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Icke-suicidalt självskadebeteende hos unga kvinnor – en kunskapsöversikt 
 
 
Emma Torell och Pernilla Nilsson 
 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med denna kunskapsöversikt var att belysa olika aspekter av det kunskapsläge 

som finns idag sett till icke-suicidalt självskadebeteende bland unga kvinnor. 

Uppsatsens frågeställning var: Hur konstrueras och beskrivs ämnet icke-suicidalt 

självskadebeteende hos unga kvinnor i valda delar av forskningslitteraturen? Uppsatsen 

är en selektiv kunskapsöversikt som består av 11 primärdokument och resultaten 

analyserades med hjälp av en socialkonstruktionistisk teoribildning. Resultaten visade 

att kvinnor är överrepresenterade vad gäller icke-suicidalt självskadebeteende med 

fokus på att skära/rispa sig, men att det kan bero på vad forskaren väljer för 

inkluderings- och exkluderingskriterier i sin studie. Primärdokumenten vittnar om olika 

orsaker till varför unga kvinnor avsiktligen skadar sig själva, såväl inre som yttre 

faktorer är avgörande och samspelar med varandra. De unga kvinnorna upplevde att 

skärandehandlingen var ett effektivt sätt att hantera negativa känslor och att känna 

emotionell lättnad. Det fanns en stark korrelation mellan självskadehandlingar och 

dysfuntionella familjeförhållanden. Att självskada genom att skära samt rispa sig blev 

ett sätt att kanalisera svåra känslor men även att kommunicera med omgivningen då de 

unga kvinnorna inte lärt sig att på ett mer välgörande sätt uttrycka svåra känslor. De 

unga kvinnorna internaliserar omgivningens förväntningar – att vara ”den 

självskadande” – och skapar utifrån dessa en identitet. 

 

Sökord: Självskadebeteende, nssi, unga kvinnor, psykisk ohälsa, sociala konstruktioner  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Non-suicidal self-harm among young women – A literature study 
 
 
Emma Torell och Pernilla Nilsson 
 
 
Abstract 
 

The purpose of this systematic review was to highlight different aspects of the state of 

knowledge available today in terms of non-suicidal self-injury among young women. 

The question at issue was: How does the research literature – selected parts of it –

construct and discuss the topic of non-suicidal self-harm in young women? The paper is 

a selective knowledge survey consisting of 11 primary document and the results were 

analyzed using a social constructionist theory. The results showed that women are over-

represented in terms of non-suicidal self-injury with a focus on cutting/scratch, but it 

may depend on what the researcher selects for inclusion and exclusion criteria in their 

study. Primary documents show various reasons why young women deliberately harm 

themselves, both internal and external factors are crucial and interact with each other. 

The young women felt that the cutting action was an effective way to deal with negative 

emotions and to feel emotional relief. There was a strong correlation between self-harm 

acts and dysfunctional family relationships. The young women learned to self-harm as a 

way to channel hard feelings but also to communicate with the environment because 

they had not learned to communicate difficult emotions in a more beneficial way. The 

young women internalize the expectations of - to be "the self-harming young woman” - 

and creates an identity from these expectations.  

 

Keywords: self-harm, nssi, young women, mental distress, social constructions 
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1. Inledning 
Psykisk ohälsa är ett växande problem i dagens samhälle och på senare tid har det i flera 

sammanhang rapporterats att de unga tycks må allt sämre (Socialstyrelsen, 2013; 

Socialstyrelsen, 2004). Känslor av ångest, oro och ängslan har tredubblats de senaste 20 

åren bland unga (Odlind, 2009) och alarmerande rapporter vittnar om att unga i större 

utsträckning begår självmord och att de medvetet skadar sig själva till följd av att de 

lider av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2009). Självskadebeteende bland unga har inte 

enbart negativa effekter för den enskilda individen utan även långsiktiga negativa 

effekter på samhällelig nivå (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

 

Vi kommer med största sannolikhet att möta unga personer som ägnar sig åt 

självskadebeteende i någon mån – gravt eller lindrigt – i vår profession som socionomer 

i olika forum och på varierande sätt (Meeuwisse & Swärd, 2006). Socionomens uppgift 

handlar till mångt och mycket om att möta människors utsatthet (ibid.) och att försöka 

förstå omfattningen av samt mekanismerna bakom självskadebeteende (Socialstyrelsen, 

2004) är av stor vikt för vår yrkeskompetens till syfte att hjälpa våra klienter/patienter i 

olika frågor. Vi anser att det är viktigt att få kunskap om vad för slags information som 

ges gällande självskadebeteende i forskningen då kliniker/praktiker vänder sig till 

forskningen för att få kunskap som sedermera får stora konsekvenser för de klienter 

man träffar. Det är således relevant och viktigt att granska vad för slags bild av vårt 

valda fenomen som forskningen förmedlar. 

 

Sammantaget anser vi att självskadebeteendet är ett ämne vi vill belysa och lyfta fram 

då det är viktigt med ökad och framförallt samlad kunskap. Vi har valt att göra det 

genom att utarbeta en selektiv kunskapsöversikt över 11 primärdokument för att 

sammanställa och se till den befintlig forskning som finns i ämnet. Att åsamka sig själv 

skada är problematiskt oavsett könstillhörighet, men vår förförståelse är att unga 

kvinnor i större utsträckning aktivt utövar olika former av självskadebeteende och 

därför har vi valt att se till just denna målgrupp i vår kunskapsöversikt. Vi har valt att 

avgränsa oss till det specifika självskadebeteendet att skära/rispa sig med fokus på att 

skada sig själv utan avsikten att ta sitt liv. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna kunskapsöversikt är att belysa olika aspekter av det kunskapsläge som 

finns idag inom forskningslitteraturen sett till icke-suicidalt självskadebeteende bland 

målgruppen unga kvinnor. Vi har valt att fokusera på självskadebeteendet att skära/rispa 

sig. 

 

1.2 Frågeställning 

- Hur konstrueras och beskrivs ämnet icke-suicidalt självskadebeteende – med fokus på 

att skära/rispa sig – hos unga kvinnor i valda delar av forskningslitteraturen?  

 

Forskningsfrågan kommer att besvaras med fokus på följande teman:   

1)  Genus 

2)  Förklaringsmodeller med fokus på inre faktorer – Självbild/identitet, kognitiva 

funktioner och känslohantering  

3)  Förklaringsmodeller med fokus på yttre faktorer – Mellanmänskligt samspel 

och social kontext  

1.3 Disposition 

Kunskapsöversikten är indelad i 8 kapitel. I det första kapitlet beskrivs det valda 

problemet kort i en inledning följt av syfte, frågeställning samt relevanta 

begreppsförklaringar. I kapitel 2 presenterar vi bakgrund samt tidigare forskning 

kopplat till det valda ämnet. I kapitel 3 redogör vi för det valda teoretiska perspektivet – 

socialkonstruktionism – som ligger till grund för uppsatsens analysdel. I kapitel 4 

återfinns det metodologiska genomförandet av uppsatsen varav förförståelse, 

vetenskapsfilosofisk design, forskningsdesign, metod för litteratursökning och urval, 

studiens trovärdighet samt en kort redogörelse för primärdokumenten är en del utav det. 

I kapitel 5 presenteras resultatdelen som utformas inom ramen för uppsatsens 3 valda 

teman. Därefter – i kapitel 6 – följs resultatdelen upp med delanalyser av de 3 valda 

temana utifrån socialkonstruktionistisk teori som avslutas med en sammanfattande 

helhetsanalys. I kapitel 7 för vi en diskussion där vi redogör för våra resultat, slutsatser 

och vår metod. Slutligen rundar vi av med förslag till fortsatt forskning. Avslutningsvis 

presenteras referenslistan i kapitel 8. 
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1.4 Begreppsförklaring 

1.4.1 Unga kvinnor 

Vår valda forskning behandlar i huvudsak personer av kvinnligt kön som är från 13 år 

upp till 25 års ålder. Detta är en åldersperiod då unga männsikor befinner sig i 

brytningstiden mellan barndom och vuxenliv (Socialstyrelsen, 2009). Vi väljer att 

benämna dessa personer som ”unga kvinnor” i vår studie då vi anser att merparten av 

personerna som utgörs av forskningen är av för hög ålder för att kunna klassas som 

flickor. Dock är deras relativt unga ålder relevant för kontexten och därav anser vi att 

enbart benämningen ”kvinnor” blir missvisande.  

1.4.2 Självskadebeteende 

Ett självskadebeteende innebär att man avsiktligt och upprepade gånger utsätter sig själv 

för självskada av psykiska orsaker. Orsaken till att individer tillfogar sig själva fysisk 

skada är högst individuellt och har ingen given förklaring, men många personer som 

utövar fysisk självskada vittnar om att det är ett sätt att kanalisera svåra känslor samt att 

hantera ångest. Ett självskadebeteende kan innebära att en individ skadar sig själv 

genom att exempelvis skära/rispa sig på valda delar av sin kropp, att bränna sig själv 

eller att förgifta sig själv (McKenzie & Gross, 2014). Begreppet självskadebeteende kan 

även innefatta de som skadar sig själva med avsikten att ta sitt liv. Vi har i vår uppsats 

fokuserat på unga kvinnor som väljer att skada sig själva genom att skära/rispa. 

1.4.3 Non-suicidal self-injury (NSSI) 

Icke-suicidalt självskadebeteende skiljer sig från självmordsförsök genom att det inte 

finns en medveten avsikt att avsluta sitt liv när individen åsamkar sig själv skada, även 

om självskadebeteende i många fall är riskabelt och kan leda till döden. Individen kan 

även ha tankar på att vilja avsluta sitt liv, även om hen inte avsiktligt skrider till 

handling för att göra detta (McKenzie & Gross, 2014). NSSI finns beskrivet i den nya 

versionen av DSM-5 som kom ut 2013 (American Psychiatric Association, 2013). Det 

är icke-suicidalt självskadebeteende med fokus på att skära/rispa sig vi kommer att 

fokusera på i denna uppsats. 
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras bakgrund och relevant tidigare forskning som förgrund till 

uppsatsens resultatdel.  

 
I vid mening är psykisk ohälsa ett växande problem i samhället och ett högaktuellt 

ämne. På senare år har det i flera sammanhang rapporterats att de unga i samhället tycks 

må allt sämre (Socialstyrelsen, 2013). Ökad förekomst av självrapporterad psykisk, 

psykosomatisk och psykosocial ohälsa bland barn och ungdomar utgör ett påtagligt 

problem (Socialstyrelsen, 2004). Den psykiska ohälsan hos unga har ökat under 90- och 

00-talet och betydligt fler flickor och unga kvinnor än pojkar och unga män har sämre 

psykiskt välbefinnande (ibid.). Alarmerande rapporter vittnar om att unga i större 

utsträckning begår självmord och aktivt skadar sig själva till följd av att de mår dåligt 

(Socialstyrelsen, 2009).  

 

Ur ett historiskt perspektiv har självskadebeteende funnits sedan lång tid tillbaka, både 

som ett kulturellt accepterat fenomen och som ett uttryck för social och psykisk 

problematik (Socialstyrelsen, 2004). Att unga kvinnor uttrycker psykiskt lidande via sin 

kropp är inget nytt, men på senare tid har det framhållits i mediala kanaler som ett 

samtida samhällsproblem (Zetterqvist, 2014). Purington och Whitlock (2010) framhåller 

i sin forskning att NSSI knappt nämndes medialt innan 1980 och att det då främst 

förknippades med mental sjukdom och självmord. I dagens mediala brus har 

självskadebeteende och NSSI som fenomen både ökat i frevens och kan tillsynes förstås 

som något “vanliga” ungdomar utövar till skillnad från de mediala beskrivningarna 

längre tillbaka i tiden (ibid.). 

 

En studie från 1997 bekräftar att självmordsförsök och självskadebeteende är ett ökande 

problem i samhället. Vid undersökningens tillfälle var den vanligaste orsaken till 

inläggning på sjukhus uppsåtlig förgiftning av sig själv där unga kvinnor var klart 

överrepresenterade. Fall av självmordsförsök visade sig i studien ofta vara en markör 

för allvarliga sociala, interpersonella eller psykiatriska problem som exempelvis 

depression (Kerfoot, McNiven & Gill, 1997). Även i en annan studie från 2003 talar 

man om att inläggningar på sjukhus där den främsta orsaken är uppsåtlig förgiftning. 

