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Sammanfattning 

Självskadebeteende – drabbade flickor och osynliga pojkar 

Anna Janhans och Benita Martinelle 

Syftet med denna uppsats var att undersöka orsaker till självskadebeteende samt eventuella 

könsskillnader i självskadebeteende och förklaringar till dessa. För att besvara dessa frågor 

genomförde vi en kvalitativ studie i form av en forskningsöversikt där vi samlade in data i form av 

relevanta vetenskapliga studier som sedan tolkades utifrån socialkonstruktivism och symbolisk 

interaktionism. Resultaten i denna studie visar att självskadebeteende kan fylla känsloreglerande 

syften som att få befrielse från negativa känslor eller få kontroll över sina känslor, reglera känslor av 

alexithymia eller dissociation samt uttrycka självhat, självförakt och andra negativa känslor riktade 

mot det egna självet. Självskadebeteende kan även orsakas av barndomstrauma i form av föräldrarnas 

försummelse eller känslomässiga omsorgssvikt samt fysiska, psykiska och sexuella övergrepp i 

barndomen. Könsskillnader i självskadebeteende visar sig genom att självskadebeteende framställs 

som ett nästan uteslutande kvinnligt fenomen med bakomliggande typiska kvinnliga 

beteendemönster. Dessa beteendemönster förklaras med både medfödda biologiska orsaker och 

skillnader mellan flickors och pojkars uppfostran. Andra könsskillnader är att män tenderar att skada 

sig själv mer allvarligt än kvinnor, gör det ofta genom beteenden som inte betraktas som 

självskadebeteeden samt söker hjälp och vård i mindre utsträckning än kvinnor. Detta förklaras bero 

på skamkänslor hos män som orsakas av uppfattningen om att självskadebeteende är ett kvinnligt 

fenomen.  

 

Nyckelord: Självskadeebeteende, orsaker, könsskillnader 
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Abstract 

Self-harm – affected girls and invisible boys 

Anna Janhans and Benita Martinelle 

The purpose of this study was to examine the various factors that may cause self-harm, if there are 

gender differences in self-harm and if so how these were explained. To answer these questions, we 

conducted a qualitative study in the form of a research review in which we collected data in form of 

relevant, scientific studies. These data were then interpreted from social constructivism and symbolic 

interactionism. The results of our study showed that self-harm can have the purpose of emotional 

regulation such as to get relief from negative emotions or to control the emotions, regulate feelings 

of alexithymia and dissociation and express self-hatred, self-disgust and other negative feelings 

directed towards themeselves. Self-harm can also be caused by childhood trauma caused by parental 

neglect, emotional neglect and physical, psychological and sexual abuse in childhood. Gender 

differences in self-harm is manifested in the fact that self-harm behavior presents as an almost 

exclusively female phenomenon with female typical behavior behind it. This typical behavior 

explains by both biological causes and differences between boys and girls upbringing. Other gender 

differences are that men tend to injure themselves more seriously than women, often do it through 

behavior that is not considered to be self-harm behavior and seek help and care to a lesser extent than 

women. This gender difference was explained by the fact that men are ashamed of self-harm because 

it is considered to be a female phenomenon. 

 

Keywords: self-harm, self-mutilation, causes, gender differences 
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1. Inledande kapitel 

Detta kapitel innehåller en inledning, uppsatsens syfte och frågeställningar samt valda teman. Vidare 

följer en redogörelse för uppsatsens koppling till socialt arbete och uppsatsens disposition. 

 

1.1 Inledning 

Den forskning som hittills har bedrivits inom och behandlat ämnet självskadebeteende är relativt 

snäv, och den som nyfiket börjar leta igenom den forskning som finns upptäcker ganska snart att 

materialet är knapphändigt och allt annat än genomgripande. Gemene man är nog ense om 

uppfattningen att självskadebeteende anses vara av kvinnlig karaktär och den bild som de flesta får i 

tankarna när de hör problematiken nämnas är den av en ung tjej som skär sig i armarna. Vi får dock 

via media och genom de senaste forskningsresultaten läsa och höra om att problemet inte verkar vara 

så könsbundet som man trott, och en ny bild av såväl unga flickor som pojkar som skadar sig själva 

växer fram. Efter att ha läst Sofia Åkermans bok För att överleva där hon tar upp att 

självskadeproblematiken är ökande även hos män men trots detta väljer att benämna självskadaren 

som hon samt henne, blir vi dels förundrade dels nyfikna på att ta reda på mer om denna distinktion 

av kön. För att illustrera vad en pojke som själv har berörts av detta problem tycker om 

självskadebeteende och könsskillnader har vi valt ut detta citat från Åkermans bok: ”När det gäller 

självskadande kan jag som pojke få en känsla av att det är ett problem som inte tas på samma allvar 

för alla. Det känns ibland som att självskadebeteende betraktas som ett typiskt ”flickaproblem” som 

bara hör ihop med kraven på flickor i vårt samhälle och så vidare. Det är nog ett vanligare problem 

bland flickor och det är bra att det pratas om det. Men vi pojkar blir ofta lite bortglömda” Nico, 29 

år i (Åkerman, 2009, s. 161-162). Eftersom självskadebeteende är ett ökande problem anser vi att det 

är väl befogat att inom ramarna för socialt arbete göra en forskningsöversikt över området, och då vi 

i våra framtida yrken säkerligen kommer att möta individer med sådan problematik är det av stor vikt 

att besitta kunskap rörande ämnet. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka orsaker till självskadebeteende samt eventuella 

könsskillnader i självskadebeteende och förklaringar till dessa. 

Våra frågeställningar är: 

 Vilka orsaker till självskadebeteende hos ungdomar och unga vuxna av båda könen kan 

förekomma? 

 Vilka könsskillnader i självskadebeteende hos ungdomar och unga vuxna framkommer i den 

aktuella forskningen och hur förklaras dessa könsskillnader? 
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1.3. Teman  

Uppsatsen är fokuserad kring tre teman som har utformats efter inläsning av de utvalda 

primärdokumenten. De första två temana återspeglar de mest förekommande orsakerna till 

självskadebeteende enligt de utvalda primärdokumenten och det tredje temat syftar på könsskillnader 

i självskadebeteende och förklaringar till dessa. De tre temana som sedan även har använts för 

redovisning av resultat och analys är:  

 

 Känsloreglering 

 Barndomstrauma 

 Kön 

 

1.4. Koppling till socialt arbete 

Självskadebeteende är enligt forskningen ett utbrett problem hos ungdomar och vuxna av båda könen 

både i Sverige och internationellt. Chansen är av denna anledning stor att vi som socialarbetare inom 

exempelvis socialtjänsten, skolväsendet och sjukvården kan komma i kontakt med individer som 

skadar sig själva. Självskadebeteende utgör en destruktiv beteendestrategi och vi av denna anledning 

anser att det är viktigt med kunskap om självskadeebeteende och dess orsaker för att kunna bemöta 

och hjälpa dessa individer med att bryta det destruktiva beteendemönstret. Detta ingår i 

socialtjänstens mål eftersom enligt Socialtjänstlagens (2001:453) 1 kap. 1§  socialtjänsten ska”under 

hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra 

och utveckla enskildas och gruppers egna resurser”. Det är även bra för socialarbetare att vara 

medveten om att självskadebeteende uppfattas vara ett problem av kvinnlig karaktär, detta för att 

kunna motverka att pojkar som skadar sig själv blir bortglömda och inte får den hjälp de behöver.  

 

1.5. Disposition 

Uppsatsen består av sammanlagt åtta kapitel. Det första kapitlet börjar med en inledning som 

presenterar för läsaren det valda forskningsområdet. Därefter följer uppsatsens syfte, frågeställningar 

och valda teman. Vidare följer en redogörelse för det valda forskningsområdets koppling till socialt 

arbete och kapitlet avslutas med uppsatsens disposition. Det andra kapitlet beskriver kunskapsläget 

för det valda forskningsområdet. Det tredje kapitlet presenterar de två valda teoretiska perspektiven. 

Det fjärde kapitlet beskriver den vetenskapsfilosofiska positionen, uppsatsförfattarnas förförståelse 

och uppsatsens forskningsdesign. Vidare följer det aktuella tillvägagångssättet i datasökning, 

avgränsning och urval, dataanalys, uppsatsens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet samt etiska 
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ställningstaganden. Det femte kapitlet presenterar de forskningsdokument som har valts ut som 

uppsatsens primärdokument. För varje primärdokument presenteras en kort redogörelse för 

dokumentets syfte, metod och resultat. Det sjätte kapitlet innehåller studiens resultat och analys. 

Studiens resultat och analys redovisas uppdelade utifrån studiens tre teman känsloreglering, 

barndomstrauma och kön. Det sjätte kapitlet avslutas med en helhetsanalys. Det sjunde kapitlet 

innehåller sammanfattning av uppsatsens resultat i relation till syftet och frågeställningarna. Sedan 

följer en sammanfattande diskussion av uppsatsen och dess resultat. Kapitlet avslutas med en 

metoddiskussion samt förslag till vidare forskning inom studieområdet. Det sista åttonde kapitlet 

innehåller en litteraturförteckning.  

 

2. Kunskapsläget 

 

Detta kapitel presenterar en sammanfattning av kunskapsläget kring fenomenet självskadebeteende 

och dess olika former.  

 

Det råder inte fullständig konsensus om kategoriseringen och terminologin inom forskning på 

självskadebeteende. När man hör ordet självskadebeteende associerar de allra flesta till tonårsflickor 

som skär sig i armarna men begreppet är vidare än så och sammanfattas generellt som en avsiktlig 

och självdestruktiv handling som företas utan intentionen att ta sitt liv (Åkerman, 2009, s.11). Den 

klassifikation som är mest använd är den som tagits fram av den amerikanske forskaren och 

psykiatern Arnando Favazza. Favazza börjar med att dela upp alla former av självskadebeteende i 

två grupper. Den första gruppen är socialt och kulturellt accepterat självskadebeteende som innefattar 

handlingar som har religiösa, traditionella, mode- samt idealmässiga kopplingar och kan exempelvis 

vara kroppsutsmyckningar eller olika sorters ritualer. Den andra är patologiskt självskadebeteende 

som Favazza delar upp i tre undergrupper: självmordsbeteende, ohälsosamt beteende samt 

självskadebeteende. Självmordsbeteende omfattar de handlingar där syftet är att ta sitt liv, ohälsosamt 

beteende innebär exempelvis att utsätta sig själv för risker där man kan komma till skada, att inte ta 

sina mediciner som man ska, att svälta sig själv etc.  

 

Självskadebeteende delas i sin tur upp i tre undergrupper: allvarligt självskadebeteende, stereotypt 

självskadebeteende samt ytligt/medelsvårt självskadebeteende. Den första gruppen är sällsynt och 

förekommer främst i fall av svåra psykotiska tillstånd där det kan handla om personer som amputerar 

kroppsdelar, sticker ut sina ögon m.m. Den andra gruppen innefattar beteenden som kan förekomma 



8 

 

hos autistiska, utvecklingsstörd eller psykotiska personer såsom att upprepat dunka sitt huvud mot en 

vägg. Den tredje gruppen är den vanligast förekommande och handlar oftast om personer som 

åsamkar sig själva vävnadsskador i form av att antingen skära eller bränna sig själv (Åkerman, 2009, 

s.11).  

