familjen, skolproblem, eget missbruk, mobbning, smitta och skolstress. Här var 

sociala problem inom familjen, misshandel, missbruk och sexuella övergrepp vanligare än hos 

de av kommunerna rapporterade flickorna (Socialstyrelsen, 2005).  

4.3 Uppgifter från Epidemiologiskt Centrum om självskador  

Epidemiologiskt Centrum (EpC) uppger att mellan 1988 till 1997 vårdades i genomsnitt 27-28 

flickor per år för skador de vållat sig själva genom att sticka eller skära sig. Mellan 1998 och 

2002 var siffran cirka 37 flickor per år (Socialstyrelsen, 2005). Under 2002 skedde en ökning 

genom att det då var 39 flickor inne för vård inom den slutna vården (Ibid). Oftast vårdades 

flickorna vid ett tillfälle, men några fick vård vid fler tillfällen. Under 2002 hade man inom den 

specialistanslutna öppenvården cirka 58 flickor som skadade sig själva genom att skära sig eller 

bränna sig (Socialstyrelsen, 2005).  

4.4 Analys 

Även här ligger familjeproblemen högt på skalan av vad som kan orsaka självskadebeteendet. 

Många har dåliga relationer till sina föräldrar. Sociala problem inom familjen kan innebära att 

flickan har toxiska föräldrar, föräldrar som missbrukar, misshandlar eller lider av psykiska 
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problem. Föräldrarna kan vara otillräckliga till att ge flickan den kärlek och omsorg hon 

behöver utöver mat och husrum, eller så ligger det inte i deras intresse. Olika former av 

övergrepp, fysisk eller verbal misshandel, drar ner både självförtroende och tillit hos flickorna. 

Påverkan av Internet kan betyda att flickan påverkas av influenser utifrån när det är fråga om 

till exempel kroppsideal. Internet kan också vara ett forum för likasinnade när det gäller att 

finna andra som mår dåligt och kanske påverka eller hetsa varandra till att skära sig. Kläder är 

ett annat fenomen som kan signalera att flickan mår dåligt eller försöker passa in i en speciell 

grupp. Hon kanske klär sig udda och i svarta kläder. Många flickor lider också av ätstörningar, 

vilket tillsammans med skärandet kan vara ett sätt att försöka ta kontroll över sig själv i en 

värld av kaos. Ätstörningar är typiskt för personer med någon form av beroende, en flykt från 

verkligheten som hämmar individens eget jag. Ätstörningen kan också vara en reaktion på den 

onda cirkel flickan hamnar i när beteenden framkallade av hennes beroende väcker panik 

istället för att ge avsedd effekt. Beroende var en viktig faktor hos ett flertal flickor. Vare sig det 

handlar om att skära sig eller att missbruka droger, kan det vara så att några flickor bara byter 

ett beroende mot ett annat. Istället för att dricka sprit skär de sig eller tvärt om. Det var relativt 

ovanligt att de skadade sig i drogat tillstånd. Det gäller att flickan tycker att hon lyckats 

framställa sig själv på ett bra sätt inför sin omgivning, även här kan den ontologiska tryggheten 

vara en viktig faktor om den blivit satt ur spel. Om flickan upplever sig kränkt kan känslor av 

skam och misslycklanden uppstå. Skolsituationen med kamratproblem, mobbning och stress 

kan ge ökade känslor av otillräcklighet och av att inte räcka till eller så började problemen med 

en dålig hemmamiljö.  
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5  En berättelse om självdestruktivitet 
Bernadette upplever att hon är, eller i alla fall var, två varelser. Hon föddes 1983 som 

Bernadette men delades till två personligheter när hon var ungefär åtta år. Det var då Berny dök 

upp. Berny beskriver det som att Bernadette dog när hon var sexton år och efter det fanns det 

bara Berny kvar, hon blir utsatt för ett grovt sexuellt övergrepp av sin före detta pojkvän och 

övergår till att bara existera som Berny. Familjen kan bara acceptera Bernadette, men Berny 

kallar henne för sin skugga. Bernadette är en skugga som Berny kopplar på när hon befinner 

sig i andra dimensioner. Hon är mer än vad de flesta människor orkar ha i sin närhet, med 

kraftiga humörsvängningar och fruktansvärda vredesutbrott som hon benämner ”sin 

emotionella cancer”. Hon är less på att hennes person alltid skrämmer bort människor. De 

ryggar tillbaka inför de hemska ärren som finns på hennes armar (Pålsson, 2004). 