Vidare i denna undersökning kommer forskarna fram till att depression, hopplöshet 

(eng. hopelessness) och låg självkänsla är återkommande faktorer som bidrar till 
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självskadebeteende. Depression är också en mycket viktig faktor i samband med 

upprepning av avsiktlig självskada hos ungdomar (Hawton et al, 2003). 

 
Även om självskadebeteende inte är ett nytt fenomen finns det förhållandevis lite 

forskning att hämta och det anses vara ett ”nytt” forskningsområde. Zetterqvist (2014) 

skriver i sin studie som undersöker förekomsten av NSSI hos svenska ungdomar att det 

forskningsfält som ämnar att behandla frågor kring självskadebeteende det senaste 

decenniet har ”exploderat” i omfång, men att det fortfarande råder defintions- och 

konceptuella oenigheter bland praktiker och forskare. Forskning kring 

självskadebeteende (i synnerhet kring NSSI) är dock ett forskningfält på frammarsch 

där frågor kring mekanismer bakom detta komplexa och multidimensionella beteendet 

ämnar att utredas och förstås (ibid.). 

 

I den femte och senaste utgåvan av The Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM-5) från 2013 (American Psychiatric Association, 2013) finns NSSI 

som nytt tillägg beskrivet under kapitlet ”Conditions for Further Study” där olika 

tillstånd finns författade varav de ”uppmuntras till vidare forskning” eftersom lite 

forskning finns att tillgå i dagsläget. Även Zetterqvist (2014) instämmer i det som står 

beskrivet i DSM-5 och menar på att självskadebeteende som forskningsfält har en 

historik som tyder på svårigheter att klassificera tillståndet och att det behöver utredas 

ytterligare.  

 

3. Teoretiskt perspektiv 
I detta avsnitt redogör vi för vår valda teori som senare kommer att användas som 

verktyg i analysen av primärdokumenten. Vi har ämnat att belysa det vi anser är vår 

valda teoris viktigaste beståndsdelar sett till den litteratur vi har tagit del av. Vårt val av 

teoretiskt perspektiv föll på socialkonstruktionistisk teori för att vi ville undersöka hur 

icke-suicidalt självskadebeteende hos unga kvinnor konstrueras i forskningslitteraturen. 

 
3.1 Socialkonstruktionism 
Burr (2003) menar att kärnan i ett socialkonstruktionistiskt synsätt går ut på att ha en 

kritisk blick till det för givet tagna i vår verklighet och att det även inkluderar våra egna 

tankar, känslor och förhållningssätt till vår omgivning. Payne (2008) beskriver att 

människans uppfattade sociala verklighet betstår av ”social kunskap” som styr våra 
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handlingar samt att vi alla har olika uppfattningar om hur denna verklighet ter sig. Den 

som bestämmer hur verkligheten är och beskriver den därefter har skapat sin egen bild 

av omvärlden. Vi kommer fram till gemensamma uppfattningar om verkligheten genom 

att vi delar med oss av vår kunskap via sociala processer som organiserar kunskapen 

och gör den objektiv. Människor bygger upp gemensamma eller delade uppfattningar 

om världen genom att samspela med varandra i kulturella, historiska och sociala 

kontexter (Burr, 2003; Payne, 2008). Med detta synsätt som fond är begreppet 

självskadebeteende svårt att definiera. En ung kvinna som umgås i en social kontext där 

det är normaliserat och socialt accepterat att skada sig själv genom att skära/rispa 

kanske inte upplever samma utanförskap och skam som en ung kvinna som lever i en 

social kontext som är motsats till den förra. Individernas egna uppfattningar kring sig 

själva och sitt självskadebeteende samt deras sociala kontext bör tas i beaktning när vi 

samlar och studerar forskning då detta kan påverka studiernas resultat. 

 

Wetherell och Maybin (1998) fortsätter på detta spår och betonar att människans 

uppfattning om det egna jaget är en socialt konstruerad företeelse. Burr (2003) tar upp 

könstillhörighet och genus som ett exempel på detta. Burr menar att omvärldens 

observationer och gemensamma uppfattningar föreslår att det finns två kategorier av 

människor: män och kvinnor. Ur en biologisk aspekt finns det manliga och kvinnliga 

reproduktionsorgan hos de flesta arter, men genus och den sociala aspekten av 

könstillhörighet är socialt konstruerat – vi förknippar exempelvis specifika personliga 

egenskaper, intressen och beteende till ett givet kön. Socialkonstruktionismen uppmanar 

oss att ifrågasätta denna tillsynes objektiva sanning och att inta ett kritiskt och 

uppmärksamt förhållningssätt. Detta är av stort intresse för våra forskningsresultat samt 

analys i vår uppsats då vi ämnar att bearbeta material som avser specifikt unga kvinnor. 

Beroende på hur en forskningsstudie bedrivs och vilka frågor som ställs kan 

forskningen få varierande utgång och detta är av intresse för vår uppsats ur ett 

genusperspektiv. 

 

Socialkonstruktionismen argumenterar för en integrerad syn på människor och deras 

omgivning – gränsen mellan dem är oklar. Individen, hennes medvetande och jaget 

uppfattas som något helt igenom socialt. Andra typer av synsätt kan förutsätta att den 

bästa bilden av individens egna jag erhålls först när hennes sociala kontext ”stängs av” 

för att det inte ska påverka eller störa bilden. Socialkonstruktionismen ämnar dock att 
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betona att den sociala verkligheten (kulturella, strukturella, historiska och sociala 

kontexter) är i fokus för individens egna jag. Jaget är enligt socialkonstruktionismen 

inte ett objekt som kan studeras och beskrivas en gång för alla utan ska snarare ses som 

föränderligt och flytande över tidens gång och som en historia som rör sociala relationer 

(Wetherell & Maybin, 1998). En människa är aldrig färdig när hon föds utan formas och 

utvecklas ständigt genom livets gång (Wetherell & Maybin, 1998). Denna aspekt 

påbjuder att ytterligare se till individens sociala kontext och hennes påverkbara faktorer 

sett till den forskning som finns. I vilken utsträckning kan en individ presumtivt födas 

med anlag för att utveckla ett självskadebeteende och i vilken usträckning – och vilka 

typer av faktorer – ligger omgivningen till grund för att bidra till ett 

självskadebeteende? Detta hoppas vi kunna undersöka till viss del i denna studie. 

 

Vidare menar Wetherell och Maybin (1998) att socialkonstruktionismen ser på 

människor som mångfacetterade med en hel uppsättning olika former av ”jag” – 

kontextuella jag – som visar sig beroende på vilken miljö och social kontext de vistas i. 

Ibland kan till och med de olika versionerna eller delarna av jaget vara motsägande. Det 

kan finnas motsättningar i människors personlighet, handlingar och relationer i olika 

situationer (Wetherell & Maybin, 1998). Därtill ska tilläggas att en ny form av social 

identitet för en individ måste samspela med tidigare sociala identiteter och att det kan 

uppstå spänningar mellan dessa. Att framställa nya sidor hos sig själv kommer inte utan 

vissa begränsningar. Människor kan inte välja att förverkliga sig själv på vilket sätt som 

helst utan att ta hänsyn till tidigare identitet och historia. Sättet att vara och hur man 

framställer sig själv måste gå något sånär i enlighet med vad som skett tidigare sett till 

respons och reaktion hos individen annars riskerar individen att inte uppfattas som ”sig 

själv” (Wetherell & Maybin, 1998).  

 

Språket – verbalt och kroppsligen – är en avgörande del i det socialkonstruktionistiska 

synsättet eftersom det är en central grundbult i det sociala samspelet mellan människor 

(Burr, 2003; Payne, 2008). Wetherell och Maybin (1998) belyser även att den dagliga 

kommunikationen utgör en viktig beståndsdel för människans konstruktion av det egna 

jaget – samtal formar ett ständigt meningsbyggande och en egen samt gemensam 

begriplig verklighet. Individens utveckling och tankemönster går direkt via 

språkinlärning. Människans tanke och inre dialog består i själva verket av 

internaliserade dialoger som skapas i sampspel med andra människor. Individens 
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tankemönster och inre processer speglar den yttre sociala verkligheten med dess normer, 

värden och åsikter (Wetherell & Maybin, 1998). Vi vill i bearbetningen med denna 

studie ha dessa ”glasögon” på när vi undersöker vår valda forskning, eftersom man 

utifrån detta perspektiv skulle kunna göra tolkningen att den självskadande handlingen 

är ett resultat av att de unga kvinnorna internaliserat värderingar från omgivningen och 

på så vis tillskriver sig själva en identitet som ”den som självskadar” samt att deras 

kroppsliga uttryck – det fysiska självskadandet – är deras sätt att kommunicera och ge 

”svar” tillbaka till omgivningen. 

 

4. Metod 
I detta kapitel kommer vi att beskriva det metodologiska tillvägagångsätt som vi har valt 

att använda oss av i denna kunskapsöversikt. En initial förförståelse följs av vår 

vetenskapliga position, vår forskningsdesign, vårt tillvägagångssätt samt våra 

analysverktyg. Avslutningsvis redogör vi för kunskapsöversiktens trovärdighet samt de 

etiska ställningstaganden som vi har beaktat under arbetets gång. 

 
4.1 Förförståelse 
 
Människors förförståelse ligger till grund för de tolkningar man gör av världen 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013) och det är av stor vikt inom den kvalitativa forskningen att 

forskaren i sin rapport redogör noga för sin förförståelse inom det valda 

forskningsområdet (Olsson & Sörensen, 2011). Vi anser att vår förförståelse kring 

ämnet självskadebeteende hos unga kvinnor är elementär. Ingen av oss har arbetat eller 

kommit i kontakt med denna målgrupp tidigare. Vi anser dock att det är ett högaktuellt 

ämne som vi båda finner intressant och viktigt att inhämta mer information om. Vi som 

uppsatspar har som initialt antagande att självskadebeteende är mest förekommande 

bland unga kvinnor och att den mest vanliga formen av att skada sig själv fysiskt var 

genom att skära sig. Ett annat antagande från vår sida var även att det ligger ett psykiskt 

problematiskt och dåligt mående (exempelvis svår ångest) som grund för detta 

beteende. 

 

4.2 Vetenskapsfilosofisk position 
 
Vi har genom arbetets gång använt oss utav en abduktiv strategi vilket innebär en 

växling mellan induktivt och deduktivt arbete.  Inledningsvis började vi vårt arbete med 
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att söka fakta utifrån vår förförståelse – ett induktivt angreppssätt. När vi sedan läste 

igenom överkommet material såg vi specifika beröringspunkter som återkom i våra 

dokument. Vi valde utifrån dessa beröringspunkter att börja arbeta utifrån ett deduktivt 

angreppssätt då vi vid det här laget hade kommit fram till gemensamma teman och 

dessa teman ville vi beakta när vi fortsättningsvis sökte material (Larsson & Lilja, 

2005). 

 

Studiens vetenskapsfilosofiska position är inspirerad av hermeneutiken. Syftet med att 

använda sig av ett hermeneutiskt synsätt är att skapa en förståelse för en texts mening 

(Larsson & Lilja, 2005). Utifrån en vag uppfattning om texten som helhet delas den upp 

i mindre delar som tolkas enskilt var och en för sig. Utifrån dessa tolkningar relateras 

sedan delarna till helheten vilket sker fram och tillbaka i en form av spiral eller cirkel 

som kallas för den hermeneutiska cirkeln (Kvale & Brinkman, 2014). Processen med 

den hermeneutiska cirkeln är i stort sett oändlig men avslutas när forskaren kommit 

fram till ett inre sammanhang utan logiska motsägelser (ibid). Olsson & Sörensen 

(2011) säger att meningsfullheten i en text växer fram ur relationen mellan delar och 

helhet samtidigt som de är tydliga med att tala om att i den hermeneutiska forskningen 

betonas vikten av att se helheten. 

 

I denna uppsats kommer vi att inspireras av den hermeneutiska cirkeln genom att vi har 

valt ut teman i våra primärdokument som vi analyserar var för sig för att sedan relatera 

dem till en helhetsanalys i arbetet. En utförligare beskrivning av hur detta kommer att 

gå till finns i stycket 4.5. 