 

Favazza delar också upp det ytliga/medelsvåra självskadebeteendet i tvångsmässigt respektive 

impulsivt, där tvångsmässigt rör sig om personer som till följd av tvångstankar exempelvis sliter loss 

hårtussar eller river sig själva. Det impulsiva självskadebeteendet är det beteendet som oftast avses 

vid användning av begreppet självskadebeteende och kan antingen vara episodiskt eller repititivt. En 

person som självskadar sig själv episodiskt gör det på oregelbunden basis, anser sig inte vara 

beroende av det, saknar insikt och förnekar att denne skadar sig själv. När ett självskadebeteende är 

repetitivt anser sig personen vara beroende av att skada sig och använder självskadandet som ett givet 

sätt att hantera olika situationer och känslor (Åkerman, 2009, s.11-12). 

 

3. Teoretiska utgångspunkter   

 

I detta kapitel beskrivs de två teoretiska perspektiven som har valts ut att användas i resultatanalysen 

av primärdokumenten utifrån de valda temana. Kapitlet inleds med en redogörelse för de valda 

teoretiska perspektivens relevans för den akrtuella studien. 

 

I forskning inom ramen för det sociala arbetet kan teorier från olika vetenskapliga discipliner 

användas för att kunna förstå och förklara de problem som studeras (Mannheimer, 2005, s.397). Att 

använda teorier som analysredskap innebär att välja teorier som kan bidra till förståelse av det 

aktuella problemet (Mannheimer, 2005, s.397). I detta arbete har vi valt att analysera de resultat som 

har framkommit ur de utvalda primärdokumenten utifrån två teoretiska perspektiv: symbolisk 

interaktionism och socialkonstruktivism.  

Vi anser att den symboliska interaktionismen kan hjälpa oss att förstå och förklara orsaker till 

självskadebeteende. Självskadebeteende är en avsiktlig och självdestruktiv individuell handling och 

den symboliska interaktionismen är ett individinriktat teoretiskt perspektiv som sätter fokus på hur 

individen formar och utvecklar sin identitet i samspel med andra. Individens samspel och 

kommunikation med andra med hjälp av symboler samt hur det egna jaget och dess beståndsdelar ”I” 

och ”me” formas och utvecklas i det sociala samspelet utgör den symboliska interaktionismens 

centrala utgångspunkter som även spelar en viktig roll i vår analys.  

Socialkonstruktivismen är ett teoretiskt perspektiv som förutom den individuella nivån berör även 
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den samhälleliga nivån. Socialkonstruktivismen förmedlar att olika sociala handlingar som ofta 

uppfattas som naturliga är i själva verket socialt konstruerade. Detta innebär att könsskillnader i 

självskadebeteende kan utgöra ett exempel på sociala konstruktioner. Av denna anledning anser vi att 

socialkonstruktivismen kan hjälpa oss att förstå och förklara både orsaker till och könsskillnader i 

självskadebeteende. Sociala konstruktioner, typifieringar, roller, vanehandlingar, externalisering, 

objektivering och internalisering av verkligheten utgör centrala begrepp inom socialkonstruktivismen 

som även är viktiga i vår analys 

 

3.1. Socialkonstruktivism 

Begreppet socialkonstruktivism innebär att det sociala bildas genom en konstruktionsprocess där 

konstruktioner skapas av människor och all kunskap är socialt konstruerad (Wenneberg, 2001, s. 29-

30, 70). Människor skapar, får och förmedlar kunskap genom samspel med andra människor och 

genom språket (ibid., s.30). Peter Berger och Thomas Luckemann är två kända teoretiker bakom 

socialkonstruktivismen som har utvecklat tre följande teser inom det teoretiska perspektivet: 

samhället är en mänsklig produkt, samhället utgör en objektiv verklighet och människan är en social 

produkt (Wenneberg, 2001, s.71). Budskapet som Berger och Luckman förmedlar med dessa teser är 

att människan både skapar samhället och är en produkt av samhället (ibid., s.71). Berger och 

Luckman sammanfogar dessa teser med hjälp av de tre huvudbegreppen: externalisering, 

objektivering och internalisering (ibid., s.71). Att samhället är en mänsklig produkt innebär enligt  

Berger och Luckman att människor har en tendens att skapa vanor som i sin tur blir externaliserade 

eller vidareförda till andra människor (ibid., s.71). Externalisering av vanor leder till uppkomsten av 

olika sociala institutioner eller struktur som människor anammar och ta för givet (ibid., s.71-72). 

Med hjälp av objektivering skapas den verkligheten som människor lever i och som fungerar som en 

objektiv verklighet (Wenneberg, 2001,  s.72). Objektivering är den process varigenom produkter av 

mänsklig aktivitet blir tillgängliga för andra människor och kan överföras till en ny generation 

(Berger & Luckmann, 1998, s.69, s.76). Den objektiva sociala verkligheten existerar både ute i 

samhället och i människan (Wenneberg, 2001, s.72).  Under sin uppväxt lär sig barnen den sociala 

verkligheten vilket innebär att barnen internaliserar eller tillägnar sig samhällets normer och 

institutioner (ibid., s.72). Denna process av individens successiva införande i samhälle som kallas för 

internalisering leder till att människan blir en social produkt (ibid., s.72).  

 

Internalisering av verkligheten sker med hjälp av socialisation och det finns primär och sekundär 

socialisation (Berger & Luckmann, 1998, s.154). Primär socialisation är den socialisation som 

människan går igenom i barndomen för att bli en samhällsmedlem (Berger & Luckmann, 1998, 

s.154). Primär socialisation är i regel den viktigaste för individen eftersom den lägger grunden för all 
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sekundär socialisation (Berger & Luckmann, 1998, s.155). Primär socialisation sker genom 

signifikanta andra som utgörs av föräldrar och andra betydelsefulla människor i barnets omgivning 

(ibid., s.155-156). Barnet identifierar sig med de signifikanta andra  och tar till sig och internaliserar 

deras roller och attityder (ibid., s.156). Sekundär socialisation innebär för den redan socialiserade 

individen internalisering av nya områden av samhällets objektiva värld (Berger & Luckmann, 1998, 

s.154). Berger och Luckman urskiljer två olika typer av konstruktioner av verkligheten: 

konstruktionen av den sociala verkligheten och konstruktionen av den egna upplevelsen av den 

sociala verkligheten (Wenneberg, 2001, s.74). Externalisering och objektivisering formar den sociala 

verkligheten medan internalisering står för utformningen av den egna upplevelsen av den sociala 

verkligheten (ibid., s.74).  

 

Enligt  Berger & Luckmann är det vanligt för människor att utforma vanor som kan ge en psykologisk 

lättnad eftersom de kan förse individen med färdiga handlingsalternativ  (Wenneberg, 2001, s.72). I 

vardagslivet uppstår även ofta typifieringar som innebär kategoriseringar av andra människor med 

syftet att tilldela dessa ett antal typiska egenskaper (Berger & Luckmann, 1998, s.43-45). 

Typifieringarna blir i sin tur avgörande för individens uppfattning och bemötande av andra människor 

(ibid,s.43-45). Exempel på typifieringar kan vara man, kvinna, klient och typifieringarna leder till att 

de handlande individerna uppfattas inte som unika personer utan som typer (ibid., s.43, s.91). 

Typifieringarna resulterar även i att människor börjar spela olika roller gentemot varandra 

(Wenneberg, 2001, s.73). Roller kan ses som gemensamma typifieringar för ett antal aktörer och 

rolltagande är en förutsättning för deltagande i en social värld (Berger & Luckmann, 1998, s.91). 

Roller innehåller en uppsättning av normer, värderingar och även känslor som är tillgängliga för  

samhällets medlemmar (Berger & Luckmann, 1998, s.91, s.94). Alla samhällsinstitutioner innefattar 

roller som bidrar till att underhålla den institutionella ordningen och kontroll (ibid., s.92). Så fort en 

individ har typifierats som någon som utför en viss roll börjar andra aktörer förvänta sig att individen 

följer de handlingsnormerna som ingår i rollen (Berger & Luckmann, 1998, s.92). Vägran att anpassa 

sig efter de socialt bestämda normerna för rollen kan leda till olika slags sanktioner från andra 

samhällsmedlemmar (ibid., s.92).  

 

3.2. Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism utgör ett sociologiskt och socialpsykologiskt perspektiv som har sitt 

ursprung i George Herbert Meads och Herbert Blumers arbeten (Payne, 2008, s. 274). Mead och 

Blumer anses även vara de främsta företrädarna för Chikagoskolan som bildar en av två huvudsakliga 

inriktningarna inom symbolisk interaktionism (Nilsson, 1996, s.177-178). Grundtanken i  symbolisk 

interaktionism är att människor handlar utifrån symboler som både har betydelse i omvärlden och 
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finns i medvetandet (Trost &Levin, 2010, s.161). Dessa symboler skapas av människor med hjälp av 

språket och är en produkt av individens tolkning av det egna samspelet eller interaktionen med 

omvärlden (ibid., s.161). I interaktion mellan två individer blir en handling eller ett tecken med en 

gemensam mening för båda en viktig symbol för dem (Nilsson, 1996, s.176). Betydelsefulla och 

viktiga symboler finns enligt symbolisk interaktionism omkring individer i alla möjliga sammanhang 

(Trost &Levin, 2010, s.161). Exempel på symboler är ord i tal-, skriv- eller teckenspråket och olika 

handlingar. Ord utgör betydelsefulla symboler som används för att berätta om händelser, känslor, 

tankar och värderingar både när det gäller det egna tänkandet och interaktion med andra individer. 

Handlingar och beteenden utgör också symboler eftersom de har en mening i en social kontext. Med 

hjälp av ord och handlingar förmedlar människor till andra i sin omgivning sina känslor, önskemål, 

avsikter, mm (ibid., s.161).  

 

Viktiga symboler skapar möjlighet för rolltagande som utgör ett huvudbegrepp hos Mead (Nilsson, 

1996, s.176). Rolltagande förekommer enligt Mead i all kommunikation mellan människor och 

innebär att sätta sig själv i andra individers situation eller position, föreställa sig andras tankar och 

känslor (ibid., s.176-177). Rolltagande är en förutsättning för utveckling av det egna jaget eftersom 

människor uppfattar sig själva som särskilda individer endast genom att se sig själva utifrån andras 

ögon, ta sig an andras föreställningar och synsätt och identifiera sig med dem (ibid., s.176). Mead 

fann att jaget är element som existerar både inuti och utanför individen (Nilsson, 1996, s.176). Han 

betraktade jaget som tvådelat i subjektjag (”I”) och objektjag ”me” (ibid., s.176-177). Mead ansåg 

att för att kunna utveckla medvetande om sig själv behöver individen göra sig till ett objekt för sig 

själv vilket innebär att genom rolltagande försöka betrakta sig själv utifrån andras ögon (Nilsson, 

1996, s.176). Att se sig själv utifrån andras synvinkel innebär att både förvandlas till ett objekt för 

sin egen personlig varselblivning och fortsätta vara ett eget subjekt, dvs. vara både ”me” och ”I” 

(Nilsson, 1996, s.177). Objektjaget eller ”me” utgör den delen av medvetandet som skapas av andras 

inställningar och förväntningar och innehåller de regler, normer och värderingar som individen har 

lärt sig i sin interaktion med omgivningen (Nilsson, 1996, s.177). Dessa andras inställningar och 

förväntningar som den enskilda individen intar gentemot sig själv i sitt tänkande med hjälp av 

objektjaget ”me” benämnde Mead i sin tur för ”den generaliserande andre” (Mead,  1976, s.120-121). 