5.1 Den biologiska familjen  

Bernadette Pålsson föddes 1983 i en familj med många barn. Hon har fem syskon som hon inte 

riktigt kan kommunicera med. Förutom när hon är tillsammans med sin älskade lillebror, som 

alltid stått henne nära och som hon älskar över allt annat, har Bernadette alltid känt sig utanför 

och annorlunda. Hon känner sig ofta ignorerad av sina föräldrar, de har ett komplicerat 

förhållande till varandra. Bernys pappa har problem med alkoholen och hennes mamma orkar 

inte med sin yngsta dotters underliga beteenden samtidigt med makens alkoholproblem (Ibid.). 

Hon är besviken på sina syskon för att de tar avstånd från henne. Sina två äldre bröder har hon 

ingen kontakt med alls, ingen frågar hur hon mår och Rafael den ena brodern tycker att Berny 

ska skärpa till sig och sluta ligga familjen till last (Ibid). 

 
Jag förstår inte. Ska jag be om ursäkt för att jag är trasig, för att jag mår så dåligt 

att jag inte orkar leva? Jag vet att jag är svår att älska, men jag mår faktiskt inte 

dåligt bara för att jävlas. Jag kan inte rå för att jag är sjuk. Det är inget som jag 

valt frivilligt. Ingen orkar leva med mig, inte ens jag själv. Men allt jag vill ha är 

lite förståelse. Jag vill ta plats, den plats som faktiskt är min. Att hata min familj 

skulle vara ett slags befrielse, men jag älskar min biologiska familj. Men det är som 

att vilja ge hundra kilo kärlek utan att orka lyfta den. (Ibid. 2004, s. 82) 

5.2 Bernys utanförskap och olika verkligheter 

Berny har tre olika dimensioner att vistas i (Ibid.). I jordligheten, den DenGråMassans 

verklighet, fanns från början inga demoner men nu kan de dyka upp var som helst. I 



  17 
  

Ingentinget, där demonerna höll till fram till att Berny var tolv år, finns också skuggfolket. Det 

finns inga riktmärken eller vägskyltar och allt kan plötsligt förändras och visa sig vara något 

helt annat. Demonerna viskar till henne, ger order, kommenterar, hånskrattar, hotar eller bara 

vaktar henne (Pålsson, 2004). 

 
Jag får ingen ro i kroppen, demonerna driver mig att planlöst vandra omkring i 
huset nätterna igenom. Jag får väcka personalen, men de kan inte lugna mig, de 
förstår inte hur skrämmande min verklighet är. Blodet är min enda tröst dessa 
ångestfyllda, mörka nätter. Jag är besatt, jag tjänar den störste demonen, han 
kräver ständigt nytt blod. ( s. 170-171) 

 
Jordligheten innehåller sju olika nivåer och kan jämföras med sju olika glasrutor mellan Berny 

och omvärlden där tjockleken på glaset är beroende av vilken nivå hon befinner sig i. Nivå ett 

innebär ett tjockt, suddigt men skyddande glas mot omvärlden och på den sjunde nivån spricker 

glaset och ger inget skydd alls, på sjunde nivån är Bernys dödslängtan stor. Föräldrarnas 

ständigt återkommande gräl gör bara den lilla flickan alltmer förvirrad. Bernys far, som är 

troende katolik, predikar ofta för sin dotter om djävulen och detta får negativa konsekvenser för 

henne när hennes högt älskade morfar dör. Hon börjar sticka nålar i sina dockor och begrava 

dem i trädgården och väntar bara på att djävulen ska komma och hämta henne. Som femåring 

gör Berny sitt första försök att komma till himlen till sin morfar. På grund av sin låga ålder 