 

4.3 Forskningsdesign 
Vi har valt att göra en kunskapsöversikt för att kunna sammanställa och analysera delar 

av tidigare forskning då vi anser att den typen av metod passar bäst in sett till vårt valda 

syfte och frågeställning. En kunskapsöversikt syftar till att ge en överblick över den 

kunskap som finns inom ett visst område. Fokus i en kunskapsöversikt är de slutsatser 

som framkommit när man har studerat en viss företeelse. Slutsatserna sammanställs och 

används sedan som empiri i den egna studien (Bildtgård & Tielman, 2008). Vid en 

kunskapsöversikt är det litteraturen som blir informationskällan och precis som i andra 

forskningsmetoder utformas också problemformulering, ett urval och insamling av data 

för att sedan analysera och tolka data samt att rapportera sina resultat (Backman, 2008). 
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Backman (2008) belyser att den ständigt växande kunskapsmassan leder till ett starkt 

behov av kontinuerliga översikter. Ju fler vetenskapliga dokument och data som 

publiceras i världen, desto större behov av översikter. Därav anser vi att en 

kunskapsöversikt över unga kvinnor som skär sig kan vara av relevans.  

 

4.4 Tillvägagångssätt 

4.4.1 Litteratursökning 

Inledningsvis utgick vi från vår förförståelse och nyfikenhet kring självskadebeteende 

och sökte på ett flertal databaser. När vi upplevde att vi hittade en röd tråd genom 

dokumenten utformade vi teman som vi sedan sökte mer strukturerat utifrån. Våra 

primärdokument och tidigare forskning har vi valt ut genom att utföra 

litteratursökningar i databaserna LIBRIS, DiVA, Uppsök, Discovery, PsycInfo, 

SocIndex och PubMed. Vi kommer nedan att redogöra för de sökord vi använt oss av. 

Sökorden har även använts i olika kombinerade konstellationer för att optimera 

sökträffar. Siffran inom parentes anger antalet träffar per sökord.  

 

Sökord som använts i Discovery är: non suicidal self-injury (2048), non suicidal self-

injury among adolescents (484), non suicidal self-injury among women (47), self-harm 

among adolescents (1118), NSSI (2579), self-injury (6921), self-harm (11152), self-

mutilation (2916).  

 

Utöver detta har vi även sökt material från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och 

BRIS. De sökord vi då har använt är psykisk ohälsa, självskadebeteende, unga kvinnor 

och orsaker. Även dessa sökord kombinerade vi i olika sökningar för att optimera 

sökresultat. Vi har även tagit del av kunskap genom att läsa fysisk litteratur. 

 

Vår litteratursökning fortskred tills vi upplevde en mättnad i materialet. Vi upplevde 

mättnad i materialet sett till att vi inte märkte nya empiriska mönster, utan snarare 

återkommande mönster och en röd tråd i den forskning vi tagit del utav. Utifrån detta 

valde vi ut de primärdokument vi ansåg vara mest täckande för att kunna besvara vår 

frågeställning. Olsson och Sörensen (2011) bekräftar detta tillvägagångssätt och 

beskriver att mättnad uppnåtts när fortsatta datainsamlingar ger data som är utbytbara 
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mot den tidigare insamlade datan och upprepade litteratursökningar inte bidrar till något 

nytt.  

4.4.2 Urval och avgränsningar 

Syftet med denna studie är som redan nämnts att belysa olika aspekter av det 

kunskapsläge som finns idag sett till icke-suicidalt självskadebeteende bland unga 

kvinnor. Vi är medvetna om att intressant material kan ha sållats bort då vi har 

avgränsat oss till peer-review artiklar som finns i full text i de databaser vi har använt 

sökt i. Vi tar även i beaktan att utrymmet i uppsatsen är begränsat vilket medför att även 

andra avgränsningar måste göras. Om inte avgränsningar hade gjorts hade den 

vetenskapliga standarden inte varit hög. Exkluderandet av artiklar som inte är peer-

review anser vi således vara ett sätt att försöka säkerställa en så hög vetenskaplig nivå 

som möjligt i vår uppsats. Vi har även avgränsat oss till forskning som utgivits mellan 

åren 2010-2016. 

 

De valda primärdokumenten utgörs av kvalitativa såväl som kvantitativa studier. Vi har 

valt att inkludera unga kvinnor i åldrarna 13-25 år som utövar NSSI (endast symtomen 

skära och rispa). Vi har försökt att inkludera forskning baserat på omfattande 

populationer för att i största möjliga mån kunna säkra att det är kvalitativa studier som 

går att generalisera. Vi har tagit socioekonomisk- och demografisk kontext i beaktning 

när vi har valt ut de primärdokument som vi har bearbetat i denna uppsats. Forskning 

som vi har valt ut behandlar nordiska såväl som internationella förhållanden. Beroende 

på socioekonomisk- och demografisk kontext kan detta komma att ge sken av olika 

resultat i vårt valda ämne. Våra resultat hade möjligen sett annorlunda ut om vi enbart 

valt att studera exempelvis nordisk forskning eller forskning gjord i socioekonomiskt 

utsatta delar av världen. 

 

Vi har valt att exkludera dokument som innefattar forskning som fokuserar på män 

(dock benämns män till viss del – som jämförelsegrupp under avsnittet genus i 

resultatdelen), självmord, självskadebeteende med syfte att begå självmord, missbruk 

eller annan psykisk sjukdom i grunden.   
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De primärdokument vi valt består av vetenskapliga artiklar och avhandlingar. 

Dokumenten är i huvudsak författade av disputerade forskare eller erfarna praktiker 

inom området. 

4.4.3 Beskrivning av primärdokumenten 

Samtliga primärdokument i vår uppsats är förkortade med bokstäverna PD 

(primärdokument) och är numrerade. Dessa förkortningar kommer att användas 

hädanefter i resterande avsnitt genom uppsatsen. Primärdokumenten redovisas med en * 

före i referenslistan för att läsaren snabbt ska hitta dessa. 

 

PD1. Christoffersen et al. (2015) har skrivit en artikel som heter Non-Suicidal Self-

Injury—Does social support make a difference? An epidemiological investigation of a 

Danish national sample. Syftet med studien var att fastställa förekomsten av icke-

suicidalt självskadebeteende (NSSI) och undersöka om mottagandet av socialt stöd i 

barndomen, kan minska relationen mellan barnmisshandel, andra traumatiska 

livshändelser i barndomen och NSSI bland unga vuxna. 

 

PD2. Cohen et al. (2014) har skrivit en artikel som heter The interaction of affective 

states and cognitive vulnerabilities in the prediction of non-suicidal self-injury. I 

studien har 177 st ungdomar i åldern 14-19 år svarat på olika frågeformulär som sedan 

har sammanställts genom kvantitativa metoder och redovisas i diagram. Syftet med 

studien var att identifiera både kognitiva och affektiva sårbarheter till NSSI och 

undersöka deras interaktion i förutsägelse av NSSI. 

 

PD3. Curtis (2016) har skrivit en artikel som heter Young Women’s Experiences of Self-

harm: Commonalities, Distinctions and Complexities. I artikeln redogör Cate Curtis sin 

studie som omfattade 28 st kvinnor. 22 st fokuserades det mer speciellt på då alla dessa 

hade utfört både NSSI och självmordsförsök innan de fyllde 25 år. Syftet med 

forskningen som den här artikeln är baserad på var att fastställa vilka faktorer som ledde 

till självmordsbenägenhet och NSSI hos kvinnor medan de var unga och varför de fann 

detta beteende meningsfullt. Vidare undersöks även hur dessa unga kvinnor tog sig ur 

detta beteende.  
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PD4. Doyle et al. (2015) har skrivit en artikel som heter Self-harm in young people: 

Prevalence, associated factors, and help-seeking in school-going adolescents. Syftet 

med denna studie var att fastställa förekomsten och tillhörande faktorer hos ungdomar 

som skadar sig själva samt att undersöka och utreda hjälpsökande beteenden för 

självskador . 

 

PD5. Johansson (2010) har skrivit en doktorsavhandling som heter Självskada – en 

etnologisk studie av mening och identitet i berättelse om skärande. Med sin avhandling 

ämnar hon att belysa hur betydelser skapas kring skärande i dessa olika sammanhang 

och vad det kan innebära att identifiera sig som någon som skär sig. 

 

PD6. Kaess et al. (2013) har skrivit en artikel som heter Adverse childhood experiences 

and their impact on frequency, severity, and the individual function of nonsuicidal self-

injury in youth. Denna studie syftade till att undersöka en viss relation mellan icke-

suicidalt självskadebeteende (NSSI) och en mängd negativa barndomsupplevelser 

utöver barnmisshandel, samt deras inverkan på frekvens, svårighetsgrad, och funktioner 

av NSSI. 

 

PD7. Kiekens et al. (2015) har skrivit en artikel som heter  Non-suicidal self-injury 

among Dutch and Belgian adolescents: Personality, stress and coping. Studiens syfte 

var indelat i följande tre delar; 1) Ta reda på förekomsten av NSSI bland belgiska och 

nederländska ungdomar 2) sambandet mellan Femfaktorteorin och mångsidigheten av 

NSSI som tillexempel olika metoder att skada sig på 3) om dessa samband förmedlas av 

upplevd stress och coping.  

 

PD8. Law et al. (2016) har skrivit en artikel som heter A 6-year Longitudinal Study of 

Self-harm and Suicidal Behaviors among Chinese Adolescents in Hong Kong. I artikeln 

redogörs resultatet av en 6-årig longitudinell studie av kinesiska ungdomar i Hong 

Kong. Syftet med studien var  att undersöka mönster av självskadebeteende och 

självmordsbeteende bland kinesiska ungdomar i Hong Kong samt att undersöka 

relaterade faktorer som kön, dysfunktionella familjer, dålig ekonomi, positiv 

ungdomsutveckling  och funktionella familjer och se hur dessa påverkar utfallet av 

NSSI och självmordsbeteende. 
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PD9. Stanford et al. (2016) har skrivit en artikel som heter Understanding women who 

self-harm: Predictors and long-term outcomes in a longitudinal community sample.  

Syftet med artikeln var att författarna tyckte att det fattades longitudinell forskning 

inom området då deras förförståelse var att vi i allmänhet antar att unga vuxna som har 

ett självskadebeteende har sämre framtids utfall och trots det så bedrivs bara kortare 

forskningsundersökningar. Denna artikel bygger på tidigare forskning som 

sammanställts  med hjälp av ett stort representativt material genom en longitudinell 

studie. 

 

PD10. Zetterqvist et al. (2014) har skrivit en artikel som heter A cross-sectional study of 

adolescent non-suicidal self-injury: support for a specific distress-function relationship. 

Syftet med studien var att undersöka om olika självrapporterade biverkningar och 

traumasymptom kan förutse behovet av att skada sig själv genom NSSI och om detta 

utförs för att reglera känslor eller för att kommunicera med och påverka andra. 

 

PD11. Zetterqvist (2014) har skrivit en avhandling som heter Non-suicidal self-injury in 

Swedish adolescents. Prevalence, Characteristics, Functions and  Associations With 

Childhood Adversities. Syftet med avhandlingen var att undersöka självskadebeteendets 

förekomst, funktion, karaktäristik och metoder hos svenska ungdomar, samt att 

undersöka relationen till negativa livshändelser och traumasymptom.   

 

4.5 Analysverktyg 
Som nämnts under avsnitt 4.2 har vi valt att använda oss av en abduktiv strategi. För att 

underlätta hantering av insamlat material delade vi in materialet i teman. Denna 

tematisering kallas för meningskategorisering (Kvale & Brinkman, 2015). Vi har valt ut 

följande 3 teman: 

 
Tema 1 – Genus 

Tema 2 - Förklaringsmodeller med fokus på inre faktorer – Självbild/identitet, 

kognitiva funktioner och känslohantering  

Tema 3 – Förklaringsmodeller med fokus på yttre faktorer – Mellanmänskligt samspel 

och social kontext  
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Enligt Olsson och Sörenssen (2008) växer en meningsfullhet fram ur relationen mellan 

delarna och helheten i en text. Vi kommer därför att inspireras av den hermeneutiska 

cirkeln som just innebär att man tolkar både delarna och helheten. För att göra denna 

form av tolkning kommer vi att använda oss av våra teman var för sig för att sedan 

relatera temana till varandra och senare tolka helheten. 