Med hjälp av ”den generaliserande andre” kan individen underlätta komplexa samspel genom att 

kunna förutsäga okända människors föreställningar och sätt att reagera (Nilsson, 1996, s.177). 

Objektjaget ”me” kan även omformas i samspel med andra människor eftersom nya möten och nytt 

rolltagande kan förse individen med nya bilder av sig själv (ibid., s.177). ”I” eller subjektjaget står i 

sin tur för ett eget skapande och frigörelse från omvärldens attityder, normer och reaktioner (Nilsson, 

1996, s.177).  



12 

 

 

4. Metod 

 

I detta kapitel beskrivs uppsatsens vetenskapsfilosofiska position, uppsatsförfattarnas förförståelse 

och forskningsdesign. Vidare följer en beskrivning av uppsatsens tillvägagångssätt i datasökningar, 

avgränsningar och urval, dataanalys samt uppsatsens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Kapitlet avslutas med etiska ställningstaganden. 

 

4.1. Den vetenskapsfilosofiska positionen  

Den vetenskapsfilosofiska positionen som har använts i studien är det hermeneutiska synsättet. 

Vetenskapsfilosofi behandlar forskningens filosofiska grunder och beskriver 

kunskapsbildningsprocessen (Larsson, 2005, s.19). Det hermeneutiska synsättet fokuserar på en 

förståelse av en texts innebörd där en text uppfattas som ett objekt för tolkning (Larsson, 2005, s.93). 

Tolkningen av texten sker med hjälp av den hermeneutiska cirkeln där texten som helhet delas upp i 

mindre delar som tolkas var för sig och dessa tolkningar påverkar i sin tur tolkningen av den hela 

texten (Larsson, 2005, s.93). Tolkningen börjar med att forskaren försöker klargöra sin förförståelse 

eller preliminär tolkning av texten som helhet (Lilja, 2005, s.275). De enskilda delarna av texten 

tolkas sedan utifrån förförståelsen av helheten och forskaren använder dessa deltolkningar för att 

uppnå en ny förståelse av helheten (ibid., s.275). Inom hermeneutiken är det forskaren själv som 

avgör vad som utgör delar och helhet (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.216). Delarna av en text kan 

vara ett ord, en mening eller ett avsnitt medan helheten kan vara texten, författaren bakom texten 

eller det historiska sammanhanget (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.216). I den aktuella studien 

analyseras det utvalda empiriska materialet utifrån de valda temana och teoretiska perspektiven för 

att sedan analyseras i sin helhet.  

 

4.2. Förförståelse 

I den hermeneutiska tolkningen påverkas tolkningen av forskarens förförståelse eftersom forskaren 

alltid tolkar utifrån sina egna referensramar (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.216). Tolkningen är av 

denna anledning alltid relativt objektiv och någon absolut objektivitet kan aldrig uppnås (Alvesson 

& Sköldberg, 2008, s.216). Uppsatsförfattarnas personliga förförståelse av ämnet självskadebeteende 

kommer från olika medier i form av tidskrifter, tv, radio samt internet. Vår förförståelse kommer 

också genom våra personliga erfarenheter av möten med enskilda individer som använde sig av 

självskadebeteende. 
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4.3. Forskningsdesign 

 

Denna studie är en kvalitativ studie i form av en forskningsöversikt. En kvalitativ metod beskriver 

det som studeras i detalj och ur helhetsperspektiv (Larsson, 2005, s.91-92). Forskningsöversikt 

hjälper till att resumera empirisk forskning och utgör en lämplig metod i fall det förekommer 

motstridande kunskap inom ett område (Backman, 2008, s. 72). Forskningsöversikt kan av denna 

anledning utgöra en lämplig metod för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar eftersom 

föreställningen om att självskadebeteende är ett kvinnligt fenomen lever kvar i forskningen trots att 

flera studier har motbevisat detta.   

Det finns tre olika grundformer av forskningsöversikter: metaanalyser, ”box-score rewiews” och 

narrativa översikter (Bergmark, 2008, s.153). Metaanalys sammanställer med hjälp av statistiska 

verktyg resultaten av ett antal forskningsstudier( (Bergmark, 2008, s.155). ”Box-score reviews” 

presenterar andelen positiva resultat i ett visst antal studier inom ett specifikt område (ibid., s.153). 

Narrativa översikter saknar en statistisk bearbetning av de utvalda forskningsstudiernas resultat 

(ibid., s.153). Vi har valt att göra en narrativ översikt på grund av att den aktuella uppsatsens syfte 

och frågeställningar kan enligt vår bedömning besvaras med hjälp av en deskriptiv analys och inte 

med hjälp av en statistisk bearbetning. Narrativa översikter saknar även väl definierade kriterier för 

litteratursökning, inkludering och exkludering av material (Aveyard, 2010, s. 17).  

 

 

 

4.4. Tillvägagångssätt 

4.4.1. Datasökning, avgränsning och urval 

I denna studie har vi använt oss av vetenskapliga studier som behandlar orsaker och könsskillnader i 

självskadebeteende hos ungdomar och unga vuxna. För att finna relevanta studier har både referens- och 

litteratursökningar gjorts. Referenssökning innebär att utgå från referenslistan i en intressant och relevant 

studie, bok eller databas (Lööf, 2005, s.361). De databaser som har använts för litteratursökning är 

LIBRIS, sökningsportalen Discovery samt databasen PsycINFO. Både svenska och engelska sökord har 

använts. I LIBRIS användes sökordet ”självskadebeteende” som gav 125 träffar. I Discovery användes 

sökordskombinationen ”self mutilation  in adolescents and young adults” vilket gav 153 träffar och 

användning av samma sökordskombination i PsycINFO gav 20 träffar. Google scholar användes för en 

komplementär sökning av primärdokument med flera olika sökord. Litteratursökningen bestod av flera 

steg där det första steget var att söka i databaserna på de utvalda sökorden. Det andra steget var att granska 

titlarna utifrån uppsatsens syfte för att kunna välja ut studier vars titel stämde överens med syftet. Läsning 

av abstracts användes sedan som metod för att göra ett urval av primärdokument för studien.  
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Eftersom självskadebeteende är ett vitt begrepp som omfattar olika former av självskadande 

beteenden har vi valt att avgränsa oss till det som benämns som impulsivt ytligt/medelsvårt 

självskadebeteende.  Impulsivt självskadebeteende kan förekomma i olika former och bland olika 

åldersgrupper och vi har valt att avgränsa oss till studier av impulsivt självskadebeteende där 

självskärning utgör en av de använda självskademetoderna bland ungdomar och unga vuxna av båda 

könen. I denna studie avses ungdomar vara i åldern upp till 20 år och unga vuxna i åldern upp till 40 

år. Uppsatsförfattarnas ambition var att ta del av både äldre och nyare forskning vilket förklarar varför 

den aktuella studien inkluderar forskningsstudier från tidsperioden mellan 1960 talet och 2000 talet.  

4.4.2. Dataanalys 

I den aktuella studien har de utvalda primärdokumenten granskats för att finna gemensamma teman 

som sedan har tolkats med hjälp av de utvalda teoretiska perspektiven. Denna strategi är en abduktiv 

strategi. Abduktionen innebär att insamlade data tolkas med hjälp av teoretiska perspektiv (Larsson, 

2005, s.23). De första två temana återspeglar de mest förekommande orsakerna till 

självskadebeteende enligt de utvalda primärdokumenten och det tredje temat syftar på könsskillnader 

i självskadebeteende och förklaringar till dessa. Dessa teman är: känsloreglering, barndomstrauma 

och kön.  

 

4.5. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Begreppet validitet handlar om förmåga att verkligen mäta det som är avsett för att mätas (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 264). För att öka validiteten har endast studier som har bedömts vara relevanta 

för uppsatsens syfte och frågeställningar tagits med. Även den valda metoden har bidragit till en ökad 

validitet eftersom forskningsöversikt som metod ger möjlighet att sammanställa omfattande mängder 

information inom ett specifikt och väl avgränsat område. I uppsatsen ingår också både svenska och 

utländska studier och de valda teorierna är relevanta för uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Uppsatsförfattarna har även under arbetets gång flera gånger granskat arbetet för att kontrollera att 

vi arbetar för att besvara vårt syfte och frågeställningarna.  

Begreppet reliabilitet handlar om det uppnådda resultatets varaktighet över tid, det vill säga om 

samma resultat kan uppnås av andra forskare vid ett annat tillfälle (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

263). För att öka reliabiliteten i vår studie kommer vi att noggrant redovisa vårt tillvägagångssätt i 

datainsamlingen och våra datakällor. I resultatdelen har uppsatsförfattarna lagt stor vikt vid att 

noggrant inkludera all relevant information från de utvalda studierna. Uppsatsförfattarna har även 

valt att hålla resultatdelen fri från sina egna personliga tolkningar. Uppsattsens analys och 

diskussionsdel innehåller däremot författarnas personliga åsikter, värderingar, tolkningar och 
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slutsatser och bör inte uppfattas som allmängiltig kunskap.  

I kvalitativa studier är det genomförbart och lämpligt att göra generaliseringar i form av gemensamma 

mönster och tendenser (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.53). Det är dock väsentligt att reflektera över att 

alla individer är olika och att resultaten i den aktuella studien inte gäller för exakt alla individer som 

skadar sig själva.  

 

4.6. Etiska ställningstaganden 

Författarna till denna narrativa forskningsöversikt har inte haft någon kontakt med deltagarna i 

originalstudierna och etiska ställningstaganden för interaktion mellan författarna och deltagarna har 

således inte varit aktuella.  

 

 

5. Primärdokument 

 

De presenterade primärdokumenten är sorterade kronologiskt efter utgivningsår. I presentationen av 

varje primärdokument ingår en redogörelse för dokumentets syfte, metod och resultat.  

 

Self-harm behaviors (carving) in female adolescent drug abusers (Schwartz et al., 1989). Syfte: 

Syftet med denna studie var att undersöka självskadebeteende i form av självskärning bland 

tonårsflickor som deltog i öppenvårdsbehandling mot alkohol- och narkotikamissbruk i USA. 

Metod: Denna studie gjordes på 85 flickor mellan 14 och 18 år. 48 % av flickorna uppgav att de 

hade skadat sig själva och självskärning var den vanligaste metoden. Resultat: De självskadande 

flickorna uppgav att de hade haft känslor av nedstämdhet, ensamhet och ilska strax före 

självskadeepisoderna. Studien visar att flickornas självskadebeteende troligen beror på dålig 

impulskontroll eller utgör ett försök att minska den känslomässiga spänningen. Självskadeebeteende 

används som ett sätt att få kontroll över sig själv och sina känslor vid avsaknad av andra mer 

konstruktiva strategier.  

Suicide attempts and self-mutilative behavior in a juvenile correctional facility (Penn et al., 2003). 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka psykologiska faktorer relaterade till  

självskadebeteende respektive självmordsbeteende bland unga lagöverträdare på ett ungdomshem i 

USA. Metod: I studien ingick 78 ungdomar med genomsnittsåldern 16 år, varav 56 var pojkar och 

22 var flickor. Den metod som användes i denna studie för att undersöka självskadebeteende var så 

kallad FASM, The Functional Assessment of Self-Mutilation. FASM utgör en frågeformulär för att 

mäta självskadebeteendets frekvens, metoder och orsaker. Resultat: 30 % av ungdomarna i studien 
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rapporterade självskadebeteende utan självmordstankar både före och under vistelsen på 

ungdomshemmet. Hudskärning ingick i de använda självskademetoderna. De vanligaste orsakerna 

till självskadebeteende var att blockera negativa känslor samt känna någonting överhuvudtaget även 

om det innebar smärta. De självskadande ungdomarna hade högre ångestnivå och mer ilska jämfört 

med de icke självskadande ungdomarna.   