tolkar hon inte händelsen som ett självmordsförsök. Hon vill bara komma till himlen för att 

hennes pappa har berättat för henne att där är alla är lyckliga och ingen är ledsen eller arg. Den 

lilla flickan sätter händerna runt sin egen hals och försöker strypa sig själv och väntar bara på 

att bli hämtad av djävulen. Redan på dagis och senare i skolan kände Berny ett starkt 

utanförskap och när hennes dagiskompisar under ett bråk knuffar ner henne i brännässlor är den 

största besvikelsen föräldrarnas brist på engagemang och tröst. Vid ett tillfälle band några 

kompisar henne vid ett träd och hon fick en spindel på den ena armen som hon då inte kunde ta 

bort. Efter den incidenten får Berny en kraftig spindelfobi som leder till att hon senare ofta kan 

se spindlar kräla upp ur golvet eller från hennes kropp. Berny saknar sin mamma och luktar på 

moderns nattlinne när hon inte är hemma. Redan som sjuåring plågas Berny av 

sömnsvårigheter och hemska mardrömmar som gör en redan ängslig flicka ännu mer ängslig. 

Men framför allt är hon rädd. Hon är rädd för nästan allting. Rädd för att bli besatt av djävulen, 

rädd för ensamhet och mat, att hennes föräldrar ska försvinna eller hur de skulle vara (Ibid). 
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På nedervåningen, som jag med springande steg flytt ifrån, pågick ett av mina 
föräldrars högljudda bråk. En lukt av alkohol kom från pappa och hysterin lyste i 
mammas ögon. Jag försökte tafatt skära upp ena handleden, och trots att jag inte 
vågade trycka tillräckligt hårt för att lyckas smög sig små droppar av blod fram. 
Alldeles som röda sammetstårar. Så vackra! Det var vid det tillfället det började. 
Det var då jag upptäckte den fysiska smärtans befrielse och blodets skönhet. Detta 
är en besatthet som genomsyrat mitt innersta under hela tonårstiden. Jag och 
rakbladen, som jag samlar på, har en intensiv relation. Men oftast skär jag mig inte 
för att dö, utan för att överleva. Skärandet är mitt sätt att hantera alla starka 
känslor som överväldigar mig och som jag inte annars vet hur jag ska hantera. 
(Pålsson, 2004.  s. 11) 

5.3 En udda skolflicka 

När hon börjar skolan är hon orolig för att vara skiljd från föräldrarna under dagen. Hon lär sig 

läsa och skriva fortare än sina klasskompisar, men hatar skolan. Berny har svårt att koncentrera 

och anpassa sig. Hon ser dolda budskap i såväl mattetal som media och är övertygad om att allt 

hon gör registreras. Hon startar en lek för hela klassen på rasterna som urartar i rena rama 

mobbningen. Även Berny blir tillfångatagen och utsatt för misshandel där tre stycken piskar 

henne över hela kroppen. När hon gråtande och skrikande protesterar mot behandlingen 

sparkas hon i magen och de tre kastar sig över henne och trycker ner hennes ansikte i sanden så 

att hon inte kan andas. Men efter bara några dagar sitter hon och piskar sig själv med en gren 

och hittar därefter på nya saker som hon kan bestraffa sig själv för. Berny kommer inte överens 

med sina lärare heller. Speciellt en nunna på den katolska skola hon går på uttrycker sig gärna 

föraktfullt om Berny, gärna inför andra föräldrar och elever. Syster Ingrid varnar alla föräldrar 

för Berny och tycker att Berny är en enda stor synd hela hon. Det sprids osanna rykten på 

skolan att Berny blir misshandlad hemma, eller att hon är satanist. Hon lyssnar på Nirvana, 

Imperiet och Ebba Grön. Hon färgar håret platinablont, klär sig i svart, har trasiga strumpbyxor, 

är svart runt ögonen, svarta naglarna ofta en tiara på huvudet och änglavingar bakom ryggen. 