 

4.6 Uppsatsens trovärdighet 

4.6.1 Validitet 

Validitet innebär att man mäter det man verkligen avser att mäta (Kvale & Brinkman, 

2015; Sohlberg & Sohlberg, 2013). Vi har ämnat att öka studiens validitet genom att 

använda rika och beskrivande citat som vi valt ut ur våra primärdokument. Detta syftar 

till att underlätta för läsaren att bilda sig en uppfattning kring huruvida vi har haft fokus 

på det vi ämnar att undersöka. Vidare ger vi läsaren genom dessa presenterade citat 

tillgång till det material vi kommer att ha som grund i vår analys.  

4.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet mäter om forskningsresultatet är tillförlitligt och om samma resultat skulle 

kunna reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare (Kvale & Brinkman, 

2014). Vi har i metoddelen noggrant gått igenom alla steg vi har tagit i 

forskningsprocessen för att vi själva ska vara säkra på att vi genomför en 

kunskapsöversikt med så hög reliabilitet som möjligt. En metod vi kommer att använda 

oss utav för att stärka reliabiliteten i vår studie är att vi båda två kommer att läsa 

samtliga primärdokument och sedan jämföra våra tolkningar med varandra för att 

försäkra oss om att vi har tolkat innehållet i primärdokumenten på liknande sätt. Detta 

kallas för en undersökartriangulering (Larsson & Lilja, 2005) och det förklarar vi 

närmare under rubrik 4.6.4. 

4.6.3 Generaliserbarhet 

Generalisering innebär att resultaten från en forskningsstudie kan överföras till andra 

undersökningspersoner, kontexter och situationer (Kvale & Brinkman, 2015). Kvale och 

Brinkman (2015) beskriver den naturalistiska generaliseringen. Naturalistisk 

generalisering utgår från personlig erfarenhet och bygger på en tyst kunskap om hur 

saker förhåller sig och leder till förväntningar snarare än formella förutsägelser. Vi 

kommer inte genom vår studie kunna förutsäga hur kontexten ser ut för alla unga 
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kvinnor som utövar NSSI, men vi kommer att kunna göra antaganden och ha tyst 

kunskap, som görs mer explicit, kring hur kontexten för dessa individer kan se ut.  

4.6.4 Triangulering 

Triangulering innebär att ett forskningsproblem behandlas från olika perspektiv vilket 

gör att problemet får en mer allsidig belysning (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Det mest 

förekommande är att frågeställningen behandlas med hjälp av olika metoder, till 

exempel kvantitativ och kvalitativ metod. Det finns olika former av triangulering för att 

förstärka säkerheten och trovärdigheten vid insamling av data och analys. Vi kommer 

att använda oss utav metoden undersökartriangulering som går ut på att olika 

undersökare beaktar, jämför och analyserar samma dataunderlag (Larsson & Lilja, 

2005). Detta implementerar vi i vårt arbete med vår studie genom att vi båda har tagit 

del av samtliga primärdokument och kontrollerat varandras tolkningar. 

 
4.7 Etiska ställningstaganden 
Som med all typ av forskning baserat på studier med deltagande individer är det av stor 

vikt att ta hänsyn till forskningsetiska krav som samtycke och konfidentialitet – i 

synnerhet vad gäller forskning direkt knuten till barn och ungdomar (Larsson & Lilja, 

2005). Det material vi kommer att använda oss utav består av redan befintliga studier 

och vi kan inte veta om de forskningsetiska ställningstaganden som beskrivs i studierna 

har vidtagits. Det vi kan göra i vårt arbete för att – i den mån det går –  någorlunda 

säkerställa att materialet är etiskt försvarbart är att reflektera kring vad vi ger för bild av 

unga kvinnor som skär sig, utifrån vad som omtalas och beskrivs i primärdokumenten 

och tidigare forskning.  

 

5. Resultat 
I detta avsnitt kommer vi att presentera de resultat som har framkommit av de 

primärdokument vi tidigare har presenterat i metodkapitlet. De 3 teman som vi valt att 

använda oss utav och som frekvent har återkommit genom våra primärdokument 

kommer vi att använda som rubriker och där kommer information från artiklarna att 

beskrivas. De 3 teman vi har valt är: 

 
Tema 1 – Genus 
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Tema 2 - Förklaringsmodeller med fokus på inre faktorer – Självbild/identitet, 

kognitiva funktioner och känslohantering  

Tema 3 – Förklaringsmodeller med fokus på yttre faktorer – Mellanmänskligt samspel 

och social kontext  

Dessa teman är inte helt uppdelade och oberoende av varandra. De citat vi använder kan 

möjligen passa in under fler teman. De teman vi har valt vävs in i varandra, vilket i sig 

inte är uppseendeväckande då det är människor vi har att göra med och alla enskilda 

personer är individuellt unika. Det är i synnerhet svårt att urskilja vad som hör till 

kategorin inre faktorer respektive yttre då individens uttryck och handlingar påverkar 

hennes omgivning och tvärtom.  

 

Inledningsvis presenteras tema 1 där vi redogör för vad som skiljer sig åt hos de båda 

könen utifrån självskadebeteende med ett genusperspektiv. I tema 2 får läsaren en 

fördjupning i inre förklaringsmodeller och vad forskningen säger om orsakerna som 

ligger bakom att ett självskadebeteende utvecklas hos unga kvinnor. Slutligen i tema 3 

belyser vi nätverken och omgivningen som faktor kring dessa unga kvinnor. Varje tema 

avslutas med en sammanfattning. 

 

5.1 Tema 1 – Genus 
Redan när vi som uppsatspar diskuterade vår förförståelse upptäckte vi att vi båda hade 

antagandet att målgruppen unga kvinnor är överrepresenterade vad gäller NSSI. Ingen 

utav oss hade tidigare hört talas om unga män som ägnade sig åt fysiskt självskadande 

genom NSSI, men efter en genomgång av befintlig forskning inom området har vi nu 

lärt oss att det fenomenet förekommer bland unga män. Vi har utifrån våra valda 

primärdokument funnit att relationen mellan NSSI och unga kvinnor är 

överrepresenterad. 

 

Zetterqvist et al. (2014) har bedrivit en undersökning kring olika självrapporterade 

biverkningar och det visade att traumasymptom kan förutse behovet av att skada sig 

själv genom NSSI. Forskningen visade att kvinnor är överrepresenterade vad gäller 

NSSI, men poängterar att syftet för kvinnor när de utför NSSI är att straffa sig själva 

och att detta syfte kan leda till att de kvinnorna blivit överrepresenterade i forskningen 

då  männen har andra syften när de utför NSSI. 
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“Gender was significantly associated with autonomic functions, but not with social 

functions. Previous studies have also found that females were more likely to engage in 

NSSI for intrapersonal functions, and perhaps especially to punish oneself, whilst there 

was no gender difference with regard to social functions” ( Zetterqvist et al, 2014, s. 9 – 

PD10). 

 

I vårt första primärdokument (PD1) där studiens syfte var att ta reda på om mottagandet 

av socialt stöd under en traumatisk uppväxt minskar risken för att utveckla NSSI bland 

unga vuxna, kommer forskarna snabbt fram till att unga kvinnor är överrepresenterade 

och beskriver det enligt citatet nedan: 

 
”In focusing on the distribution of NSSI among men and women, the current study finds 

an overrepresentation of women. At the same time, these results reflect the way NSSI 

are operationalized in the current study. Respondents are asked whether they “ever 

deliberately have taken an overdose (e.g. of pills or other medication) or tried to harm 

themselves in some other way (such as cut or burn themselves). A larger proportion of 

men would probably occur if other forms of NSSI such as hitting oneself or getting into 

a fight were included in the question”  (Christoffersen et al, 2014, s. 113 – PD1). 

 

Intressant vad gäller NSSI och kontexten genus är även de specifika skillnaderna mellan 

unga män och unga kvinnor. I ovannämnt citat ser vi hur författarna belyser en möjlig 

orsak till att killar är underrepresenterade i många forskningsresultat. Forskarna betonar 

att antalet unga män faller bort då studien syftar till självskada genom att skära sig 

vilket unga män oftast ej ägnar sig åt. Beroende på vilken form av självskada som tas i 

beaktan i forskningen blir resultatet när det gäller frekvensen hos unga män olika. 

 

Även Curtis (2016) har i sin studie belyst att unga kvinnor är överrepresenterade och 

beskriver i citatet nedan att man tydligt kan se det på orsaken till varför unga kvinnor 

blir intagna på sjukhus. Det framkommer även att antalet unga kvinnor som ägnar sig åt 

NSSI och hamnar på sjukhus är nästan dubbelt så många som män: 

 

”Self-harm is a leading cause of hospitalization for young women, who are markedly 

more likely to be hospitalized for this behaviour than any other demographic group in 

New Zealand (the country in which this research was based) 212.0 hospitalizations per 
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100,000 of population for females aged between 15 and 19 (the age group with the 

highest rate), compared to 80.8 for males. Overall, women are hospitalized for 

intentional self-harm at almost twice the rate of men” (Curtis, 2016, s. 17 – PD3). 

 

Att unga kvinnor är överrepresenterade när det gäller att söka vård kan ha ett samband 

med vilken metod som används vid NSSI. Som tidigare nämnts skadar sig kvinnor och 

män på olika sätt och kvinnornas sätt att skada sig kan kräva sjukhusvård i större 

utsträckning och därav skillnaden i resultatet kring sjukhusvistelser kopplade till NSSI. 

citatet nedan som är taget ur primärdokument nr 4 styrker att resultatet att kvinnor är 

överrepresenterade när det gäller att söka vård på sjukhus till följd av NSSI:   

 

”Among young people, self-harm is one of the primary reasons for presentation to 

hospital. In Ireland, the only country with a national registry of self-harm, it has been 

identified that while presentations to hospital peak in adolescent females aged 15–19 

years” (Doyle et al, 2015, s. 485  – PD4). 

 

Till skillnad från de två senaste resultaten som beskrivs ovan kan vi se i PD6 (Kaess et 

al, 2013) att resultaten skiljer sig åt. I denna studie belyser forskningen att det inte är 

någon skillnad mellan könen när det kommer till NSSI. Anledningen till att denna 

studie fick ett sådant resultat beror bland annat på att de använt andra 

inkluderingskriterier gällande begreppet NSSI som exempelvis att bränna sig och att 

banka huvudet i något hårt. De två sistnämnda metoderna är mer förekommande hos 

män och inkluderas dessa i inkluderingskriterierna för vad som innefattas i begreppet 

NSSI leder det till att män och kvinnor är lika frekventa utövare av NSSI i resultaten av 

forskningen: 

 

”No significant gender differences were found with regards to the prevalence of NSSI. 

While most epidemiological studies show about two to three times higher prevalence 

rates in female adolescents, these gender differences might not occur in clinical 

settings” (Kaess et al, 2013, s. 269 – PD6). 

 

”Several studies have shown NSSI to be more common in girls than boys. However, 

NSSI appears to be more prevalent in boys than has previously been estimated, and 
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some studies have not found any gender differences in adolescents and young adults.” 

(Zetterqvist, 2014, s. 17 – PD11). 

 

Det är som ovan nämnt av stor vikt när man studerar forskningsresultat att vara mycket 

noggrann med att se hur forskningen har gått till och vilka inkludering/exkluderings 

faktorer forskaren har beaktat. Att endast läsa forskningsresultaten kan leda till en stor 

missuppfattning om vilka som behöver hjälp, vilket tydligt framkommer då de flesta 

studier belyser kvinnor som överrepresenterade trots att männen kan skada sig i lika stor 

utsträckning. 

 

I den studie Kiekens m fl (2015) har genomfört har de kommit fram till att utövandet av 

NSSI är lika bland könen, men att man däremot kan se en skillnad i vilka metoder av 

NSSI som används och att det där skiljer sig tydligt mellan män och kvinnor: 

 

”A recent meta-analysis estimated a pooled lifetime prevalence of 26.70 % when 

specifically investigating NSSI methods, and demonstrated equivalent NSSI engagement 

across gender. However, methods of NSSI have been suggested to be different between 

the two sexes, with females more likely to engage in self-cutting or self-scratching, and 

males more likely to engage in self-hitting, self-burning and head banging” (Kiekens et 

al, 2015, s. 743 – PD7). 