 

Exploring the perspectives of men who self-harm (Taylor, 2003). Syfte: Syftet med denna artikel är 

att ta upp vilka erfarenheter män som skadar sig själva har samt berätta om deras syn på det stöd och 

tjänster som de har tillgång till. Artikeln bygger på de självskadande männens perspektiv för att förse 

de yrkesverksamma med information om de självskadande männens behov. Metod: En kvalitativ 

studie som gjordes på fem män i åldern mellan 18 och 40 år. Studien gjordes på en engelsk drop-in 

hjälpcenter för människor som skadar sig själva. Resultat: Alla de intervjuade männen skadade sig 

själva genom att både skära sig själv och ta en överdos. De intervjuade männen angav följande 

orsaker till sitt självskadebeteende: behovet av att ta bort fokus från den känslomässiga smärtan, 

lindra frustration, hantera dåliga känslor, självömkan, hat mot sig själv, självförakt och ilska samt för 

att straffa sig själv. En skillnad mellan manligt och kvinnligt självskadande som framkommer i 

Taylors artikel är att män tenderar att skada sig själv mer allvarligt samt bry sig mindre om vilka 

konsekvenser skadorna får på kroppen. Taylor tar i sin artikel upp problematiken med att litteraturen 

fokuserar på och utmålar självskadebeteende som en kvinnlig åkomma, och som en problematik som 

inte förekommer hos män. Att självskadebeteende betraktas som något typiskt kvinnligt kan leda till 

att män skäms över sitt beteende, och att de allt mer sällan söker hjälp för det. 

 

‘Delicate’ Cutters: Gendered Self-mutilation and Attractive Flesh in Medical Discourse (Brickman, 

2004). Syfte: Syftet med denna artikel är att redogöra för hur den vetenskapliga forskningen kring 

självskadebeteende har skapat den typiska bilden av självskadaren som en attraktiv vit flicka i 

tonårsåldern. Metod: Artikeln tar upp flera tidigare kvalitativa amerikanska studier av 

självskadebeteende som alla betraktar självskadebeteende som ett nästan uteslutande kvinnligt 

fenomen. Dessa studier gjordes på endast flickor. Resultat: Brickman visar att de tidigare studierna 

av självskadeeende gjorda av Graff & Malin (1967), Grunebaum och Klerman (1967), Burnham 

(1969), Rosenthal et al. (1972) samt Ross & McKay (1979) ger könsrelaterade förklaringar till 

självskadebeteende och utesluter nästan helt att självskadebeteende kan användas av män. Brickman 

noterar att dessa studier skapar och reproducerar en syn på kvinnor som sköra, passiva och 

inåtagerande. Studierna förklarar flickornas självskadeebeteende med att flickor fostras till att vara 

mer passiva än pojkar, stöts oftare bort av sina mödrar jämfört med pojkar eller känner sig oönskade 

och åsidosatta av båda sina föräldrar samt lider av typisk kvinnlig masochism. 
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A Functional Approach to the Assessment of Self-Mutilative Behavior (Nock & Prinstein, 2004). 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hypotesen om att orsaker till självskadebeteende 

ligger i behovet av att reglera sina känslor och/eller i behovet av att påverka sin omgivning, 

exempelvis få andras uppmärksamhet. Metod: Denna studie gjordes på en ungdomspsykiatrisk 

slutenvårdsenhet i New England, USA. I studien ingick 108 ungdomar, varav 32 var pojkar och 76 

var flickor, i åldrarna mellan 12 och 17 år, som alla hade självskadetankar eller självskadebeteende. 

Patienter med 

aktiv psykos eller utvecklingsstörning inkluderades inte i studien. Studien gjordes med hjälp av en så 

kallad FASM, The Functional Assessment of Self-Mutilation. FASM är en frågeformulär som 

innehåller frågor om självskademetoder, frekvensen av självskadebeteende och dess orsaker. 

Resultat:  82 % av alla ungdomar i studien rapporterade att de skadade sig själva minst en gång 

under det senaste året. 26 % av de självskadande ungdomarna använde sig av självskärning för att 

skada sig själv. Studien fann ingen signifikant könsskillnad när det gäller frekvens av 

självskadeebeteende, självskademetoder eller debutåldern.  De vanligaste orsakerna till 

självskadebeteende var att blockera dåliga känslor, känna något överhuvudtaget även om det innebär 

smärta, straffa sig själv samt lindra tomhetskänslor. Studien visar att orsaker till självskadebeteende 

mycket oftare ligger i behovet av att reglera sina känslor än i behovet av att påverka sin omgivning.  

 

Self-Injury: A Research Review for the Practitioner (Klonsky & Muehlenkamp, 2007). Syfte: I  

denna artikel sammanställs vilka individer som skadar sig själva, vilka orsaker till självskadebeteende 

förekommer samt vilka behandlingar verkar vara effektiva. Metod: En kvalitativ forskningsöversikt 

som är baserad på data från över femtio olika forskningsstudier. Resultat: Författarna konstaterar att 

självsakdebeteende är vanligare hos ungdomar samt unga vuxna än hos vuxna. 13 och 14 åringar 

utgör den åldersgruppen som skadar sig själv mest ofta. Flera nyare storskaliga forskningsstudier 

visar på en jämn könsfördelning bland individer som skadar sig själva. Könsskillnader är mest 

förekommande i självskademetoder, kvinnor föredrar att skära sig själv medan män väljer att bränna 

sig eller slå sig själv. De vanligaste orsakerna till självskadebeteende är att tillfälligt lindra starka 

negativa känslor samt få uttryck för ilska eller avsky gentemot sig själv. Psykoterapi som betonar 

känsloreglering och problemlösning verkar utgöra den mest effektiva behandlingen av 

självskadebeteende.  

 

Psychological characteristics of self-injurious behavior (Polk & Liss, 2007). Syfte: Syftet med denna 

studie var att undersöka självskadebeteendets förekomst bland collegestudenter i USA samt 

undersöka om de självskadande individerna hade högre nivåer av alexithymia, dissociation och 
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barndomstrauma jämfört med de icke självskadande individerna. Metod: Denna studie gjordes på 

två olika grupper, den ena gruppen bestod av collegestudenter utan känd historik av 

självskadebeteende, den andra gruppen bestod av personer som sökte hjälp för sitt 

självskadebeteende på självhjälp-sidor på Internet. Gruppen med collegestudenter bestod av 194 

studenter i åldrarna mellan 18 och 37 år, varav 48 var män och 148 var kvinnor. Internetgruppen 

bestod av 220 individer, varav 198 var kvinnor och 22 var män. De frågeformulär som användes i 

studien var: Dissociativa upplevelser Scale (DES), Toronto Alexithymia Scale (TAS), 

barndomstraumaenkät (CTQ) och Trauma Symptom Checklist (TSC). Den Dissociative upplevelser 

Scale är en frågeformulär, som mäter dissociativa tillstånd, dvs. tillstånd då individen upplever en 

känsla av frånvaro/overklighet eller avsaknad av känslor överhuvudtaget. Toronto Alexithymia Scale 

är en frågeformulär som mäter svårighet att identifiera, förstå och beskriva känslor. 

Barndomstraumaenkät (CTQ) mäter graden av barnmisshandel och vanvård. Den Trauma Symptom 

Checklist (TSC) är en frågeformulär som mäter symptom hos vuxna som är relaterade till 

barndomstrauma. Collegestudenter som rapporterade självskadebeteende samt internetgruppen fick 

även tilläggsfrågor om självskadebeteendets frekvens och självskademetoder. Resultat: 67 % av de 

självskadande collegestudenterna använde självskärande som självskademetod, bland 

internetgruppen var andelen hela 92 %. Studien visar att de självskadande personerna ofta har tecken 

på alexithymia, dissociation, barndomstrauma, depression, ångest, sömnsvårigheter samt höga nivåer 

av negativa känslor.  Studien drar med stöd i tidigare forskning en slutsats om att barndomstrauma, 

Alexithymia och dissociation kan vara orsaker till självskadeebeteende. 

  

Deliberate self-harm within an international community sample of young people: comparative 

findings from the Child & Adolescent Self-harm in Europe (CASE) Study (Madge et.al., 2008). Syfte: 

Syftet med den internationella studien var att undersöka avsiktligt självskadebeteende bland 

ungdomar. Metod: Denna studie gjordes på över 30 477 skolungdomar i åldern 15 till 17 år. Av alla 

undersökta ungdomar i studien utgjorde pojkar 51 % och flickor 49 %. Studien genomfördes i sju 

olika länder: Australien, Belgien, England, Ungern, Irland, Nederländerna och Norge. Den metod 

som användes i denna studie var en anonym enkätundersökning med fokus på självskadebeteendes 

förekomst, frekvens, metoder och orsaker. Resultat: Studien visar att avsiktligt självskadebeteende 

är ett utbrett men ofta dolt problem hos ungdomar. Att skära sig själv utgör den vanligaste 

självskademetoden för både män och kvinnor i alla länder utom Ungern. Den vanligaste orsaken till 

självskadebeteende hos ungdomarna i studien var ”att få befrielse från ett fruktansvärt 

känslotillstånd”. Orsaker relaterade till olika försök att kommunicera med omgivningen och få andras 

uppmärksamhet var mindre förekommande än den känslolindrande orsaken. 
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The functions of self-injury in young adults who cut themselves: Clarifying the evidence for affect-

regulation (Klonsky, 2009). Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka vilka funktioner 

självskadebeteende genom självskärning kan fylla med fokus på orsaker till självskadebeteende, de 

upplevda konsekvenserna samt känslotillstånd före och efter episoder av självskadebeteende. Metod: 

Denna studie gjordes på en grupp av unga vuxna collegestudenter i USA. 2 776 studenter tillfrågades 

om de hade skurit sig själva utan självmordsavsikt. 53 studenter som angav att de skurit sig själva 

fem eller fler gånger under sitt liv blev erbjudna att delta i studien. 39 studenter, varav 77 % var 

kvinnor, tackade ja till erbjudandet och intervjuades med hjälp av en strukturerad intervju. Resultat: 

De vanligaste orsakerna till självskärning var att få befrielse från ett negativt känslotillstånd, få 

kontroll över sina känslor samt uttrycka ilska mot sig själv. De två vanligaste konsekvenserna av 

självskärning var av fysisk karaktär i form av en upplevelse av fysisk smärta och märken på huden. 

De vanligaste konsekvenserna av psykisk karaktär var att få en ökad kontroll över sig själv, lugna ner 

sig, må bättre, få en adrenalinkick samt minska sin ångest- och stressnivå. De vanligaste 

känslotillstånden före självskärning var oroad, ledsen, känslomässigt plågat, frustrerad och ängslig. 

De vanligaste känslotillstånden efter självskärning var lättad, arg på sig själv och lugn. 

Studiens resultat tyder på att självskadeebeteende oftast används för att kunna hantera akut negativt 

känslotillstånd. Studien finner att de upplevda positiva konsekvenserna av självskadebeteende kan 

ge en positiv förstärkning och därmed öka chansen att beteendet kommer att upprepas. 