En exotisk varelse bland andra människor som alla liknar varandra. I fyran var den unga flickan 

borta från skolan under vissa perioder, men under femman och sexan var frånvaron nästan 

total. Föräldrarna har inte heller här kraft att hjälpa och stötta sitt barn så hon kommer sig iväg 

till skolan. Hon slår sig ihop med ett gäng från en annan skola, röker på, dricker hemska 

blandningar, hatar världen tillsammans med dem och pratar om döden. I sexan möter Berny det 

hon kallar för blodlyckan, en stark drog som utvecklas till ett starkt beroende som följer den 

unga kvinnan under många år. Sex blir ett annat sätt att misshandla sin kropp på. Många av 

hennes sexuella umgängen betyder inget annat än att utsätta sin kropp för smärta och 

förnedring (Ibid). 
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Blodlyckan är en stark drog. När jag fokuserade på den fysiska smärtan så lättade 
den psykiska. Med åren slutade jag helt att känna smärtan, men då var skärandet 
redan ett beroende. Det blev till en sport att dölja ärren. Jag var aldrig med på 
gympan. Och ibland undrar jag varför ingen lärare såg något. Såg de inte mina 
tomma ögon? Såg de inte mitt tillkämpade leende? De måste ha lagt märke till att 
något var fel. Alla mina vredesutbrott, mitt ointresse, allt skolkande. Kanske såg 
de, men det var enklast att inte låtsas om det. Det var nog då jag började tycka illa 
om människor. De är så fega. (Pålsson, 2004. s. 79-80) 

5.4 Änglafamiljen – en annorlunda familj 

Berny skaffar sig en egen ny familj, en änglafamilj där flera skär sig själva och/eller är 

drabbade av anorexi. De kommer från olika delar av landet, en grupp som inte känner sig 

hemma någon annan stans än i den lilla familj deras grupp utgör. Deras biologiska familjer 

utgör ingen trygg grund att stå på, en flicka håller sin familj totalt ovetandes om sina känslor 

och lyckas hålla en fasad uppe med höga skolbetyg. Alla dem är änglar och har glitterblod 

liksom Berny, änglablod som glittrar när det rinner ut från kroppen. Vanliga människor har inte 

glitterblod, det har bara änglarna. Glitterblod som glittrar och skänker en stunds lindring när det 

rinner ut från kroppen. För Berny är de övriga människorna i samhället DenGråMassan, robotar 

programmerade till att tänka, känna och göra samma saker och allihop är de styrda av 

DetÖvreSvartas makt. Robotarna vill rycka vingarna av änglarna. DetÖvreSvarta kan inte 

programmera änglarna som därför är ett begärligt mål att sikta in sig på (Ibid). 

 
Vi möts i smärtan. Vissa anser att vi drar ner varandra, men så är det inte. Vi 
hjälper varandra att ta oss upp. Vi är änglar. Och änglar dör aldrig. Människorna 
anar oftast att det är något annorlunda med oss änglar men kan inte säga exakt 
vad, istället kallar de oss ofta missanpassade. Vi bär vårt utanförskap som ett 
dyrbart smycke. Vi är inte vita. Vi är inte heller svarta. Vi är svartvita (s. 32). 

5.5 Ångest och demoner 

När Berny var elva år kom hon för första gången i kontakt med PBU, Psykiatriska Barn och 

ungdomsvården. Hennes trasiga familjesituation tillsammans med oro, vredesutbrott, en vägran 

att gå till skolan och spindelfobin banade väg till PBU. Socialen gjorde fyra utredningar från 

och med att Berny var i elva års ålder, men det var först efter den fjärde utredningen som hon 

kom till en avdelning med ett akutteam. Efter en överdos som femtonåring hamnade Berny på 

Södersjukhuset och där ansåg man att hon var i behov av psykiatrisk vård, men all hjälp hon 

fick var att återigen hamna hos PBU. Det gjordes några lama försök att få in Berny på den 

psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen Östanskogskliniken (Ibid). Vid sexton års ålder 

gjordes ett nytt försök eftersom hennes läkare på PBU, socialen och Maria ungdomsmottagning 
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alla ansåg att behovet var stor för Berny att få kvalificerad hjälp. Istället hamnade hon på ett 

ungdomshem vid namn Villa Blåhake för att utredas i öppenvården (Pålsson, 2004).  

