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Forord

En dag sad jeg alene i min lejlighed og græd. På et tidspunkt kunne jeg 

ikke mere. Jeg fik øje på et barberblad og skar nogle rifter i min arm. 

Det føltes, som om der var nogle ting, der fløj ud og forsvandt. Det var 

en lettelse.

Sådan fortæller en af de interviewede unge til denne bog. 

Udtalelsen er typisk. Selvskadende handlinger er noget, unge gri-

ber til, når livet gør ondt. De har en psykisk smerte, som de ikke 

kan håndtere, og forsøger at lindre den ved at gøre fysisk skade 

på sig selv. Det er forskelligt, hvordan handlingen opleves. Den 

kan give en rus, en smerte eller en følelse af lethed. Oplevelsen 

kan variere fra gang til gang og fra person til person.

Men uanset hvordan den opleves, er lindringen kun kortva-

rig, og når den fortager sig, er alting det samme som før. Eller 

rettere sagt … lidt værre.

I kølvandet på en selvskadende handling følger nemlig en fø-

lelse af skyld og skam. De unge er ikke stolte af det, de gør. Sår 

og ar bliver dækket til og skjult for omverdenen.

Det bliver defineret mere præcist i bogen, hvad en selvskaden-

de handling er. Men allerede her i forordet er det værd at trække 

to ting frem. En selvskadende handling er en bevidst adfærd, der 

uden suicidal intention har til hensigt at forandre eller ødelægge 

kropsvæv. Med andre ord … man skader ikke sig selv for at dø. 

Man gør det for at leve.

Selvskadende handlinger blandt unge er et meget udbredt 

fænomen.
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Undersøgelsen „Unges (mis)trivsel“, som Center for Selv -

mords  forsk ning i 2002 gennemførte blandt 8.-9. klasses ele-

ver på Fyn, viser, at 10,6 procent af de unge har skadet sig selv 

mindst en gang. Pigernes andel er markant højere end drenge-

nes. Der er knap 17 procent af alle piger, der har skadet sig selv, 

mens det tilsvarende tal for drenge er 4,6 procent. Metoderne 

vari e rer. Den mest udbredte er cutting. Det vil sige at skære i sig 

selv med en kniv eller et andet skarpt redskab. Andre brænder 

sig med cigaretter, skolder sig med kogende vand eller gør noget 

helt tredje.

Men hvilke personer gemmer der sig bag de store tal? I denne 

bog løfter 11 unge sløret for deres historie. De fortæller om, hvad 

de har gjort, men endnu mere om baggrunden for deres handlin-

ger. Trangen til selvskade kommer nemlig ikke ud af den blå luft. 

Den kan være udløst af familieproblemer, mobning, overgreb, 

psykisk sygdom eller andre former for mistrivsel. I interviewene 

har der også været fokus på, hvad den enkelte har gjort for at fin-

de mere hensigtsmæssige måder at løse sine problemer på. Det er 

imidlertid ikke noget, man bare lige ændrer på med et snuptag. 

Med mindre der er tale om kortvarige og forbigående problemer, 

har man brug for professionel hjælp. Med det in mente har det 

også været naturligt at lade de unges personlige beretninger sup-

plere af interviews med fagfolk, der arbejder professionelt med 

selvskadende adfærd. I disse interviews sættes der fokus på be-

handling, på definition og afgrænsning af problemet og på at 

sætte det ind i en aktuel samfundsmæssig sammenhæng.

I medierne er selvskadende adfærd et emne, der jævnligt både 

bliver beskrevet og debatteret. Et tilbagevendende spørgsmål er, 

om det er et modefænomen, der som en anden influenza smitter 

fra ung til ung? Hvis man skal bruge denne bog som kilde, vil 



11

N Å R  L I V E T  G Ø R  O N D T

svaret lyde: Ja, til en vis grad. Mange af de interviewede unge har 

hørt, set eller læst om selvskade, inden de selv begyndte at gøre 

det. Men de er kun blevet smittede, fordi de har haft ondt i livet 

og har været på jagt efter en strategi, der kunne dulme deres indre 

smer te. Eller sagt med andre ord: Der er ingen unge, der skader 

sig selv i begejstring over, hvor godt de har det. Smitterisikoen er 

kun overhængende, hvis det psykiske immunforsvar er i bund. 

Det samme kan man sige om risikoen for at udvikle et misbrug, 

en spiseforstyrrelse og en voldsom udadrettet adfærd. De er 

alle tre velkendte, velbeskrevne og let tilgængelige strategier, og 

derfor bliver de benyttet af mange. Det gælder også denne bogs 

unge. Mange praktiserer nemlig flere former for selvdestruktiv 

adfærd på en gang eller i forlængelse af hinanden.

Kontakten til bogens unge er skabt gennem annoncering i 

Ungdomsbladet Tjeck. Der har imidlertid henvendt sig langt 

fle re end de 11, der er blevet interviewet. Set fra et forfattersyns-

punkt har det været et privilegium. Det har givet mulighed for 

at vælge ud og variere interviewene i forhold til alder, sociale for-

hold, baggrund for selvskadende adfærd osv. Men breder man 

perspektivet lidt ud, er det knap så opmuntrende. For det første 

bekræfter det store antal henvendelser, at selvskadende adfærd 

er et udbredt problem. For det andet har der bag hver mail eller 

telefonopkald gemt sig en ung (pige – kun en ung mand har hen-

vendt sig) med et stort behov for at fortælle om sine oplevelser 

og følelser, men desværre er det langt fra alle, som jeg har kunnet 

give denne mulighed.

De fleste af de interviewede unge optræder med eget fornavn 

og nogle også med foto. Resten optræder efter ønske under et 

opdigtet navn. Det er ikke mit indtryk, at status eller anerken-

delse over at være med i en bog har betydet særlig meget for de 
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interviewede. Det er i hvert fald ikke det, de har givet udtryk for. 

Den vigtigste drivkraft har været, at de gerne ville bidrage til en 

baggrundsforståelse for, at nogle unge skader sig selv. Selvskade 

er et synligt tegn på, at der er noget galt. Men det er kun et symp-

tom. Sår og ar siger intet om oplevelser, årsager og budskaber … 

alt det skal fortælles, hvis andre skal forstå det.

I Faktalink, der er bibliotekernes elektroniske tidsskrift, kan 

man om selvskadende adfærd læse: „I 1990’erne oplevede man 

i Danmark mange tilfælde af bulimi og anoreksi blandt unge 

piger. Nu ser det ud til, at mange i stedet vælger at skære i sig 

selv, når livet gør ondt. I Danmark er der stor opmærksomhed på 

spiseforstyrrelser og selvmord, men politikerne har endnu ikke 

fået øje på det nye alvorlige fænomen.“ Det er mit håb, at Når 

livet gør ondt kan være en øjenåbner, og at den kan bidrage til 

at give en indsigt i mulige baggrunde for selvskadende adfærd. 

Den kan læses af alle, der har interesse for denne aktuelle ung-

domsproblematik, ligesom den er velegnet til undervisning og 

projektarbejde i folkeskolen, på ungdomsuddannelserne og på 

mellemlange uddannelser.

Per Straarup Søndergaard