 

Självskadeebeteende hos unga – en ny svensk undersökning (Lundh et al., 2010). Syfte: I denna 

artikel sammanställs data från studien av självskadebeteende bland svenska högstadieungdomar som 

artikelförfattarna sedan år 2006 har bedrivit vid Lunds universitet. Metod: Denna studie gjordes på 

ca 1000 sydsvenska högstadieungdomar från årskurs 7 och 8. Ett år senare gjordes en 

uppföljningsstudie när ungdomarna gick i årskurs 8 och 9. I studien användes en 11-sidigt 

frågeformulär som förutom frågor om självskadebeteende innehöll ämnen som känsloreglering, 

känslor i relationer till föräldrar och vänner, sömn, hälsa, kroppsbild m.m.. Studien fokuserade på de 

former av självskadebeteende som går ut på att åsamka skador på kroppens yttre, vilket innebar att 

andra former av självskadebeteende såsom exempelvis självförgiftning inte tagits med. Resultat: De 

könsskillnader som framkommit i studien var mindre än förväntat, men det rådde en väsentlig 

skillnad mellan könen på den specifika frågan om huruvida man hade skurit sig där andelen var drygt 

20 % av flickorna samt 8 % av pojkarna. Studien visar att det finns ett större samband mellan dåliga 

föräldrarelationer och självskadebeteende än vad det gör mellan dåliga kamratrelationer och 

självskadebeteende. Studien konstaterar att självskadebeteende verkar handla om ett samspel av 

komplexa känslor av ångest samt depressivitet i kombination med negativa känslor riktade mot det 

egna självet. Forskarna menar att just olika former av självhat och självförakt förmodligen är de 
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centrala känslor som regleras genom ett självskadebeteende då själva beteendet är en sorts attack mot 

den egna kroppen. 

 

 

6. Resultat och analys 

 

Detta kapitel innehåller de resultat som har framkommit ur de valda primärdokumenten. Resultaten 

tematiseras utifrån de tre valda temana känsloreglering, barndomstrauma och kön. De första två 

temana återspeglar de mest förekommande orsakerna till självskadebeteende enligt de utvalda 

primärdokumenten och det tredje temat syftar på könsskillnader i självskadebeteende och 

förklaringar till dessa. Resultaten under varje tema analyseras sedan var för sig utifrån de valda 

teoretiska perspektiven socialkonstruktivism och symbolisk interaktionism. Kapitlet avslutas med en 

helhetsanalys av studiens resultat.  

 

6.1. Tema 1 – Känsloreglering 

 

Det empiriska materialet i flera av primärdokumenten visar att behovet av eller önskan att reglera 

sina känslor kan utgöra en orsak till självskadebeteende.  

Resultatet i studien Deliberate self-harm within an international community sample of young people: 

comparative findings from the Child & Adolescent Self-harm in Europe (CASE) Study (Madge et.al., 

2008) visar att behovet av att få befrielse från starka negativa känslor utgör den vanligaste orsaken 

till självskadebeteende hos ungdomar (Madge et.al., 2008, s. 672).  

 

Studien Suicide attempts and self-mutilative behavior in a juvenile correctional facility (Penn et al., 

2003) visar att de vanligaste orsakerna till självskadebeteende hos ungdomar är att hämma negativa 

känslor eller känna någonting överhuvudtaget även om det innebär fysisk smärta (Socialstyrelsen, 

2004, s.25). Enligt studien har de självskadande ungdomarna i sig mer ångest och ilska än de 

ungdomar som inte skadar sig själva (ibid., s.25). 

 

I artikeln Självskadeebeteende hos unga – en ny svensk undersökning (Lundh et al, 2010) konstateras 

att självskadebeteende är kopplat till ångest, depressiva känslor samt negativa känslor riktade mot 

det egna självet (Lundh et al, 2010, s.26). Självskadebeteende utgör enligt studien ett sätt att reglera 

känslor av självhat och självförakt då själva beteendet utgör en sorts attack mot den egna kroppen 
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(ibid., s.26).  

 

I studien The functions of self-injury in young adults who cut themselves: Clarifying the evidence for 

affect-regulation (Klonsky, 2009) redovisas att nästan alla deltagare i studien uppgav att den främsta 

orsaken bakom deras självskadebeteende var att lindra negativa känslor (Klonsky, 2009, s.265). 

Andra vanligt förekommande orsaker enligt studien var att få kontroll över sina känslor samt uttrycka 

ilska mot det egna självet (Klonsky, 2009, s.263).  

 

I artikeln Self-Injury: A Research Review for the Practitioner (Klonsky & Muehlenkamp, 2007) 

påtalas det att självskadebeteende oftast används för att lindra det inre känslomässiga trycket som 

utgörs av starka negativa känslor i form av ilska, ångest och frustration (Klonsky & Muehlenkamp, 

2007, s.1049). Även ilska riktad mot det egna självet är en vanligt förekommande orsak till 

självskadebeteende (ibid., s.1050).   

 

Enligt studien Self-harm behaviors (carving) in female adolescent drug abusers (Schwartz et al., 

1989) kan självskadebeteende användas för att försöka minska den känslomässiga spänningen eller 

få kontroll över sig själv och sina känslor i brist på andra mer konstruktiva strategier (Socialstyrelsen, 

2004, s.28). 

 

I artikeln Exploring the perspectives of men who self-harm (Taylor, 2003) redovisas att 

självskadebeteende kan orsakas av behovet av att flytta fokus från den känslomässiga smärtan, 

minska känsla av frustration samt hantera negativa känslor riktade mot det egna självet. Dessa 

negativa känslor kan vara hat mot sig själv, självförakt, ilska samt önskan av att straffa sig själv 

(Taylor, 2003, s.86). 

 

Resultaten i  studien A Functional Approach to the Assessment of Self-Mutilative Behavior  (Nock & 

Prinstein, 2004) visar att orsaker till självskadebeteende ligger i behovet av att reglera sina känslor i 

form av att hämma dåliga känslor, känna något överhuvudtaget även om det innebär smärta, straffa 

sig själv samt lindra tomhetskänslor. (Nock & Prinstein, 2004, s.888). 

 

Studien Psychological characteristics of self-injurious behavior (Polk & Liss, 2007) påvisar att 

försök att reglera känslor av alexithymia och dissociation kan orsaka självskadeebeteende (Polk & 

Liss, 2007, s.568-570). Studien har hittat en stark koppling mellan självskadeebeteende och 

alexithymia, en oförmåga att identifiera och uttrycka sina känslor i ord (ibid., s.569). Detta beror på 

att personer som har alexithymia kan skada sig själva för att frigöra sina negativa känslor när de inte 
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kan uttrycka sig med hjälp av ord (ibid., s.569). Självskadeebeteende kan även fungera som ett 

flyktförsök från de negativa känslorna och detta beteende förstärks ytterligare eftersom det ger en 

tillfällig befrielse från negativa känslotillstånd (ibid., s.569). Alexithymia kan utvecklas ur 

föräldrarnas känslomässiga omsorgssvikt när föräldrarna inte bryr sig om vad barnet tycker eller 

känner (ibid., s.574). Barn i sådana familjer får inte kunskaper om hur de på ett lämpligt sätt kan 

uttrycka och hantera sina starka känslor (Polk & Liss, 2007, s.574).  

Polk och Liss (2007) påvisar även i sin studie ett samband mellan självskadeebeteende och 

dissociation, ett tillstånd då personer upplever en känsla av overklighet eller avsaknad av känslor 

överhuvudtaget (Polk & Liss, 2007, s.574-575). Enligt Polk och Liss (2007) kan självskadebeteende 

vara ett försök att få bukt med dissociation eftersom individer kan då skada sig själva för att känna 

sig mer levande, dvs återfå någon slags känsla av verklighet via den fysiska smärtan och på så sätt 

mildra sin dissociation (Polk & Liss, 2007, s.569-570). 

 

6.2. Analys av temat Känsloreglering 

 

Den enskilda individen kan använda sig av självskadebeteende för att få befrielse från negativa 

känslor, försöka reglera känslor av alexithymia och dissociation, få kontroll över sina känslor samt 

uttrycka självhat, självförakt och andra negativa känslor riktade mot det egna självet. Resultaten från 

studierna gjorda av (Schwartz et al., 1989), (Penn et al., 2003), (Taylor, 2003), (Nock & Prinstein, 

2004), (Klonsky & Muehlenkamp, 2007), (Madge et.al., 2008) samt (Klonsky, 2009) visar att 

individer kan skada sig själva med syftet att få befrielse från negativa känslor eller få kontroll över 

sina känslor. Att individer genom självskadebeteende kan få befrielse från negativa känslor eller få 

kontroll över sina känslor kan utifrån socialkonstruktivismen förklaras med att dessa individer har 

gjort självskadebeteende till en vanehandling. Detta innebär att de använder sig av 

självskadebeteende vid de tillfällen de behöver hantera sina känslor. Vanehandlingar för med sig en 

viktig psykologisk fördel som uttrycks i en märkbar reducering av antalet handlingsalternativ (Berger 

& Luckmann, 1998, s.69). Denna reducering ger individen en psykologisk lättnad eftersom individen 

i så fall inte behöver ta beslut vid varje enskilt tillfälle (ibid., s.69-70). Att självskadebeteende blir 

för vissa individer en vanehandling som utövas för att reglera sina känslor kan finna stöd i studien 

gjord av Schwartz et al. (1989).  Schwartz et al. (1989) anser att självskadebeteende kan användas 

för att försöka minska den känslomässiga spänningen eller få kontroll över sig själv och sina känslor 

vid avsaknad av andra mer konstruktiva strategier (Socialstyrelsen, 2004, s.28).  

 

Att individer uttrycker sina negativa känslor genom självskadebeteende kan även inom 
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socialkonstruktivismen ses som objektivering av känslor. Enligt socialkonstruktivismen kan 

individernas uttrycksätt för känslor och tankar objektiveras eller visa sig i handlingar som är synliga 

både för de individer som utför dem och för omgivningen (Berger & Luckmann, 1998, s.48).  

 

Både den symboliska interaktionismen och socialkonstruktivismen anser att människor tar till sig de 

attityder, normer och värderingar som finns i samhället. Denna process sker enligt den symboliska 

interaktionismen med hjälp av ”den generaliserande andre” och objektjaget ”me” och enligt  

socialkonstruktivismen genom internaliseringen av verkligheten. Människor kan alltså enligt dessa 

teorier lära sig under sin uppväxt att det är oacceptabelt att visa sina negativa känslor för andra. 

Självskadebeteende med syftet att få befrielse från negativa känslor kan då utifrån detta förklaras 

med att de självskadande individerna väljer att avstå från att uttrycka sina känslor för andra verbalt 

eller fysiskt med ett aggressivt beteende utåt och vänder i stället de negativa känslorna inåt genom 

att skada den egna kroppen. De negativa känslorna kan på så sätt uttryckas utan att andra människor 

märker något. 

 

Studien gjord av (Polk & Liss, 2007) visar att självskadebeteende också kan utgöra ett försök att 

reglera känslor av alexithymia, en oförmåga att igenkänna och uttrycka sina känslor i ord. Att skada 

sig själv för att frigöra negativa känslor som inte kan uttryckas med ord kan enligt den symboliska 

interaktionismen ses som kommunikation med hjälp av signifikanta symboler. Kommunikation som 

förs med hjälp av  signifikanta symboler är riktad till både andra människor i omgivningen och 

individen själv (Mead,  1976, s.111).  