 
Det var tydligt att jag behövde hjälp långt innan jag fick den. Men ingen lyssnade. 
De föreslog regelbundna samtal vid PBU och på ett ställe för barn till missbrukare. 
Men jag var ur funktion och klarade inte något annat än att ligga i min säng och 
skära mig och lyssna på The Cure. Förutom när jag tog GHB, e eller affe, eller 
allra helst benzo, en typ av kraftigt beroendeframkallande, ångestdämpande 
läkemedel. Då klarade jag av ett hämningslöst festande, ofta flera dygn i sträck, 
och det slutade med två drogöverdoser inom ett halvår när jag var sexton. (s. 16) 

 
Eftersom Berny var för sjuk för öppenvården hamnade hon till slut som tvångsintagen enligt 

LPT2. Berny vistas mer eller mindre två år i sträck intagen på psyket, hon är då i åldrarna 

sjutton till nitton år. Hon har fruktansvärda utbrott, törs inte äta maten för att den kan vara 

förgiftad, inbillar sig att hon känner liklukt och tror att det finns lik under golven. Berny är 

paranoid, känner sig jagad och hör viskningar. Det är demonerna som talar till henne och 

berättar vad hon får och inte får göra. Det är svårt att skilja på dröm och verklighet eller vilken 

dimension hon befinner sig i. Den unga kvinnan tycker ofta att det luktar gas och tror att 

personalen försöker gasa ihjäl henne eftersom de tillhör DenGråMassan. Personalen har svårt 

att nå fram till Berny. Hon befinner sig på sjunde verklighetsnivån, vid självmordets rand och 

beskriver det som att gå omkring med en pistol tryckt mot sin tinning. Hon är konstant rädd, 

demonerna viskar och befaller. Hon spyr upp maten för att hon inte har lov att äta för 

demonerna, känner sig smutsig. När personalen säger att de inte kan höra demonerna tror 

Berny att de ljuger för henne för att hon ska tro att hon blivit galen (Ibid). 

 
Ella lämnar rummet när jag slutar skrika, antagligen för att hämta min medicin, 
och jag vaggar apatiskt fram och tillbaka på golvet. Min hand letar febrilt i 
byrålådan tills den känner kallt rostfritt stål i handflatan och omsluter en 
förskärare som är snodd från köket i ett obevakat ögonblick. Jag håller den i ett 
fast grepp och gör attacker mot luften, för luften är full av fiender. Jag ser dem 
knappt, men jag anar dem och framför allt känner jag lukten av dem. En lukt av 
gas. Jag hugger kniven i armen och ett brett sår öppnar sig. (s. 35) 

 
Det blir allt svårare att skära sig. Den tjocka ärrbildningen på armarna är svåra att forcera så 

Berny skär sig på benen istället där det finns gott om plats. Från allra första början fick hon 

diagnosen Borderline, men först efter flera år som sjuk kom läkarna fram till att Berny är 

schizofren (Ibid). Berny tror själv att det är hennes oerhörda ensamhet som utlöste sjukdomen, 

att ensamheten raserade alla skyddande barriärer mot sjukdomen. Hon flydde från en 

                                                 
2 Lag om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) 
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skrämmande värld in i någonting som kom att visa sig vara än mer skrämmande (Pålsson, 

2004). 

Jag förlamas av skräck när demonerna befaller mig att skära, att rena mig själv, 

att dricka mitt blod. Men rädslan försvinner med blodet. Vissa dagar får jag inte 

äta för demonerna, vissa nätter får jag inte sova, vissa morgnar får jag inte gå upp. 