 

Zetterqvist (2014) belyser samma sak i sin avhandling där hon tar upp skillnaderna på 

metoder av NSSI hos kvinnor och män. Hon belyser därigenom hur resultaten i en 

studie kan peka åt alla möjliga håll beroende på just inkluderings- eller exkluderingsval 

som forskaren gör när det kommer till metoder av NSSI: 

 

”On closer examination there would appear to be some support for gender difference 

when analyzing the choice of methods used, where girls are typically overrepresented 

when it comes to cutting whereas boys more often report hitting/punching self” 

(Zetterqvist, 2014, s. 17 – PD11). 

 

Law och Shek (2016) har genom en kvantitativ undersökning under 6 år följt drygt 2000 

ungdomar. Deltagarna gick med i denna studie när de var i klass 7 och de följdes sedan 

upp i klass 8 och klass 12. Även denna studie styrker att unga kvinnor har en större 
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prevalens gällande NSSI, men den belyser också att det förekommer bland unga män 

och att denna grupp visar en minskning av NSSI över tid vilket ej de unga kvinnorna 

visar utan de ligger på samma nivå vid alla tillfällen i studien: 

 

”The trajectories of self-harm and suicidal behaviors in general declined from grade 7 

to grade 12. Regarding the effect of gender, whereas adolescent girls showed a higher 

prevalence for self-harm and suicidal behaviors at baseline and other waves, 

adolescent boys showed a pronounced decline in self-harm rates” (Law et al, 2016, s. 

38 – PD8).  

 

Liknande resultat som ovan kan vi också se i en undersökning som är utförd av 

Stanford, Jones och Loxton (2016). I deras studie tar de upp vid vilken ålder NSSI oftast 

börjar och när det vanligen upphör samt undersöker relationen mellan dessa åldrar och 

genus:  

 

”The average onset of self-harm is age 12–14 and most adolescent self-harm resolves 

spontaneously during or after the teenage years. Yet, for a proportion of those who self-

harm during adolescence, self-harm continues into adulthood, particularly for females” 

(Stanford et al, 2016, s. 8 – PD9). 

5.1.1	  Sammanfattning	  av	  Tema	  1	  
 
Resultatet av forskningen kring genus och NSSI visar generellt att unga kvinnor är 

överrepresenterade gällande frekvens och förekomst gällande utövandet av NSSI. I de 

studier där forskarna kommit fram till att skillnaden mellan könen inte är signifikant har 

det visat sig att en av orsakerna till dessa resultat är beroende på hur man definierar 

NSSI och vilka former/metoder av självskada som man väljer att inkludera i begreppet. 

Det har visat sig att unga män oftare ägnar sig åt fysiskt självskadebeteende genom att 

slå sig själva, bränna sig själva eller banka sina huvuden i hårda föremål, medan unga 

kvinnor oftare skär eller rispar sin hud (Kiekens et al, 2015 – PD7). Beroende på vad 

forskare har inkluderat för former av självskadebeteende i begreppet NSSI blir det 

skilda resultat gällande förekomsten av NSSI ur ett genusperspektiv. Det mest 

förekommande vi har kommit i kontakt med i den forskning vi har studerat är att när 

man talar om NSSI inkluderas oftast beteenden som rispa och skära, vilket då resulterar 
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i att kvinnorna automatiskt blir överrepresenterade. Detta tydliggörs bland annat i PD 6, 

7, 8 och 9.  

 
5.2 Tema 2 – Förklaringsmodeller med fokus på inre faktorer – 

Självbild/identitet, kognitiva funktioner och känslohantering 
 
Utifrån de resultat vi har funnit i våra primärdokument kan vi se att faktorer kopplat till 

NSSI som berör de unga kvinnornas inre förklaringsmodeller (eng: ’intrapersonal’) är 

återkommande. Under temat inre förklaringsmodeller ämnar vi att samla och beskriva 

den forskning i våra primärdokument som innefattar individen och hennes 

självbild/identitet kopplat till NSSI, hennes kognitiva förmågor och sambandet mellan 

utövandet av NSSI samt individens förmåga att handskas med NSSI vad gäller 

känsloreglering och vad det möjligen kan fylla för funktion för den självskadande 

handlingen som sådan. 

 
I primärdokumenten finns det beskrivet att NSSI används som ett sätt att hantera och 

reglera affektiva och kognitiva tillstånd och att man har identifierat en rad kognitiva och 

affektiva riskfaktorer som kan förknippas med NSSI. Cohen, Stange och Hamilton 

(2014 – PD2) nämner i sin studie som ämnar att studera förhållandet mellan kognitiva 

funktioner och NSSI bland annat att benägenhet till självkritik är en riskfaktor för NSSI. 

De belyser även att individer som utövar NSSI tenderar att fastna i negativa 

tankemönster i större utsträckning än individer som inte utövar NSSI. Utövandet av 

NSSI används som ett sätt att reglera negativa känslor: 

 

”Affect regulation models of NSSI propose that the purpose of self-injury is to adjust 

one’s emotional state. Individuals who engage in NSSI have higher levels of trait 

emotional reactivity than those who do not. For instance retrospective studies 

demonstrate that anger and sadness often precede NSSI” (Cohen et al, 2014, s. 540 –

PD2). 

 

Även Curtis (2016) menar att unga kvinnors icke-suicidala självskadebeteende fyller en 

känsloreglerande funktion då hon i sin forskning analyserar berättelser från 22 unga 

kvinnor som har personliga erfarenheter av NSSI. Vidare menar Curtis att det 

självskadande beteendet fyller andra funktioner utöver att reglera uppkomsten av 

negativa känslor: 
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”Previous research suggests that NSSI may perform a number of functions. In addition 

to the regulation of negative emotion NSSI may be used as a way to punish the body, to 

control one’s physical being and may be triggered by a sense of lack of emotional 

control” (Curtis, 2016, s. 19 – PD3). 

 

Curtis (2016) belyser även i sin forskning att utövandet av NSSI fyller en adaptiv 

funktion där skärandehandlingen blev förknippad med emotionell lättnad och ett sätt för 

de unga kvinnorna att handskas med en – enligt deras upplevelse – emotionellt 

påfrestande situationell kontext: 

 

”The physical pain appeared to have a cathartic affect, providing an acute focus 

followed by a sense of relief. Psychological distress was transferred to preferable 

physical pain. It also provided a sense of control for most, although it is complex. On 

the whole, participants felt that their emotional distress was out of control and NSSI 

brought it back within their control.” (Curtis, 2016, s. 28 – PD3). 

 

Johansson (2010) beskriver att den upplevda yttre smärtan hos de unga kvinnorna utgör 

en kontrast till den inre smärtan och att skärandehandlingen förefaller vara ett substitut 

för att prata om hur man känner. Sammantaget skapas en bild av skärande som ett sätt 

att lätt på trycket: att med hjälp av kroppen hantera, men även att gestalta och 

visualisera oönskade känslor: 

 

”Utmärkande är att den ’psykiska smärtan’, eller känslor i vidare bemärkelse, 

genomgående beskrivs som något kaotiskt och okontrollerbart. I motsats till detta kaos 

betecknar skärandehandlingen kontroll och självbestämmande, och just detta framhålls 

som en av anledningarna till att lidandet minskar när man skär sig.” (Johansson,  2010, 

s. 53 – PD5).  

 

Det framkommer även i Johanssons forskning (2010 – PD5) att hennes intervjuobjekt 

vittnar om att skärandehandlingen också kan handla om ett mer aktivt ifrågasättande av 

normerna. Om man redan från början känner att man inte passar in och ”mår dåligt” blir 

självskadandet ett sätt att ytterligare visa sitt avståndstagande från denna norm och en 

del av individens identitetsskapande (ibid.). 
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Vidare visar forskningen på att det kan finnas ett samband mellan utövandet av NSSI 

och en individs personliga egenskaper (eng. ’personal trait’) enligt Femfaktorteorin som 

är en personlighetsteori som särskiljer 5 faktorer som är centrala för individens lynne 

och personlighet (Kiekens et al, 2015 – PD7): 

 

”There is evidence that personality traits also contributes to problem behaviors and that 

certain personality traits are related to NSSI engagement. Previous research with the 

Big Five personality model - which is a valid way to differentiate individuals – 

suggested that self-injurers score higher on Neuroticism and Openness to experience, 

and lower on Agreeableness and Conscientiousness than their peers without NSSI.” 

(Kiekens et al, 2015, s. 743-744 – PD7). 

 

En representativ longitudinell studie gjord på australiensiska kvinnor (2016) påvisar att 

depression och en allmän ”känsla av att vara trött på livet” (eng: ’tiredness of life’) kan 

vara starka prediktiva riskfaktorer till att unga kvinnor kan komma att utöva NSSI 

(Stanford et al, 2016 – PD9): 

 

”Screening measures in medical and mental health settings should include ’tiredness of 

life’ to flag the risk for selh-harm behaviour. Higher stress scores were predictive of 

continued self-harm in this group. In treatment, women who engage in self-harm may 

need assistance with skills to cope with overwhelming emotions and a range of co-

occuring psychosocial factors and life experiences.” (Stanford et al, 2016, s. 8 – PD9). 

 

Zetterqvist et al. (2014) styrker i sin studie att det finns ett samband mellan individer 

som är benägna att repititivt över tid utöva NSSI och intrapersonella faktorer: 

 

 “Frequency of NSSI was a significant predictor in the automatic model but not for the 

social functions. This implies that more frequent NSSI is associated with the need to 

engage in NSSI to regulate emotions, punish oneself or to generate feelings. There is 

some support for this in Klonsky and Olino’s study where one group of severe self-

injurers mainly reported automatic functions, as well as a study by Turner et al., who 

found that NSSI frequency was associated with engaging in NSSI for 

automatic/intrapersonal reasons. Similarly, Yates and colleagues also found that 
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individuals with recurrent NSSI were more likely to endorse intrapersonal reasons” 

(Zetterqvist et al, 2014, s. 9 – PD10). 

 

I en annan studie utförd av Zetterqvist själv redogör hon för andra psykologiska och 

intrapersonella faktorer som utgör eventuella samband för individer att utöva NSSI: 

 

“Adolescents and young adults with NSSI endorse higher levels of negative affect and 

find it more difficult to regulate intense emotions and tolerate distress. Adolescents with 

NSSI show higher levels of physiological reactivity when confronted with a stressful 

task and evince signs of problem-solving deficit. In addition there is also support for 

higher levels of self-derogation among individuals with NSSI as well as low self-

esteem.” (Zetterqvist, 2014, s. 21 – PD11). 

5.2.2	  Sammanfattning	  av	  Tema	  2	  

Vi kan i primärdokumenten utläsa ett flertal samband mellan de unga kvinnornas inre 

förklaringsmodeller – självbild/identitet, kognitiva funktioner, personlighetsegenskaper 

och känslohantering – och utövandet av NSSI. I den valda forskningen beskrivs NSSI 

återkommande som ett sätt för individen att hantera negativa känslotillstånd. Att hantera 

smärta genom att skära/rispa sig själv kan fungera som ett substitut för att istället tala 

om sina känslor till omgivningen (Johansson, 2010 – PD5). Primärdokumenten påvisar 

även att det föreligger samband vad gäller personliga egenskaper och utövandet av 

NSSI (Kiekens et al, 2015 – PD7) och att depression samt en allmän ”känsla av att vara 

trött på livet” (eng: ’tiredness of life’) kan vara starka prediktiva riskfaktorer vad gäller 

att förutse eller bedöma förekomst av NSSI hos en individ (Zetterqvist et al, 2014 – 

PD10). Slutligen påvisade forskningen att det förelåg ett samband mellan 

intrapersonella egenskaper och frekvensen av NSSI (Zetterqvist et al, 2014 – PD10; 

Zetterqvist, 2014 – PD11). Ett negativt allmäntillstånd kunde utgöra en risk för en 

individ att frekvent över en längre tid reglera sina känslor genom att utöva NSSI. Vidare 

förelåg det samband mellan låg självkänsla samt en känsla av inre konflikt hos individer 

som utövar NSSI (Zetterqvist, 2014 – PD11). 
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5.3 Tema 3 – Förklaringsmodeller med fokus på yttre faktorer – 

Mellanmänskligt samspel och social kontext 
 
Återkommande faktorer kopplat till utövandet av NSSI hos unga kvinnor är yttre- och 

mellanmänskliga faktorer (eng: ’interpersonal’) samt den sociala kontext som samspelar 

med de inre (intrapersonella) förklaringsmodellerna vi nämnde under tema 2.  