 

Studierna gjorda av (Penn et al., 2003), (Nock & Prinstein, 2004) samt (Polk & Liss, 2007) visar att   

självskadebeteende även kan vara ett försök att lindra dissociation, avsaknad av känslor eller 

upplevelse av overklighet. Inom den symboliska interaktionismen används begreppet 

personlighetens dissociationsfenomen som innebär den process varigenom individens enhetliga jag 

splittras i olika deljag av vilka det är uppbyggt (Mead,  1976, s.114). Dessa olika deljag är skapade 

av och representerar individens minnen, erfarenheter och upplevelser (ibid., s.114). I de fall där 

individen försöker glömma och förtränga vissa negativa minnen, erfarenheter och upplevelser 

överger han/hon också de delar av jaget som är förknippade med dessa upplevelser (ibid., s.114). 

Individens jag förlorar sin helhet och med de delarna av jaget som individen överger för att glömma 

vissa saker försvinner även känslor som är förknippade med dessa deljag. Detta kan förklara varför 

individer som upplever dissociation saknar känslor eller upplever känslor av frånvaro/overklighet. 

Självskadebeteende kan då i enlighet med vad Polk och Liss (2007) anser i sin studie vara ett försök 

att få bukt med dissociation. Enligt Polk och Liss (2007) kan individer skada sig själva för att återfå 
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någon slags känsla av verklighet via den fysiska smärtan och på så sätt lindra sin dissociation (Polk 

& Liss, 2007, s.569-570). 

 

 

Studierna gjorda av (Taylor, 2003), (Nock & Prinstein, 2004), (Klonsky & Muehlenkamp, 2007),  

(Klonsky, 2009) och (Lundh et al, 2010) visar att självskadeebeteende kan vara ett sätt att uttrycka 

självhat, självförakt och andra negativa känslor riktade mot det egna självet. Negativa känslor riktade 

mot det egna självet hanteras med hjälp av självskadebeteende som i dessa fall fungerar som en sorts 

attack mot den egna kroppen. Enligt den symboliska interaktionismen är individens jag tvådelat och 

består av ”me” och ”I”. ”Me” representerar en uppsättning av de attityder, normer, värderingar, med 

mera som finns i samhället och som individen själv antar och ”I” representerar individens känslor 

och respons på ”me” (Mead,  1976, s.133, s.197). Att skada sig själv kan således vara respons från 

individens ”I” på de normer, förväntningar, attityder och krav som finns i samhället i de fall individen 

känner sig oförmögen att klara alla dessa krav och förväntningar. Det kan finnas många olika 

anledningar till detta, exempelvis kan ungdomar och unga vuxna få negativa känslor mot det egna 

självet på grund av att de inte känner att de kan klara av övergången till vuxenlivet med alla dess 

utmaningar.  

 

6.3. Tema 2 – Barndomstrauma 

 

Det empiriska materialet i flera av primärdokumenten visar att barndomstrauma i form av 

föräldrarnas försummelse, fysiska, psykiska och sexuella övergrepp kan vara en orsak till 

självskadebeteende.   

Artikeln Delicate’ Cutters: Gendered Self-mutilation and Attractive Flesh in Medical Discourse 

(Brickman, 2004) redovisar att flera tidigare amerikanska studier av Graff och Mallin (1967) samt 

Grunebaum och Klerman (1967) anser att föräldrarnas försummelse utgör en av orsakerna till det 

kvinnliga självskadebetendet (Brickman, 2004, s.96). Graff och Mallin (1967) finner att de 

självskadande flickorna i studien är uppvuxna med en dominerande mor och en far som antingen är 

passiv och frånvarande eller kall och kritisk (Brickman, 2004, s.99). Grunebaum och Klerman (1967)  

konstaterar att flickorna i studien skar sig själva eftersom de kände sig oönskade och åsidosatta av 

båda sina föräldrar (Brickman, 2004, s.92).  

 

I artikeln Exploring the perspectives of men who self-harm (Taylor, 2003) konstateras att många 

studier av självskadebeteende pekar på ett samband mellan barndomsupplevelser av föräldrarnas 



25 

 

försummelse, fysiska, psykiska och sexuella övergrepp och självskadebeteende senare i livet. Dock 

var det endast en man i Taylors (2003) egna studie som uppgav upplevt barndomstrauma som en av 

orsakerna till sitt beteende (Taylor, 2003, s.86). Taylor (2003) understryker å andra sidan att det är 

omöjligt att generalisera utifrån studiens resultat eftersom studien var kvalitativ (ibid., s.85).  

 

Barndomstrauma utgör enligt studien Psychological characteristics of self-injurious behavior (Polk 

& Liss, 2007) en av de riskfaktorerna som är mest relaterade till självskadeebeteende (Polk & Liss, 

2007, s.574). Polk och Liss (2007) anser att det finns ett samband mellan utveckling av 

självskadeebeteende och sexuella och fysiska övergrepp i barndomen samt föräldrarnas omsorgssvikt 

(ibid., s.568). Personer med barndomstrauma kan upprepade gånger ha utsatts för höga emotionella 

påfrestningar men de saknar samtidigt goda strategier för att kunna hantera dessa påfrestningar (ibid., 

s.569). Barndomstrauma kan skapa starka negativa känslor som ofta förbises, avvisas eller kränks 

(ibid., s.569). Polk och Liss (2007) anser att barndomstrauma kan leda till svårigheter med att styra 

känslomässiga upplevelser (ibid., s. 569). Självskadeebeteende kan i stället fungera som ett försök 

att få en känsla av kontroll över sig själv i emotionellt påfrestande situationer (ibid., s.569). 

Självskadebeteende med syftet att uttrycka emotionellt lidande eller stress kan hos personer med 

barndomstrauma även bero på  uppväxt i dysfunktionella familjer som inte är bra på att lära ut 

lugnande strategier (ibid., s.569). Med hjälp av självskadeebeteende kan traumatiserade personer 

uttrycka de psykiska påfrestningar som de har upplevt på en mer begriplig fysisk nivå och därmed få 

mer kontroll över sina känslor och upplevelser som de upplever vara utanför sin kontroll (Polk & 

Liss, 2007, s. 569). 

 

6.4. Analys av temat Barndomstrauma 

 

I Brickmans (2004) artikel påtalas att studierna gjorda av Graff och Mallin (1967) samt Grunebaum 

och Klerman (1967) anser att föräldrarnas försummelse och känslomässiga omsorgssvikt utgör en 

orsak till självskadebettende hos de unga kvinnliga studiedeltagarna. Även studien gjord av Polk och 

Liss (2007) samt Taylors (2003) artikel lyfter fram att barndomstrauma i form av föräldrarnas 

försummelse samt fysiska, psykiska och sexuella övergrepp ofta leder till självskadebeteende. Polk 

och Liss (2007) förklarar självskadebeteende hos personer med barndomstrauma med att 

barndomstrauma kan skapa starka negativa känslor samtidigt som personer med barndomstrauma 

ofta saknar positiva strategier för att kunna hantera höga emotionella påfrestningar (Polk & Liss, 

2007, s.569). Avsaknad av positiva strategier kan enligt Polk och Liss (2007) bero på uppväxt i 

dyskfunktionella familjer som inte är bra på att lära ut lugnande strategier vilket resulterar i att 
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personer med barndomstrauma börjar skadar sig själva för att uttrycka emotionellt lidande eller stress 

(ibid., s.569). Förklaringen som Polk och Liss (2007) ger kan finna stöd i socialkonstruktivismen. 

Socialkonstruktivismen menar att ett barn identifierar sig med signifikanta andra i sin omgivning 

som till stor del representeras av barnets familj och tar till sig eller internaliserar deras normer, 

värderingar och attityder under den primära socialisationen (Berger & Luckmann, 1998, s.154-156). 

Avsaknad av lugnande strategier hos vuxna i barnets omgivning överförs på så sätt till barnet som i 

stället kan börja använda sig av självskadebeteende som ett sätt att reglera negativa känslor.  

 

Polk och Liss (2007) anser även att barndomstrauma kan skapa starka negativa känslor som ofta 

förbises, avvisas eller kränks (Polk & Liss, 2007, s.569). Enligt den symboliska interaktionismen 

förmedlar människor sina känslor till andra med hjälp av symboler som finns i ord och handlingar 

(Trost&Levin, 2010, s.161). Självskadebeteende kan då tolkas som en symbolisk handling, ett uttryck 

för negativa känslor på en fysisk nivå när den verbala kommunikationen inte fungerar 

tillfredsställande.  

  

6.5. Tema 3 – Kön 

 

Flera av primärdokumenten finner könsskillnader i självskadebeteende.  

I artikeln Exploring the perspectives of men who self-harm (Taylor, 2003) beskrivs att de 

självskadande männen i Taylors (2003) studie kände sig marginaliserade på grund av sitt beteende 

just för att de var män (Taylor, 2003, s.84). Taylor (2003) tar i sin artikel upp problematiken med att 

litteraturen fokuserar på och utmålar självskadebeteende som en kvinnlig åkomma, och som en 

problematik som inte förekommer hos män. Att självskadebeteende betraktas som något typiskt 

kvinnligt kan leda till att män skäms över sitt beteende, och att de allt mer sällan söker hjälp för det. 

En av de intervjuade männen i studien uppgav att han skämdes mycket, och en annan uppgav att han 

straffade sig själv just på grund av att han självskadat sig (ibid s.87). En skillnad mellan manligt och 

kvinnligt självskadande som framkommer i Taylors artikel är att män tenderar att skada sig själv mer 

allvarligt samt bry sig mindre om vilka konsekvenser skadorna får på kroppen. Män tycks oftare 

självskadar sig publikt och offentligt genom att exempelvis slå sig själva eller slå på en vägg, bryta 

ben samt utsätta sig själv för faror genom att hamna i slagsmål, köra omdömeslöst, engagera sig i 

farligt/riskfyllt sexuellt beteende. Dessa beteenden ses ofta inte som självskadebeteenden vilket gör 

att män hamnar i skymundan för allmänhetens ögon. Taylor menar att sådant beteende kanske blir ett 

sätt för män att hantera starka negativa känslor fast på ett mer för allmänheten accepterat sätt (Taylor, 

2003, s.86). Taylor tar upp att de flesta män aldrig kommer i kontakt med eller söker vård för sina 
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skador eller sitt beteende. Detta, nämner han, beror delvis på den sociala stigmatisering som åligger 

självskadebeteende (ibid s.84).  

 

I artikeln ‘Delicate’ Cutters: Gendered Self-mutilation and Attractive Flesh in Medical Discourse 

(Brickman, 2004) beskrivs att flera tidigare amerikanska studier gjorda av Graff och Malin (1967), 

Burnham (1969), Rosenthal et al. (1972) samt Ross och McKay (1979) ger könsrelaterade 

förklaringar till självskadebeteende och betraktar det som ett nästan uteslutande kvinnligt fenomen. 

Dessa ovannämnda studier finner att infantilism och passivitet utgör typiskt kvinnliga 

beteendemönster som ligger bakom det kvinnliga självskadebeteendet  (Brickman, 2004, s.92-97). 

Graff och Mallin (1967), Ross och McKay (1979) samt Rosenthal et al. (1972) hävdar att 

självskadeebeteende är en barnslig och primitiv handling som utförs av flickor som vägrar ta ansvar 

som följer med vuxenåldern (Brickman, 2004, s.97). Ross och McKay (1979) noterar att de 

självskadande flickorna är självupptagna, oförmögna att vänta med att tillfredsställa sina behov och 

hela tiden kräver uppmärksamhet från sin omgivning (ibid., s.97).  