Det är demonerna som bestämmer och deras makt över mig är total. Jag vågar inte 

trotsa dem, för om jag gör det lämnar de mig inte ifred. (s. 141) 

5.6 Beroendet avtar? 

Berny har svårt att se sig själv leva ett normalt liv som alla andra, men det är först när hon 

kommer till insikt om att hon faktiskt är sjuk som en förbättring börjar ske. Samtidigt är hon 

rädd för att bli frisk också, rädd för att det ska ställas krav på henne som hon kanske inte klarar 

av att bemöta. Bernys familjeterapi börjar göra lite nytta, hon och föräldrarna börjar kunna 

förstå varandra till slut. Hon kan till och med fara på permis över jul till föräldrarna, något som 

var otänkbart tidigare. Tillsammans med sin nya flickvän orkar Berny möta världen utanför för 

en stund. Bit för bit lär hon sig åka kollektivtrafik utan att få panik, handla i affärer och göra 

saker som andra människor gör varje dag. Längtan att skära sig minskar också, ett beroende 

hon levt med i flera år låter sig inte göras av med så lätt (Ibid). 

 
Det finns ingenting som hjälper om man inte själv vill bli frisk. Ingen blir frisk av 
att bara ligga i sängen och skära sönder armarna. Vill man bli frisk måste man 
sluta fly. Om man vill ha en förändring måste man arbeta för den. (s. 253) 

 
Efter en tid som drogfri och på bättringsvägen orkade inte Berny hålla garden uppe mot sin 

sjukdom och mot drogerna. Hon är nu inne i psykiatrisvängen och drogmissbruket igen 

(www.bernyblue.com). 

5.7 Analys 

Sin biologiska familj har Berny väldigt dålig kontakt med, i alla fall till att börja med. Hon fick 

inte tillfälle att känna tillit och trygghet under sin uppväxt och den ontologiska tryggheten 

uteblev. Hon kände sig oförstådd, oälskad och upplevde att hon inte kunde motsvara deras krav 

och förväntningar. Faderns beroende och moderns avståndstagande och deras ständiga gräl ger 

dem karaktären av att vara toxiska föräldrar. Föräldrarna utsatte henne för en slags verbal 

misshandel som förstörde hennes känsla av att betyda något och de satte sina egna problem i 

första rummet. Berny sökte ständigt efter kärlek och på att bli bekräftad som dotter. Hon 

beskriver det som att de starka känslorna inte går att hantera och får utlopp via skärandet. 

http://www.bernyblue.com
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Situationen i skolan var en katastrof för Berny. Hon passade inte in i de sociala normer och 

beteenden som förväntades av henne. Dåliga lärare förstärkte den redan dåliga självbilden ännu 

mer och flickan börjar bestraffa sin egen kropp. Hon kontrollerar sin kropp stenhårt när det 

gäller mat och anser inte att det är fråga om att banta, hon får bara inte lov att äta för 

demonerna. Hennes berättelse visar att skärandet kan bli ett väldigt starkt beroende och där har 

hon ingen kontroll alls. Hon har sedan länge passerat tvångshandlingsstadiet och är beroende 

av att skära sig. Att inte skära sig framkallar ångest och en slags abstinens. Bernys berättelse 

visar att skärandet kan bli ett starkt beroende, i likhet med drogberoende, som då blir väldigt 

svårt att bli av med. Drogerna kan bli en ersättning för skärandet och kan erbjuda tillfällig 

lindring eller tvärt om. Berny utsätter sin kropp för mycket smärta och låter sig utnyttjas 

sexuellt, sex blir hennes fix och hennes beteende känns normalt. Hon har en egen klädstil 

tillsammans med sin änglafamilj, något som signalerar tillhörighet. Änglafamiljen ger en social 

samhörighet och en stark känsla av samhörighet som saknas när hon befinner sig bland andra 

människor. Musiken är nästan lika viktig som änglafamiljen för Berny. En viss musikstil eller 

grupp kan förena likasinnade världen över.  
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6 Diskussion 
Undersökningen visar att familjen har stor betydelse för flickornas hälsa, dåliga 

uppväxtförhållanden och dåliga vuxenkontakter kan till slut leda till att en flicka skär sig. 

Familjer av olika slag är inte ovanliga, med olika halv- och styvsyskon eller styvföräldrar. När 

flera vuxna är inblandade i ett barns uppfostran kanske de vuxna litar på varandra för mycket. 