 

I våra primärdokument framkommer det unga kvinnor som under sin uppväxt har varit 

utsatta för psykisk och/eller fysisk misshandel, varit mobbade i skolan eller har blivit 

utsatta för andra negativa och omskakande livshändelser och dessa utgör en högre risk 

att utsätta sig själva för NSSI (Christoffersen et al, 2015 – PD1). I en studie 

framkommer det även att det inte bara är traumatiska händelser som kan påverka 

utövandet av NSSI, utan att det kan handla om mer subtila händelser: 

 

”Childhood adversities and their effects on NSSI can also be more subtile such as 

growning up in an invalidating environment which increases the risk of emotional 

dysregulation and maladaptive coping strategies such as NSSI. Erickson and Egeland 

found that the social processes in the family that are the most damaging for child 

development are psychological maltreatment, physical abuse, sexual abuse and 

neglect.” (Christoffersen et al, 2015, s. 106-107 – PD1). 

 

I en studie gjord av Curtis (2016) baseras forskningen på narrativa berättelser från 22 

unga kvinnor som har utövat eller utövar NSSI. Resultaten stämmer överens med 

ovanstående citat och trycker på att dysfunktionella familjeprocesser kan vara en starkt 

bidragande orsak till utövandet av NSSI: 

 

”A disconnect from family was commonly expressed, taking a vareity of forms from 

simply not feeling emotionally engaged, to the family being severely dysfuntional or 

abusive. Some descriptions suggested a lack of knowledge of an appropriate response 

and ”brusching it (NSSI) under the carpet”, or being told to ’stop being such a show- 

off’.” (Curtis, 2016, s. 24 – PD3). 
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Detta är även något som forskningen styrker i en studie gjord av Zetterqvist et al. (2014 

– PD10): 

 

“There is empirical support for the effect of invalidating family environments on NSSI, 

such as family relational problems, criticism, fear and alienation in the parent– child 

relationship as well as perceived lack of family support. High parental expressed 

emotion, in particular parental criticism, has been found to be associated with NSSI in 

adolescents.” (Zetterqvist et al, 2014, s. 2 – PD10). 

 

En problematisk och dysfunktionell familjebild under uppväxten kan påverka hur barn 

och senare ungdomar uttrycker sina behov. NSSI kan bli ett – om än dysfunktionellt – 

sätt för dem att uttrycka sina känslor (Zetterqvist, 2014 – PD11): 

 

“It is important to understand the context in which the need to use NSSI to regulate 

emotional and social experiences is developed and maintained. It is generally thought 

that invalidating and insensitive caregiving environments have a detrimental effect on 

children’s development, rendering them vulnerable and making it difficult for them to 

reflect on affective experiences, for example, or to use language to describe and share 

inner states with others. In this context NSSI can function as a compensatory regulatory 

strategy.” (Zetterqvist, 2014, s. 25 – PD11). 

 

Vidare vad gäller familjeprocesser och samband mellan utövande utav NSSI visar en 

studie gjord på ungdomar från Hong Kong (Law et al, 2016 – PD8) att separerade 

föräldrar och ”splittrade familjer” var en bidragande orsak till att de deltagande i studien 

utövade NSSI: 

 

”One potential problem of non-intact families is that they involve many changes in 

family situations. Adolescent mental health suffers each time for each change. 

Therefore, adolescents from nonintact families are more prone to stress and engage in 

self-harm or suicidal behaviors to regulate negative emotions than those from intact 

families.” (Law et al, 2016, s. 45 – PD8). 

 

Primärdokumenten påvisar att de individer som utövar NSSI påverkas av sin sociala 

kontext och tvärtom – samtidigt. De personliga egenskaperna och självbilden samspelar 
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med den yttre sociala kontexten och det finns inga tydliga gränsdragningar dem 

emellan. Detta tar Kiekens et al. (2015 – PD7) upp ett exempel på: 

 

”It is important to note that coping strategies such as depressive coping will also be 

determined by environmental factors such as family and peer support. Thus, especially 

adolescents with the vunerable personality constellation and poor social resorces are 

expected to lack coping skills to adequatley deal with stressful events, thereby 

increasing their risk to engage in NSSI.” (Kiekens et al, 2015, s. 747 – PD7). 

 

Som ovan nämnt visar forskningen på samband mellan individuella/intrapersonella 

faktorer och utövandet av NSSI och i Curtis (2016) studie var sambandet mellan 

mellanmänskliga/interpersonella faktorer och utövandet av NSSI primärt: 

 

”Although correlations to macro-social factors such as socioeconomic deprivation 

seem clear and the literature abounds with discussions of psychological disorders, the 

women in the current research predominantly linked self-harm to interpersonal factors. 

Many spoke passionately of the impact of a history of abuse. All discussed their home 

lives and several pointed to social isolation or problematic friendships as precipitating 

factors för self-harm.” (Curtis, 2016, s. 23 –  PD3). 
 

I primärdokumenten går det återkommande att se att utövandet av NSSI är kopplat till 

skam och stigma samt att det ofta är ett beteende som de unga kvinnorna skäms över, i 

synnerhet hos de unga kvinnor vars NSSI var kopplade till en stigmatiserande 

livshändelse såsom sexuellt utyttjande (Curtis, 2016 – PD3; Kaess et al, 2013 – PD6). 

 

Utövandet av NSSI fyller ofta en hjälpsökande funktion hos de unga kvinnorna. Dock 

ett konfliktfyllt förhållningssätt mellan att de inte vill att någon ska se eller veta något 

om deras självskadehandlingar, samtidigt som de är i stort behov av professionell hjälp 

för att kunna komma till insikt och få hjälp kring deras NSSI (Doyle et al, 2015 – PD4). 

En studie från 2015 visar att unga kvinnor som utövar NSSI och som hade vänner som 

gjorde samma sak är än mindre benägna att söka professionell hjälp (ibid.): 

 

“The findings of this study further identified that when help was sought out by young 

people, there was a clear preference for informal sources of help, particularly friends. 
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However, there are difficulties associated with having friends as the sole source of 

support for adolescents who self-harm. It is likely that friends are not adequately 

prepared for that role, and do not have the necessary skills, knowledge or indeed 

psychological resources to respond appropriately. This could contribute to an 

explanation of the high level of self-harm in those young people who were exposed to 

the self-harm of a friend in the present study” (Doyle et al, 2015, s. 491 – PD4). 

 

Curtis (2016 – PD3) studie utvecklar ovanstående resonemang och påvisar att merparten 

av de deltagande unga kvinnorna i sina berättelser vittnade om att de hade vänner som 

också de utövade NSSI och att de ibland kunde utöva det tillsammans. I vissa fall kunde 

det till och med uppstå någon form av kompetitivt beteende mellan partnerna vad gäller 

deras utövande av NSSI. 

 

I doktorsavhandlingen ”Självskada – en etnologisk studie av mening och identitet i 

berättelser om skärande” (2010 – PD5) tar Johansson upp resonemang kring 

kontextuella och yttre orsaker bakom att unga idag utövar NSSI i större utsträckning än 

tidigare och vad detta eventuellt kan bero på: 

 

”I det offentliga talet om självskada framhålls situationen för unga människor idag, 

liksom samhällsutvecklingen i stort, som bidragande faktorer bakom självskadandet. 

Särskilt i medierna tenderar skärande och psykisk ohälsa att sammankopplas med en 

dystopisk diskurs om den senmoderna kulturen. Oro, stress, osäkerhet och svårigheten 

att komma in på arbetsmarknaden framhålls som avgörande (och förmodat tidstypiska) 

problem.” (Johansson, 2010, s. 57 – PD5). 

5.3.3 Sammanfattning av Tema 3 
 
Att det mellanmänskliga samspelet och dess sociala kontext utgjorde starka potentiella 

riskfaktorer till förekomsten av NSSI gick ej att ta miste på utifrån materialet i 

primärdokumenten. Återkommande beröringspunkter var psykisk och fysisk misshandel 

och dess koppling till utövande av NSSI (Christoffersen et al, 2015 – PD1). 

Dysfunktionella familjeprocesser och sambandet mellan utövandet av NSSI var även 

starkt framträdande. Avsaknaden av funktionella band i en föräldra/barn-relation men 

även förekomsten av psykisk och fysisk misshandel inom familjen (Curtis, 2016 – PD3; 

Zetterqvist, 2014 – PD11; Law et al, 2016 – PD8). Vidare beskrev forskningen att 
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utövandet av NSSI var förknippat med stigma och skam i förhållande till individens 

sociala kontext (Curtis, 2016 – PD3; Kaess et al, 2015 – PD6) och att unga kvinnor som 

utövar NSSI har låg benägenhet att söka hjälp hos professionella parter vilket berodde 

på skam och ovilja att deras beteende skulle märkas utåt (Doyle et al, 2015 – PD4). 

Utövandet och förekomsten av NSSI beror till stora delar på individuella erfarenheter i 

den sociala kontexten, men bidragande faktorer kan även eventuellt ses ur ett 

makroperspektiv. NSSI tenderar att sammankopplas med den senmoderna kulturen (ett 

tidstypiskt problem) och kan vara ett symtom på den oro och stress som ungdomar 

upplever idag  (Johansson, 2010 – PD5).  

 

6. Analys 
I detta avsnitt analyseras våra valda teman utifrån socialkonstruktionistisk teori som 

finns beskriven i avsnitt 3.1. 

 
6.1 Analys av Tema 1 
 
Vid en första övergripande läsning av litteraturen framfår det tydligt att unga kvinnor är 

överrepresenterade när det kommer till NSSI i åldrarna 13 – 25 år (Curtis, 2016 – PD3; 

Doyle et al, 2015 – PD4). Redan 1960 rapporterades det i psykiatriska tidskrifter om ett 

självskadebeteende som utövades genom att skära sig i handlederna och det beskrevs 

som en handling direkt kopplad till kvinnligt beteende (Zetterqvist, 2014 – PD11). 

Enligt den socialkonstruktionistiska teorin finns inget givet kvinnligt och manligt 

frånsett de biologiska skillnaderna. Det vi kallar kvinnligt och manligt konstrueras 

genom interaktionen med andra människor (Burr, 2015). Om man ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv ser på det generella resultatet av forskningen som 

har visat på att unga kvinnor är överrepresenterade vad gäller utövandet av NSSI, 

framträder den socialt skapade sanningen (ibid.) om att kvinnor i större utsträckning 

utsätter sig för NSSI än de unga männen just på grund av att dom är kvinnor, leda till att 

detta resultat internaliseras hos gemene ung kvinna och då bli en sanning. Denna 

sanning som entydigt pekar på unga kvinnor som den mest utsatta gruppen kan vara 

missvisande och kan möjligen i vissa fall bli problematiskt när det kommer till 

samhällets uppmärksamhet på var det föreligger hjälpbehov. 
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Vidare kan vi se att forskningsresultaten inte alltid överensstämmer med varandra. Det 

framkommer flera resultat där skillnaderna mellan könen relaterat till NSSI faktiskt inte 

är stor eller till och med att prevalensen förekommer i lika stor utsträckning mellan 

könen (Kaess et al, 2013 – PD6; Zetterqvist, 2014 – PD11). Ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv är detta inget uppseendeväckande då könen i sig 

inte har något att göra med hur en individ beter sig. Det könbetingade beteendet skapas 

genom social interaktion mellan människor samtidigt som det kan vara kulturellt eller 

kontextuellt betingat (Wetherell & Maybin, 1998). Att diskutera genus i förhållande till 

en mängd olika beteenden är vanligt inom forskning generellt, men ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv är det irrelevant vilket kön individen har. Personer 

föds inte med att tycka, tänka och känna utifrån sitt kön (Wetherell & Maybin, 1998).  