 

Burnham (1969), Graff och Mallin (1967) samt Rosenthal et al. (1972) gör en koppling mellan den 

kvinnliga passiviteten och självskadeebeteende (Brickman, 2004, s.96). Robert Burnham (1969) 

hävdar att självskadebeteende är masochistiskt till sin natur och orsakas av typisk kvinnlig 

masochism (ibid., s.96). Den passiva kvinnliga naturen förklarar kvinnans oförmåga att agera ut 

(ibid., s.96). Kvinnan är alltför passiv och njuter av smärta för mycket för att på något annat sätt än 

genom att skära sig reagera på livets frustrationer, besvikelser och fasor (ibid., s.96). Graff och Mallin 

(1967) förklarar flickornas självskadeebeteende med att flickor fostras till att vara mer passiva än 

pojkar samt oftare stöts bort av sina mödrar jämfört med pojkar (ibid., s.96). Rosenthal et al. (1972) 

anser att självskärande är en inåt riktad aggressiv handling som utförs av passiva individer vilka i 

vårt samhälle är kvinnor (Brickman, 2004, s.96).  

 

Studien A Functional Approach to the Assessment of Self-Mutilative Behavior (Nock & Prinstein, 

2004) finner inga signifikanta könsskillnader i självskadebeteende, exempelvis ingen könsskillnad 

gällande självskademetoder (Nock & Prinstein, 2004, s.887) . 

 

Från studien Self-Injury: A Research Review for the Practitioner (Klonsky & Muehlenkamp, 2007) 

framgår att flera nyare storskaliga forskningsstudier visar på en jämn könsfördelning bland individer 

som skadar sig själva (Klonsky & Muehlenkamp, 2007, s.1047). Könsskillnader är mest 

framträdande när det gäller självskademetoder då kvinnor vanligt skadar sig genom självskärning 

medan män väljer att bränna sig eller slå sig själv (ibid., s.1047). 
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Från studien Deliberate self-harm within an international community sample of young people: 

comparative findings from the Child & Adolescent Self-harm in Europe (CASE) Study (Madge et.al., 

2008) framgår att  självskärande som ofta anses vara ett typiskt kvinnligt fenomen utgjorde den 

vanligaste självskademetoden både för flickor och pojkar i sex av sju länderna som ingick i studien 

(Madge et.al., 2008, s.667; s.671-675). Sannolikheten för att självskadebeteendet kommer till någon 

annans kännedom är dock större för flickor som skär sig än för pojkar som skär sig (ibid., s.674). 

Enligt studien sökte även pojkar som hade skurit sig själv akutsjukvård i mindre utsträckning än 

pojkar som hade skadat sig själv med hjälp av andra metoder (ibid., s.674). 

 

I artikeln Självskadeebeteende hos unga – en ny svensk undersökning (Lundh et al., 2010) redovisas 

att en väsentlig könsskillnad hittades i självskademetoder som hade använts då drygt 20 % av 

flickorna och 8 % av pojkarna i studien hade skurit sig själva (Lundh et al., 2010, s.26).  

 

6.6. Analys av temat Kön 

 

Primärdokumenten visar en del könsrelaterade skillnader i självskadebeteende. Både Taylor (2003) 

och Brickman (2004) beskriver i sina artiklar att självskadebeteende framställs i litteraturen 

respektive i flera forskningsstudier från 1960-70 talet som ett nästan uteslutande kvinnligt fenomen.  

I Brickmans (2004) artikel tas upp att studierna gjorda av Graff och Malin (1967), Burnham (1969), 

Rosenthal et al. (1972) samt Ross och McKay (1979) finner att bakom självskadebeteende ligger 

typiska kvinnliga beteendemönster (Brickman, 2004, s.92-97). Dessa beteendemönster är infantilism, 

passivitet, uppmärksamhetskrav samt vägran att ta ansvar (ibid., s.92-97). Utifrån 

socialkonstruktivismen kan detta analyseras som ett exempel på en typifiering. Typifieringar innebär 

att kategorisera andra människor och tilldela dessa kategorier vissa typiska egenskaper (Berger & 

Luckmann, 1998, s.43-45). Typifieringarna påverkar sedan våra uppfattningar och vårt beteende mot 

de personer vi möter. I detta fall gäller det typifieringen kvinna som forskarna ha gjort genom att 

tilldela de kvinnliga studiedeltagarna ett antal typiska kvinnliga egenskaper som forskarna trodde 

flickorna i studierna hade. Denna typifiering av de kvinnliga studiedeltagarna kunde leda till att 

forskarna tolkade och förklarade flickornas självskadebeteende utifrån sin typifiering av flickor, det 

vill säga hur de trodde alla flickor var. Deras typifiering av flickor verkade inkludera egenskaper som 

infantilism, passivitet, vägran att ta ansvar och uppmärksamhetskrav. Dessa egenskaper eller 
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beteendemönster använde de sedan för att förklara flickornas självskadebeteende, att de skar sig 

själva eftersom de var sådana. Forskarnas typifiering av pojkar kunde däremot inkludera helt andra 

egenskaper så som exempelvis att pojkar är aktiva och handlingskraftiga och av denna anledning inte 

behöver ägna sig åt självskadebeteende. Denna skillnad mellan forskarnas typifieringar av pojkar och 

flickor kan förklara varför de betraktade självskadebeteende som ett nästan uteslutande kvinnligt 

fenomen. 

 

Studierna gjorda av Burnham (1969), Graff och Mallin (1967) och Rosenthal et al. (1972) 

sammankopplar  självskadebeteende med den passiva kvinnliga naturen och den medföljande 

oförmågan att agera ut (ibid., s.96-97). Burnham (1969) hävdar att självskadebeteende är 

masochistiskt till sin natur och orsakas av typisk kvinnlig masochism (ibid., s.96). Rosenthal et al. 

(1972) anser att självskärande är en inåtriktad aggressiv handling som utförs av passiva individer 

vilka i vårt samhälle är kvinnor (Brickman, 2004, s.96). Graff och Mallin (1967) förklarar det 

kvinnliga självskadeebeteendet med att flickor fostras till att vara mer passiva än pojkar samt oftare 

stöts bort av sina mödrar jämfört med pojkar (ibid., s.96). Burnham (1969) och Rosenthal et al. (1972) 

anser att den kvinnliga passiviteten har biologiska orsaker (ibid., s.96-97). Men enligt 

socialkonstruktivismen kan den kvinnliga passiviteten och oförmågan att agera ut förutom att vara 

skapade av naturen även vara en social konstruktion. Den sociala konstruktionen av kvinnor som  

passiva individer som inte kan agera ut utan i stället riktar sina aggressioner inåt och skadar den egna 

kroppen kan vara djupt historiskt förankrade och överföras från generation till generation. Enligt 

socialkonstruktivismen internaliserar människan eller tar till sig de uppfattningarna som finns i 

samhället om exempelvis  kvinnor. Dessa  uppfattningar kan uppfattas som självklara och skapade 

av naturen men i själva verket vara socialt konstruerade. Med hjälp av socialkonstruktivismen kan 

man på så sätt komma underfynd med att biologiska könsskillnader kan vara socialt konstruerade. 

Att Graff och Mallin (1967) förklarar det kvinnliga självskadeebeteendet med att flickor fostras till 

att vara mer passiva än pojkar kan också tolkas som ett uttryck för att den kvinnliga passiviteten är 

socialt konstruerat.  

 

Primärdokumentän redovisar delvis motsägelsefulla resultat angående könsskillnader när det gäller 

självskademetoder. Studierna gjorda av Nock & Prinstein (2004) samt Madge et.al. (2008) finner 

inga signifikanta könsskillnader när det gäller självskademetoder. Studien gjord av Klonsky & 

Muehlenkamp (2007) finner dock att kvinnor vanligt skadar sig genom självskärning medan män 

väljer att bränna sig eller slå sig själv (Klonsky & Muehlenkamp, 2007, s.1047). I Lundh et al., (2010) 

studie redovisas också en väsentlig könsskillnad i självskademetoder då drygt 20 % av flickorna och 

8 % av pojkarna i studien hade skurit sig själva (Lundh et al., 2010, s.26). Även Taylor (2003) finner 



30 

 

könsskillnader i självskademetoder. Enligt Taylor (2003) tenderar män att skada sig själv mer 

allvarligt än kvinnor och gör det också ofta offentligt genom beteenden som inte betraktas som 

självskadebeteeden i allmänhetens ögon, exempelvis genom att utsätta sig själv för olika faror 

(Taylor, 2003, s.86-87). Taylor (2003) förklarar att sådant beteende kan bero på den sociala 

stigmatisering som åligger självskadebeteende och kanske blir ett sätt för män att hantera starka 

negativa känslor på ett mer för allmänheten accepterat sätt (Taylor, 2003, s.84-86). Enligt Taylor 

(2003) kan uppfattningen om självskadebeteende som ett nästan uteslutande kvinnligt fenomen leda 

till att män som skadar sig själv skäms över sitt beteende och inte söker hjälp för det (Taylor, 2003, 

s.84 -87). Taylors (2003) antagande kan finna stöd i Madge et.al. (2008) studie. Även om 

självskärande som ofta anses vara ett typiskt kvinnligt fenomen utgjorde enligt denna studie den 

vanligaste självskadeemetoden för båda könen sökte pojkar som hade skurit sig själv akutsjukvård i 

mindre utsträckning än pojkar som hade skadat sig själv med hjälp av andra metoder (Madge et.al., 

2008, s.667; s.671-675). Enligt samma studie är även sannolikheten för att självskadebeteendet 

kommer till någon annans kännedom större för flickor som skär sig än för pojkar som gör det (Madge 

et.al., 2008, s.674).  

 

De redovisade könsskillnaderna i självskademetoder samt att pojkar tenderar att söka hjälp och vård 

för sitt självskadebeteende i mindre utsträckning än flickor kan utifrån socialkonstruktivismen 

förklaras med att män och kvinnor i samhället har olika socialt konstruerade roller. 

Socialkonstruktivismen menar att varje roll inkluderar normer och förväntningar på individen som 

har rollen och om beteendet skiljer sig från dessa normer och förväntningar uppfattas det som fel. 

Den allmänna uppfattningen om att självskadebeteende är ett kvinnligt fenomen kan i så fall skapas 

och stödjas av de normerna, egenskaperna och förväntningarna som ingår i kvinnorollen. Även 

faktumet att flera studier visar att det är vanligare för kvinnor än för män att skada sig genom 

självskärning kan tolkas som att självskärning som självskademetod uppfattas vara bunden till 

kvinnorollen. Om kvinnorollen förutsätter egenskaper som passivitet och oförmåga att agera ut kan 

uppfattningen om att självskadebeteende och självskärning är ett kvinnligt fenomen ses som en 

naturlig konsekvens av de kvinnliga rollegenskaperna. Att självskadebeteende i allmänhet och 

självskärning i synnerhet uppfattas som ett kvinnligt fenomen kan även förklara varför män väljer att 

skada sig själv mer allvarligt än kvinnor samt med beteenden som inte betraktas som 

självskadebeteende i allmänhetens ögon. Skillnaderna mellan det manliga och det kvinnliga 

självskadebeteendet kan bero på att mansrollen inkluderar andra normer och egenskaper än 

kvinnorollen. Att utöva beteende som anses vara kvinnligt kan utifrån socialkonstruktivismen tolkas 

av andra som vägran att anpassa sig efter de socialt konstruerade normerna för mansrollen. Detta kan 

i sin tur leda till olika slags sanktioner från andra samhällsmedlemmar vilket kan finna stöd hos 
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Taylor (2003) som anser att män inte söker hjälp och vård för sitt självskadebeteende för att 

självskadebeteende ses som socialt stigmatiserande och för att män skäms för det eftersom det 

uppfattas som ett kvinnligt fenomen. Att män kan skämmas för självskadebeteende som anses vara 

kvinnligt kan även förklara resultaten i Madge et.al. (2008) studie som fann att pojkar som skar sig 

sökte vård i mindre utsträckning än pojkar som skadade sig själva med hjälp av andra metoder.  