Ingen av de vuxna, vare sig föräldrar eller styvföräldrar, har en helhetsbild av barnet. I de fall 

där skilsmässan inneburit frostiga relationer mellan föräldrarna är det nog ännu större risk att 

barnet kommer i kläm. Antingen kommunicerar man inte alls eller så används barnet som 

slagträ av föräldrarna i syfte att skada varandra. Alltför många flickor saknar tillit och trygghet 

till de egna föräldrarna. De tycker inte att de har någon att tala med om sina bekymmer och 

funderingar. Huruvida vuxna spenderar för lite tid med sina barn vet jag inte, men jag tror inte 

att alla dessa flickor kommer från problemhem med missbruk och toxiska föräldrar. Men 

eftersom föräldrarna och familjen uppenbarligen spelar en stor roll i dramat om 

självdestruktiviteten kan man fundera på varför det brustit för alla dessa flickor och föräldrar. . 

Föräldrar och andra vuxna är också själva fullt sysselsatta med sina egna reflexiva projekt. Man 

ska förverkliga sig själv, göra karriär, ha ett snyggt hem och hinna umgås med sina vänner. 

Många gånger är nog föräldrarna för stressade för att verkligt hinna se sitt barn, se hur hon 

egentligen mår. Vet föräldrarna alla gånger att deras barn mår så dåligt att hon skadar sig själv? 

Jag tror inte det. Andra kompisar som vet saknar ofta också förtroende för de vuxna och vill 

inte förråda sin kompis. En flicka som kommer från ett hem där man inte behandlat henne väl, 

löper stor risk att drabbas av ångest och dåliga känslor som raserar henne ännu mer. När hon 

sedan kommer till skolan är självkänslan redan körd i botten och hon blir extra mottaglig för 

råa kommentarer, mobbning eller ett självdestruktivt beteende.  

 Det står helt klart att flickor ofta funderar över sina kroppar och att kroppen kan 

vara en orsak till självdestruktivitet. Kroppsfixeringen bidrar till att de skär sig eftersom de 

kanske inte tycker att deras kropp motsvara den idealbild som till exempel MTV sänder ut. 

Silikonbröst, mer regel än undantag, fastopererade på välstylade, halvnakna kroppar visas 

dygnet runt, det finns inte plats för tonårsfinnar eller valphull. Arbetslöshet och dålig ekonomi 

inom familjen kanske hindrar en flicka från att köpa den allra senaste jeansmodellen fast övriga 

kompisar har dem. Då kanske flickan känner ett utanförskap eftersom hon inte passar in i den 

allmänna normen för hennes egen grupp. I den värld av kaos och förtvivlan som många av 

flickorna lever i verkar skärandet handla om att kunna ha kontroll i alla fall över sin egen 
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kropp. Tyvärr utvecklar många av flickorna ett beroende som kan vara svårt att bryta. Det 

riskerar dessutom att ersättas av ett annat beroende.  

 Dagens skola är bitvis kaotisk med elever och lärare som ibland till och med ger sig 

på varandra handgripligen. Många flickor upplever skolan som väldigt stressande och känner 

att de vuxna har alldeles för höga krav att prestera och få bra betyg. I kombination med dåliga 

föräldra- och vuxenkontakter kan situationen bli outhärdlig och självdestruktiviteten gror. Med 

överfulla klassrum och stressade lärare kan situationen bli hemsk. Mobbning kan förekomma 

utan att någon vuxen hinner se eller orkar ta tag i det. Skolan är också ett känsligt ställe att vara 

på om man inte känner sig komfortabel med sina kläder. Flickan kan känna att hon inte visar 

upp sig från sin bästa sida i jeans som är helt ute och blir obekväm i situationen. Kläder kan 

också utgöra en orsak till mobbning.  

 Hur det ser ut på föräldrafronten, om flickor som skär sig i huvudsak bor med sina 

biologiska föräldrar eller hur man på det effektivast sättet stoppar det självdestruktiva beteendet 

är förslag på vidare forskning inom området. 

 

6.1 Tillförlitlighet 

Undersökningen besvarar de frågeställningar som blev formulerade i början av uppsatsen. 

Eftersom jag baserar min undersökning på flera andrahandsuppgifter måste resultatet av 

rapporten ändå tolkas med viss försiktighet. 
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