 

Det som starkt framkommer i litteraturen är att unga kvinnor använder sig av andra 

metoder av NSSI än unga män. Det som många gånger gör att resultaten i forskningen 

pekar på att unga kvinnor är överrepresenterade vad gäller NSSI är vilken typ av kriterie 

för NSSI som har inkluderats i studien som forskaren har utfört. Det talas ofta om att 

kvinnor i första hand utövar självskadande handlingar genom att skära och rispa sig 

medan män använder andra metoder (Kiekens et al, 2015 – PD7). Denna skillnad av 

tillvägagångssätt vad gäller NSSI framställs många gånger som en skillnad i kön, att det 

skulle vara könsbetingat vilken metod kvinnor och män väljer att skada sig med. Den 

socialkonstruktionistiska teorin förespråkar en kritisk hållning det förgivet tagna (Burr, 

1998). Även om forskningen ofta belyser att kvinnor är överrepresenterade vad gäller 

utövandet av NSSI kan man inte ta för givet att så är fallet. Det är viktigt att förhålla sig 

kritisk till det resultat som framkommer av forskningen och att man som läser tar i 

beaktan hur studien har genomförts. Resultatet är helt beroende av vilka inkluderings- 

och exkluderingsfaktorer som forskaren har använt sig utav. 

 

6.2 Analys av Tema 2  
 
I primärdokumenten kunde vi återkommande se forskningen påvisa att NSSI fyllde en 

form av känsloreglerande funktion hos de unga kvinnorna. Curtis (2016 – PD3) beskrev 

i sin studie att NSSI fyllde en adaptiv funktion hos de unga kvinnorna där 

skärandehandlingen blev förknippad med emotionell lättnad. Det blev ett sätt att 

handskas med – enligt deras upplevelse – en emotionellt påfrestande situationell kontext 

(ibid.). Att identifiera sig med en självbild som är förknippad med att ”må dåligt” samt 



 

34 
 

känslan av att inte passa in inom ramarna för de kontextuella rådande normerna kan 

möjligen leda till att en individ ytterligare manifesterar sin känsla av utanförskap genom 

att aktivt begå självskadehandlingar (Johansson, 2010 – PD5). Socialkonstruktionismen 

argumenterar för att vi ska se till individens historiska, kulturella och sociala kontext 

(Payne, 2008) och vad den kan berätta om henne. Stämmer inte dessa kontexter med 

tillhörande normer överens med individens egna jaguppfattning kan motsättning och 

känslan av utanförskap uppstå. 

 

Socialkonstruktionismen menar på att människor är mångfacetterade med olika former 

av  kontextuella ”jag” och att de olika versionerna ibland kan vara motsägande. Det kan 

finnas motsättningar i människors personlighet handlingar och relationer i olika 

situationer (Wetherell & Maybin, 1998). Det finns en tydlig motsättning i de unga 

kvinnornas uppfattning av den inre och yttre smärtan hos sig själva när de skär/rispar 

sig. Utmärkande för forskningen är de unga kvinnornas berättelser av den psykiska 

smärta eller negativa känslor i vidare bemärkelse som de upplever och att det beskrivs 

som något okontrollerbart och kaotiskt (Johansson, 2010 – PD5). Dock vittnar 

berättelserna om att de unga kvinnorna skär sig för att återta kontroll över sin kropp och 

att aktivt utöva ett självbestämmande – i motsats till okontrollerbarhet och kaos. 

Känslan av kontroll minskar deras psykiska lidande och är en utav anledningarna till att 

de utövar NSSI (Curtis, 2016 – PD3).  

 

Vidare menar socialkonstruktionister på att en ny form av social identitet för en individ 

måste samspela med tidigare sociala identiteter. Att framställa nya sidor hos sig själv 

kommer inte utan vissa begränsningar och individer kan inte välja att förverkliga sig 

själva utan att ta hänsyn till tidigare identitet och historia. Sättet att vara och hur man 

framställer sig själv måste gå något sånär i enlighet med vad som skett tidigare sett till 

respons och reaktion hos individen annars riskerar individen att inte uppfattas som ”sig 

själv” (Wetherell & Maybin, 1998). Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

menar vi att när en individ ska anta nya sidor hos sig själv kan det således uppstå 

spänningar mellan ”det gamla” och ”det nya”. Om en ung kvinna under sin uppväxt 

eller under en längre tidsperiod identifierat sig med sina skärandehandlingar samt att på 

något sätt vara annorlunda är det således svårt att ändra på det över en natt utan det 

måste ske i små successiva steg.  
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6.3 Analys av Tema 3 
I materialet som hämtats ur primärdokumenten gällande resultatdelen avsnitt 3 var 

dysfunktionella familjeprocesser ett återkommande tema. En dysfunkionell uppväxt och 

familjebild har starka kopplingar till utövandet av NSSI hos unga kvinnor 

(Christoffersen et al, 2015 – PD1; Curtis, 2016 – PD3; Zetterqvist et al, 2014 – PD10). 

Socialkonstruktionismens förespråkare menar att vår uppfattning om oss själva och vår 

sociala verklighet består av social kunskap som styr våra handlingar och den som 

bestämmer hur verkligheten är och beskriver den därefter har skapat sin egen bild av 

omvärlden (Payne, 2008). 

 

Barndomen och uppväxten präglar människans uppfattning och handlingar på ett 

fundamentalt plan (Zetterqvist, 2014 – PD11). En uppväxt som utspelar sig inom ramen 

för eventuell psykisk och fysisk misshandel eller andra mer subtila dysfunktionella 

familjeprocesser präglar individens sätt att uttrycka sina behov (Christoffersen et al, 

2015 – PD1). Språket är en avgörande del i det socialkonstruktionistiska teorin och den 

dagliga kommunikationen mellan människor utgör en viktig beståndsdel för människans 

konstruktion av det egna jaget (Burr, 2003; Payne, 2008; Wetherell & Maybin, 1998). 

Att växa upp i en miljö där individen upplever daglig eller återkommande försummelse 

– i bristen på kommunikation eller i form av psykisk misshandel – kan vara en 

riskfaktor att individ kommunicerar med omgivningen genom NSSI (Zetterqvist, 2014 –

PD11). Antingen i hjälpsökande syfte eller i form av att individen inte har förmåga att 

uttrycka negativa känslor alls vilket möjligen kan resultera i att hen vänder negativa 

känslor inåt och förlöser dem genom NSSI som en form av känslomässig 

”självreglering” (ibid.), vilket vi återkommande har kunnat ta del av i våra 

primärdokument. 

 

Våra primärdokument består av internationella studier gjorda i olika länder världen 

över. Detta är ett intressant grepp vad gäller mellanmänskligt samspel och social 

kontext sett till utövandet av NSSI. Enligt socialkonstruktionismen bygger människor  

upp gemensamma eller delade uppfattningar om världen genom att samspela med 

varandra i kulturella, historiska och sociala kontexter (Payne, 2008; Burr, 2003). 

Normer och uppfattningar i olika kulturella kontexter påverkar direkt och indirekt 

individens benägenhet att må dåligt vilket i sig är en riskfaktor till utövandet av NSSI 

(Kiekens et al, 2015 – PD7). Vad som anses vara normen i en kulturell kontext i 
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exempelvis Asien påverkar möjligen inte individen på samma sätt om den kulturella 

aspekten skulle vara tagen ur ett västerländskt perspektiv. Ett exempel på detta är 

studien gjord på ungdomar i Hong Kong (Law et al, 2016 – PD8) och vilka samband det 

förelåg mellan sociala faktorer och utövandet av NSSI.  Det visade sig att ”splittrade” 

familjekonstellationer (eng: ’non-intact families’) kunde vara en riskfaktor till att 

ungdomar utövade NSSI (ibid.) En reflektion kring detta är att det är mer 

stigmatiserande i den sociala kontexten i Kina att vara skilda och ombilda 

familjekonstellationer medan det ur ett västerländskt perspektiv möjligen inte är lika 

stigmatiserande även om ändringar i familjekonstellationer generellt sett oavsett 

demografisk punkt kan bidra till mental stress.  

 

Slutligen har primärdokumenten påvisat att det är svårt att göra en gränsdragning 

mellan individens inre upplevelser och hennes yttre sociala kontext eftersom de går 

hand i hand. Individer som utövar NSSI påverkar sin omgivning och omgivningen 

responderar på hennes handlingar och reaktioner (Kiekens et al, 2015 – PD7). Detta är 

även något som socialkonstruktionismen föreslår. Teorin argumenterar för en integrerad 

syn på människan och dess omgivning där gränsen mellan individen och hennes sociala 

kontext är oklar (Wetherell & Maybin, 1998). Detta synsätt lägger ytterligare tonvikt på 

individer och deras utövandet av NSSI – hur trauma och sociala negativa händelser har 

påverkat dem (Christoffersen et al, 2015 – PD1; Curtis, 2016 – PD3). 

 

6.4 Sammanfattande helhetsanalys 
 
När vi inledde vårt sökande efter information kring icke-suicidalt självskadebeteende 

hos unga kvinnor visade litteraturen tydligt att kvinnor är överrepresenterade när det 

kommer till NSSI i åldrarna 13 – 25 år (Curtis, 2016 – PD3). När vi fortsatte att arbeta 

och gräva djupare i litteraturen märkte vi att forskningsresultaten inte alltid 

överensstämmer med varandra. Det framkom flera resultat där skillnaderna mellan 

könen relaterat till NSSI inte är stor eller till och med att NSSI förekommer i lika stor 

utsträckning mellan könen (Kaess et al, 2013 – PD6; Zetterqvist, 2014 – PD11). Ur ett 

socialkonstruktionistiskt synsätt spelar inte könet i sig någon roll när det kommer till en 

människas beteende, alla beteenden formas genom interaktion med andra människor. 

Personer föds inte med att tycka, tänka och känna utifrån sitt kön utan detta är något 

som formas utifrån omgivningens normer och gängse uppfattningar (Wetherell & 
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Maybin, 1998). Detta är något som således påverkar all forskning och måste därför tas 

med i beräkning vid studium av material. Vi kan utifrån den forskning vi har tagit del av 

se att skillnaderna inte föreligger hos de båda könen utan är beroende av vilka metoder 

av självskada som inkluderas i undersökningen som forskningen baseras på. Skillnaden 

är oftast beroende av de inkluderings- och exkluderingskrav forskaren har som 

genomför studien och beror inte på vilket kön individerna har. Det som starkt 

framkommer i litteraturen är att unga kvinnor använder sig av andra metoder av NSSI 

än unga män. Det talas ofta om att kvinnor i första hand skadar sig själva genom att 

skära och rispa sig medan män använder andra metoder som exempelvis att bränna sig 

själva fysiskt ( Kiekens et al, 2015 – PD7).  

 

Trots vetskapen om att de handlingar som människor gör inte är beroende av kön 

framställs till största del resultaten i den forskning vi har tagit del av som att kvinnor 

skulle vara klart överrepresenterade vad gäller NSSI. Socialkonstruktionismen 

uppmanar oss att ifrågasätta denna sanning om exempelvis kvinnors utövande av NSSI 

och att vi bör hålla ett kritiskt och uppmärksamt förhållningssätt när det kommer till en 

jämförelse av NSSI mellan könen. Vi kan även dra en parallell mellan 

självskadebeteende och den socialkonstruktionistiska tanken som menar på att vi 

internaliserar vår omgivning i oss och att den blir till en del av vår identitet (Wetherell 

& Maybin, 1998). En analytisk vinkel ur ett genusperspektiv kan vara att omgivningens 

stereotypiska bild av en ung kvinna i större uträckning påbjuder en mer tillåtande och 

socialt accepterad syn på en ung kvinna som självskadar sig genom att skära sig/rispa 

sig än om det skulle vara en ung man som gjorde likadant – och att det är därför unga 

kvinnor i större utsträckning ägnar sig åt denna typ av självskadebeteende.  

 

Orsakerna till varför unga kvinnor väljer att skada sig själva kan vara många. Vi valde i 

denna uppsats att fokusera på två olika förklaringsmodeller som beskrivs under punkt 

5.2 (Tema 2 – med fokus på inre förklaringsmodeller) och punkt 5.3 (Tema 3 – med 

fokus på yttre förklaringsmodeller). Vad gäller de inre förklaringsmodellerna påvisar 

forskningen att NSSI fyller en form av känsloreglerande funktion hos de unga 

kvinnorna. Curtis (2016 – PD3) beskrev i sin studie att NSSI fyllde en adaptiv funktion 

där skärandehandlingen blev förknippad med en emotionell lättnad. De unga kvinnorna 

kunde handskas med – enligt deras upplevelse – en emotionellt påfrestande situationell 

kontext (ibid.) Att identifiera sig med en självbild som är förknippad med att ”må 



 

38 
 

dåligt” samt känslan av att inte passa in kan möjligen leda till att en individ ytterligare 

manifesterar sin känsla av utanförskap genom att aktivt begå självskadehandlingar 

(Johansson, 2010 – PD5). De unga kvinnornas internaliserade dialoger och 

uppfattningar från omgivningen formar deras inre självbilder, således kan man anta ur 

ett socialkonstruktionistiskt perspektiv att de tillskriver sig själva en identitet och ett sätt 

att uttrycka sig som matchar omgivningens förväntningar. Vi kan även ur ett 

socialkonstruktionistiskt synsätt se de unga kvinnornas skärandehandlingar som ett sätt 

att kommunicera med omgivningen och ge ”svar” tillbaka på de upplevda 

förväntningarna. 