 

6.7. Helhetsanalys 

Resultatet i denna studie visar att självskadebeteende kan fylla känsloreglerande syften samt orsakas 

av barndomstrauma. Självskadebeteende som orsakas av behovet eller önskan av känsloreglering kan 

handla om att få uttryck för sina känslor, känna något överhuvudtaget genom fysisk smärta eller 

uttrycka negativa känslor mot sig själv. Barndomstrauma medför höga emotionella påfrestningar som 

kan leda till självskadebeteende vid avsaknad av andra konstruktiva strategier. Den gemensamma 

faktorn för dessa ovannämnda orsaker bakom självskadebeteende är att känslorna uttrycks på en 

fysisk nivå som för individerna i fråga ofta utgör ett mer begripligt sätt att hantera känslor. Det 

framkom även utifrån primärdokumenten att dessa ovannämnda orsaker till självskadebeteende 

gäller både könen. Könsskillnader i självskadebeteende visar sig genom uppfattningen om 

självskadebeteende som ett nästan uteslutande kvinnligt fenomen med bakomliggande typiska 

kvinnliga beteendemönster. Det vi kan se utifrån resultatet är att dessa studier inte var könsblandade 

utan endast behandlade kvinnor. Uppfattningen om att självskadeebeteende är ett typiskt kvinnligt 

fenomen anses enligt primärdokumenten leda till att män skäms över sitt självskadebeteende och av 

denna anledning skadar sig genom farliga beteenden som av allmänheten inte betraktas som 

självskadebeteende samt söker hjälp och vård i mindre utsträckning än kvinnor. Av studiens resultat 

gällande könsskillnader i självskadebeteende kan utläsas att uppfattningen om självskadebeteende 

som ett nästan uteslutande kvinnligt fenomen kan påverka individer som skadar sig själva på ett 

negativt sätt.  

 

 

7. Diskussion 

 

Detta kapitel börjar med en sammanfattning av uppsatsens resultat i relation till syftet och 

frågeställningarna. Sedan följer en sammanfattande diskussion av uppsatsen och dess resultat. 

Kapitlet avslutas med en metoddiskussion samt förslag på vidare forskning inom området.  
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Syftet med denna uppsats var att undersöka orsaker till självskadebeteende samt eventuella 

könsskillnader i självskadebeteende och förklaringar till dessa. Den första frågeställningen 

fokuserade på vilka orsaker till självskadebeteende hos ungdomar och unga vuxna av båda könen 

kan förekomma. Resultaten i denna studie visar att självskadebeteende kan fylla känsloreglerande 

syften som att få befrielse från negativa känslor eller få kontroll över sina känslor, reglera känslor av 

alexithymia eller dissociation samt uttrycka självhat, självförakt och andra negativa känslor riktade 

mot det egna självet. Vid negativa känslor mot det egna självet fungerar även självskadebeteende 

som en sorts attack mot den egna kroppen. Studieresultaten visar även att självskadebeteende kan 

orsakas av barndomstrauma i form av föräldrarnas försummelse eller känslomässiga omsorgssvikt 

samt fysiska, psykiska och sexuella övergrepp i barndomen. Det framkom att  barndomstrauma kan 

skapa starka negativa känslor vilket i kombination med avsaknad av konstruktiva strategier för att 

kunna hantera höga emotionella påfrestningar kan orsaka självskadebeteende. Avsaknad av 

konstruktiva strategier kan enligt ett primärdokument bero på uppväxt i dysfunktionella familjer som 

inte är bra på att lära ut lugnande strategier.  

 

Den andra frågeställningen behandlade vilka könsskillnader i självskadebeteende hos ungdomar och 

unga vuxna framkommer i den aktuella forskningen och hur dessa könsskillnader förklaras. 

Primärdokumenten visar en del könsrelaterade skillnader i självskadebeteende. I flera 

primärdokument påtalas att självskadebeteende framställs som ett nästan uteslutande kvinnligt 

fenomen. Bakom det kvinnliga självskadebeteende ligger enligt flera studier typiska kvinnliga 

beteendemönster i form av infantilism, passivitet, uppmärksamhetskrav och vägran att ta ansvar. 

Samma studier sammankopplar det kvinnliga självskadebeteendet med den passiva kvinnliga naturen 

och den medföljande oförmågan att agera ut. Det kvinnliga självskadebeteende anses i ett av 

primärdokumenten vara en inåtvänd aggressiv handling som utförs av passiva individer som i 

samhället representeras av kvinnor. Den passiva kvinnliga naturen förklaras i sin tur med både 

medfödda biologiska orsaker och skillnader mellan flickors och pojkars uppfostran. 

Primärdokumenten redovisar även delvis motsägelsefulla resultat angående könsskillnader i 

självskademetoder. Resultaten i en del av primärdokumenten finner inga signifikanta könsskillnader 

i självskademetoder samtidigt som att resultaten i flera andra primärdokument visar att självskärning 

är vanligast bland kvinnor medan män tenderar att skada sig själv mer allvarligt än kvinnor och gör 

det också ofta genom beteenden som inte betraktas som självskadebeteeden i allmänhetens ögon. Det 

framkom även att män som skadar sig själva i allmänhet och de män som skär sig själva i synnerhet 

söker hjälp och vård i mindre utsträckning än kvinnor. Detta förklaras i ett av primärdokumenten 

med att självskadeebeteende ses som socialt stigmatiserande och kan väcka skamkänslor hos män 

eftersom det uppfattas som ett kvinnligt fenomen.  
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Vi anser att vi har uppfyllt syftet med uppsatsen att undersöka orsaker till självskadebeteende samt 

eventuella könsskillnader i självskadebeteende och förklaringar till dessa och att uppsatsens två 

frågeställningar har blivit besvarade utifrån den forskningen om självskadebeteende som vi har tagit 

del av genom inläsning av de utvalda primärdokumenten. Uppsatsen har varit fokuserad kring tre 

teman som har utformats efter inläsning av primärdokumenten. Dessa teman som sedan har använts 

för analys är: känsloreglering, barndomstrauma och kön. I analysen har vi använt oss av symbolisk 

interaktionism och socialkonstruktivism som teoretiska perspektiv. Både den symboliska 

interaktionismen och socialkonstruktivismen förklarar hur en människa formar sin identitet i samspel 

med andra. Socialkonstruktivismen har även hjälpt oss att förklara att könsskillnader kan vara socialt 

konstruerade. Dessa två teoretiska perspektiv har på ett väl fungerande sätt kompletterat varandra 

och har hjälpt oss att analysera våra resultat.   

 

I studiens analys redogörs för att allmänna uppfattningar som kan tolkas som sociala konstruktioner 

kan ha en skadlig inverkan på individnivån. Studiens resultat visar att män som skadar sig själva 

tenderar söka hjälp och vård för sitt självskadebeteende i mindre utsträckning än kvinnor på grund 

av skamkänslor. Dessa skamkänslor beror på att självskadebeteende uppfattas som ett typiskt 

kvinnligt fenomen. Uppfattningen om att självskadebeteende är ett kvinnligt fenomen kommer enligt 

studiens resultat utifrån föreställningen om att passivet och oförmåga att agera ut utgör typiska 

kvinnliga egenskaper. Vi reagerar på att vissa forskare bidra till att bekräfta och föra denna 

uppfattning vidare till nästa generation genom att bygga sina studier på hypotesen om att 

självskadebeteende är ett övervägande kvinnligt fenomen och till följd av detta endast studera 

kvinnor. Utifrån studier med enbart kvinnliga deltagare drar de sedan slutsatser om könsrelaterade 

orsaker till självskadebeteende.  Det kvinnliga självskadebeteendet förklaras sedan utifrån dessa 

ovannämnda typiska egenskaper. Vi anser att det är av en stor vikt för en socionom att vara medveten 

om att de stereotypa föreställningarna om manligt och kvinnligt kan få människor att avstå från att 

söka hjälp. Medvetenheten om att självskadeebeteende förekommer hos båda könen samt att män 

kan skada sig själv genom beteende som oftast inte uppfattas som självskadebeteende är också en 

förutsättning för att kunna bemöta olika individer på lika villkor och kunna säkra det sociala arbetets 

kvalitet.  

 

7.1. Metoddiskussion 

Denna uppsats är en forskningsöversikt som har analyserats med hjälp av ett hermeneutiskt 

tolkningssätt. Forskningsöversiktens svagare sida är att den grundas på det litteratururvalet som 

översiktens författare har gjort vilket i sin tur innebär att forskningsöversikt kan vara subjektiv och 
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partisk för att stämma överens med författarens egna åsikter. Uppsatsförfattarna anser dock inte att 

det litteratururvalet som har gjorts är selektivt och vinklat utan tycker att det ger en rättvis bild av hur 

forskningen inom området ser ut. Uppsatsförfattarna har valt att göra den aktuella studien för att 

finna svar på sina frågor om orsaker till självskadebeteende samt eventuella könsskillnader i 

självskadebeteende och förklaringar till dessa. Uppsatsförfattarna ville gå på djupet med sin studie 

vilket kan förklara valet av en kvalitativ metod för den aktuella studien. Alvesson och Sköldberg 

(2008) argumenterar för en reflekterande forskning som utmärks av reflektion och är kritiskt inställd 

gentemot självklarheten i förklaringar av den sociala verkligheten (Alvesson och Sköldberg, 2008, 

s.19-20). Innan uppsatsförfattarna började med denna studie hade de varit väl medvetna om att 

självskadebeteende betraktades som ett övervägande kvinnligt fenomen. Uppsatsförfattarna ville 

dock själva undersöka vad tidigare forskning hade visat i denna fråga. Uppsatsförfattarna är väl 

medvetna om att forskningsresultatet skulle kunna påverkas av val av andra forskningsstudier, andra 

sökdatabaser och andra sökord. Användning av andra teoretiska perspektiv skulle också kunna ge 

andra förklaringar och annan tolkning av studiens resultat. De flesta av studiens primärdokument är 

skrivna på engelska vilket kan ha resulterat i feltolkningar och icke korrekta översättningar. 

Uppsatsförfattarna har dock läst primärdokumenten flera gånger och har gjort liknande tolkningar 

vilket enligt vår bedömning bidrar till en rättvis bild av de utvalda primärdokumenten.  

 

7.2. Förslag till vidare forskning 

Den befintliga forskningen om självskadebeteende behandlar flickor/kvinnor med 

självskadebeteende i större utsträckning än pojkar/män med samma problematik. En del av 

primärdokumenten i den aktuella uppsatsen finner att självskadebeteende bland män ofta förblir dolt. 

Uppsatsförfattarna anser av denna anledning att det finns ett behov av mer forskning kring 

pojkar/män med självskadebeteende. Mer forskning om pojkar/män med självskadebeteende skulle 

kunna leda till att självskadebeteende skulle kunna upphöra ses som ett nästan uteslutande kvinnligt 

fenomen och underlätta för fler pojkar/män att berätta alternativt söka hjälp för sin 

självskadeproblematik.  
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