 

Socialkonstruktionismen menar även på att människor är mångfacetterade med olika 

former av  kontextuella ”jag” och att de olika versionerna ibland kan vara motsägande. 

(Wetherell & Maybin, 1998). Utmärkande för vår valda forskning i denna uppsats är de 

unga kvinnornas berättelser av den psykiska smärta eller negativa känslor i vidare 

bemärkelse som de upplever och att det beskrivs som något okontrollerbart och kaotiskt 

(Johansson, 2010 – PD5). De unga kvinnorna skär sig för att återta kontroll över sin 

kropp och att aktivt utöva ett självbestämmande – i motsats till okontrollerbarhet och 

kaos. Känslan av kontroll minskar deras psykiska lidande och är en utav anledningarna 

till att de utövar NSSI (Curtis, 2016 – PD3). Denna aspekt kan även förklara varför en 

ung kvinna utåt sett i en situationell kontext kan uppfattas som en helt annan person än 

den hon skulle framstå som om omgivningen fick se när hon exempelvis skär sig. 

 

Vad gäller yttre förklaringsmodeller var dysfunktionella familjeprocesser ett 

återkommande tema. En dysfunktionell uppväxt och familjebild visade sig ha starka 

kopplingar till utövandet av NSSI hos unga kvinnor (Christoffersen et al, 2015 – PD1; 

Curtis, 2016 – PD3; Zetterqvist et al, 2014 – PD10). Barndomen och uppväxten präglar 

människans uppfattning och handlingar på ett fundamentalt plan (Zetterqvist, 2014 –

PD11). En uppväxt som utspelar sig inom ramen för eventuell psykisk och fysisk 

misshandel eller andra mer subtila dysfunktionella familjeprocesser präglar individens 

sätt att uttrycka sina behov (Christoffersen et al, 2015-PD1) och att växa upp i en miljö 

där individen upplever daglig eller återkommande försummelse kan vara en riskfaktor 

som leder till att en ung kvinna uttrycker sig och kommunicerar med omgivningen 

genom NSSI ( Zetterqvist, 2014-PD11). De unga kvinnor som av någon anledning inte 

har läst sig eller av någon annan anledning inte kan få utlopp för sina känslor genom 
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verbal kommunikation kan vända negativa känslor inåt och förlöser dem genom NSSI  

som en form av känslomässig ”självreglering” (ibid.). 

 

Det är svårt att göra en gränsdragning mellan individens inre upplevelser och hennes 

yttre sociala kontext eftersom de går hand i hand. Individer som utövar NSSI påverkar 

sin omgivning och omgivningen responderar på hennes handlingar och reaktioner 

(Kiekens et al, 2015 – PD7). Detta helt i enlighet med socialkonstruktionismens 

grundvärderingar (Wetherell & Maybin, 1998; Burr, 2003). 

 

7. Diskussion 
Nedan kommer vi i en sammanfattande resultatbeskrivning att besvara vår 

frågeställning ”Hur konstrueras och beskrivs ämnet självskadebeteende med fokus på 

att skära/rispa sig hos unga kvinnor i valda delar av forskningslitteraturen?”. Vi 

kommer att avsluta med en metoddiskussion samt ge förslag till vidare forskning. 

 
7.1 Sammanfattande resultatbeskrivningar och slutsatser 
Syftet med denna studie var att belysa olika aspekter av det kunskapsläge som finns 

idag inom forskningslitteraturen sett till icke-suicidalt självskadebeteende bland unga 

kvinnor. Vi valde att fokusera på självskadebeteendet att skära/rispa sig. 

 

Inledningsvis under Tema 1 visar resultaten att merparten av författarna kommer fram 

till att unga kvinnor är överrepresenterade vad gäller NSSI och specifikt 

självskadehandlingarna att skära/rispa sig. Dock visar forskningen att beroende på vad 

studierna har för inkluderings- exkluderingskriterier sett till självskadebeteende i 

defintionen av NSSI visar det på skilda resultat vad gäller förekomsten av NSSI i 

samband med genus. När exempelvis självskadebeteendet att medvetet bränna sig själv 

inkluderas i definitionen visar forskningsresultaten att männen är överrepresenterade i 

studien (Kiekens et al, 2015 – PD7). Enligt den socialkonstruktionistiska teorin finns 

inget givet kvinnligt och manligt om vi bortser från givna biologiska skillnader. Det vi 

kallar kvinnligt och manligt bildas i form av normer och förväntningar som konstrueras 

genom interaktionen och samspelet mellan människor (Burr, 2003).  
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Vidare under Tema 2 framhåller forskningsresultaten att NSSI kan ses som ett sätt för 

unga kvinnor att hantera negativa känslotillstånd – att NSSI har en känsloreglerande 

funktion. De unga kvinnorna hanterar smärta genom att skära/rispa sig istället för att 

tala om sina känslor med sin omgivning (Johansson, 2010 – PD5). Inledningsvis i 

avsnitt 3 som behandlar vårt valda teoretiska perspektiv menade vi på att det 

socialkonstruktionistiska perspektivet skulle kunna bidra till att på ett mer givande sätt 

addera kunskap till huruvida en individ presumtivt föds med anlag för att utveckla ett 

självskadebeteende och i vilken usträckning – och vilka typer av faktorer – som ligger 

omgivningen till grund för att bidra till ett självskadebeteende. Vår valda forskning 

påvisade både och, men att det till en större del är omgivningen och den sociala 

kontexten som formar och ”matar” den här typen av beteende hos unga kvinnor.  

 

Resultaten från forskningen vad gäller egenskaper vi till viss del ”föds” med (Tema 2) 

visade att det finns samband mellan personliga egenskaper, negativt allmäntillstånd, 

depression samt en låg självkänsla hos unga kvinnor och utövandet av NSSI (Zetterqvist 

et al, 2014 – PD10; Zetterqvist, 2014 – PD11). Under Tema 3 visade resultaten att 

återkommande beröringspunkter vad gäller utövandet av NSSI hos unga kvinnor var 

psykisk och fysisk misshandel under uppväxten (Christoffersen et al, 2015 – PD1). 

Starka samband mellan dysfunktionella familjeprocesser och utövandet av NSSI var 

även framträdande. Utövandet och förekomsten av NSSI beror således till stora delar på 

individuella erfarenheter i individens sociala kontext (Johansson, 2010 – PD5).  

 

Enligt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv måste en individs sätt att vara vara något 

sånär i enlighet med vad individen tidigare uttryckt för annars riskerar individen att inte 

uppfattas som ”sig själv”. En ung kvinna som identifieras av sin omgivning som en 

person som “mår dåligt” och skadar sig själv identifierar sig således själv lätt som en 

sådan. I enlighet med det socialkonstruktionistiska synsättet är det i princip en 

omöjlighet att från en dag till en annan bli sedd som en person som är glad och inte är 

“en självskadare”. Det kan således vara svårt att bryta en sådan typ av beteende. 

Samtidigt enligt socialkonstruktionismen är en människa aldrig färdig utan formas 

under livets gång. Faktorer i omgivningen förändras även om det tar tid. En ung kvinna 

som under uppväxten inte har lärt sig att kommunicera sina känslor via ord kan kanske 

successivt “lära om” genom att utveckla andra “jag” i andra sociala kontexter över tid. 

 



 

41 
 

Vi har i huvudsak kommit fram till att forskningen under våra valda teman Genus, 

Förklaringsmodeller med fokus på inre faktorer – självbild/identitet, kognitiva 

funktioner och känslohantering samt Förklaringsmodeller med fokus på yttre faktorer – 

Mellanmänskligt samspel och social kontext ligger i linje med vad som har framkommit 

i den tidigare forskning som presenterades under avsnitt 2 (Bakgrund). Vi kan se i den 

tidigare forskning vi har tagit del av samt i våra primärdokument att resultaten i 

huvudsak är enstämmiga. Dock finns det ett stort utrymme att fylla vad gäller vidare 

forskning eftersom vårt valda ämne, som vi även nämner under avsnitt 2.  

 
7.2 Metoddiskussion 
Den metod vi har valt att använda är en kunskapsöversikt. Då vårt syfte med uppsatsen 

var att belysa olika aspekter av det kunskapsläge som finns idag sett till icke-suicidalt 

självskadebeteende bland unga kvinnor, anser vi att vår valda metod förefallit väl 

anpassad för att uppfylla vårt syfte. Då en kunskapsöversikt är selektiv (Backman, 

2008) har vi fått göra ett flertal avgränsningar. Vi har valt att inkludera unga kvinnor i 

åldrarna 13 - 25 år som utövar NSSI (endast symtomen skära och rispa). Vi har i så stor 

utsträckning som möjligt försökt att ta med forskning där det är så stora populationer 

som möjligt som har bidragit till de resultat och slutsatser som vi tar del av. Vi har även 

tagit hänsyn till socioekonomisk- och demografisk kontext när vi har valt ut de 

primärdokument vi har bearbetat i denna uppsats, vilket har kunnat påverka utgången av 

de resultat som har presenterats i respektive forskning. Detta bör tas i beaktan. Vi valde 

dessutom att utgå från internationell forskning i våra valda primärdokument för att 

sträva efter en så övergripande bild som möjligt. Då den internationella forskningen 

bygger på engelskspråkiga forskningsartiklar har vi själva översatt dessa till svenska. Vi 

är medvetna om att det kan finnas brister i vår översättning. 

 
Vi har i vår uppsats valt att använda oss av en teori – socialkonstruktionistisk teori – 

vilket innebär att detta synsätt har varit avgörande för de slutsatser vi har dragit och de 

tolkningar vi har gjort av materialet. För att få en bredare och djupare förståelse av 

materialet skulle teorin kunna kompletteras med ytterligare en teori, då en teori enbart 

ger en endimensionell syn på det valda området. Förslagsvis skulle psykodynamisk teori 

kunna vara ett passande komplement till socialkonstruktionistisk teori. Med hjälp av 

denna teori skulle slutsatserna i uppsatsen möjligen peka mer på individuella 

egenskaper hos den självskadande individen än på konstruktioner i individens sociala 

kontext.  
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Avgränsningar i studien har medfört att vi har kunnat spegla en begränsad bild av 

problemet vi har behandlat. Vi anser att flera aspekter hade varit utav intresse att 

behandla i vår uppsats – exempelvis vård och behandling av självskadebeteende – men 

detta har inte varit möjligt sett till utrymmesskäl.  

 

En annan begränsning i studien är att vi enbart har utgått från ett forskarperspektiv 

vilket innebär att exempelvis aktörernas perspektiv och upplevelser av icke suicidalt 

självskadebeteende med fokus på rispa/skära sig ej har lyfts fram. Om vi istället hade 

valt att göra en kvalitativ studie med intervjufrågor riktade mot de självskadande unga 

kvinnorna hade resultaten sannolikt sett annorlunda ut. Genom vårt val att göra en 

kunskapsöversikt bör den beaktas som en tolkning av de publicerade forskarnas egna 

tolkningar och slutsatser. 

 

7.3 Förslag till vidare forskning 
Under pågående arbete med vår uppsats har vi återkommande i den litteratur vi har läst 

sett att vidare forskning är önskvärd och av stor vikt gällande vårt valda område (NSSI) 

då det finns kunskapsluckor som behöver fyllas. Det finns därför starka incitament för 

forskningen att ytterligare utforska vårt valda ämne.   

 

Förslag till vidare forskning: 

- Vilka kunskapsluckor finns inom Socialtjänsten vad gäller mötet med ungdomar 

som utövar NSSI? 

- Skolan. Vilka kunskaper respektive okunskaper finns hos lärare gällande NSSI 

och dess mekanismer/konsekvenser? Viktigt för att kunna hjälpa elever och för 

att kunna vidareförmedla dessa elever till elevhälsa så att de får adekvat vård.  
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