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Från tiden i ett självskadebeteende 

En kvalitativ studie om 14 vuxna kvinnors tidigare erfarenheter  

Syftet med studien var att fråga individer med ett bakomliggande 

självskadebeteende om de i efterhand upplever att relationer så som familj, 

vänner, skola och sociala medier haft inverkan på deras tidigare 

självskadebeteende. Studien har utgått från 14 vuxna kvinnor. Data samlades 

in genom anonyma enkäter som skickades ut i olika forum på Internet. 

Självskadebeteende, icke suicidalt självskadebeteende (NSSI) kan definieras 

som ett beteende där personen gör skada på sin kropp utan självmord som mål. 

Studien kopplas till tre teorier: Favazzas teori där NSSI är ett sätt att hantera 

psykisk ohälsa, Bowlbys anknytningsteori och Linehans biosociala teori där 

(ogiltigförklarande från omgivningen) kan förklaras med att individer blivit 

obekräftade av människor i sin närhet och då inte fått leva ut sina 

känslouttryck. Detta kan bidra till svårigheter med att reglera och hantera 

känslor. En kvalitativ forskningsmetod med induktiv ansats har använts. Detta 

för att få en unik syn på bidragande riskfaktorer sett ur den enskilde individens 

perspektiv till självskadebeteende med fokus på självkänsla och relationer. En 

tematisk analys av kvinnors skriftliga svar visar på att kopplingar finns mellan 

familj, skola, vänner och självskadebeteende, men studien visar inte på någon 

större inverkan mellan sociala medier och självskadebeteende. Problematiska 

relationer (inklusive våld, ogiltighetsförklarande) i hem och skola och bland 

vänner är bidragande riskfaktorer till psykisk ohälsa som i sin tur kan leda till 

NSSI. 

Nyckelord: Självskada, coping, NSSI, relationer, anknytning 

From the time in a sel-fharm behavior 

- A Qualitative study about 14 adult women´s earlier experiences 

The aim with this study was to ask individuals with an underlying selfharm 

behavior if they subsequently experienced that relationships such as family, 

friends, school and social media have had an impact of their earlier selfharm 

behavior. The study was based on 14 adult women. Data was collected through 

anonymous surveys sent out in various forums on the Internet. Selfharm, non 
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suicidal behaviour (NSSI) can be defined as a behaviour of harming oneself 

without the intent of suicide. The study connects to three theories: Favazzas 

in which NSSI is a way to handle mental illness, Bowlby´s attachment theory 

and Linehan´s biosocial theory in which an (invalidating environment) can be 

explained by the fact that individuals have been unverified by people in their 

propinquity and then not allowed to express their emotional expressions. This 

contributes to difficulties with emotion regulation. A Qualitative method with 

an inductive approach has been used. This in order to get a unique report of 

the contributing risk factors seen from the individual´s perspective of selfharm 

behavior with focus on self-esteem and relationships. A thematic analysis of 

women´s written responses shows that connections can be made between 

family, school, friends and selfharm behavior. Strained relations (e.g., 

violence, invalidation) at home, in school and among friends contributes to 

distress and lead to NSSI. 

Keywords: Selfharm, coping, NSSI, relations, attachment 
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Självskadebeteende, också kallat non suicidal self injury (NSSI, icke suicidalt 

självskadebeteende) kan definieras som ett beteende där individen skadar sin egen kropp utan 

intention att begå självmord. Det finns flera metoder att skada sig själv på till exempel bränna 

sig, dra bort hår, bita eller slå sig själv (King, DiCorcia, Arango & Horwitz, 2017). Vanligaste 

förekommande självskadebeteendet är att skära sig eller rispa huden (Berger, Haskin & Martin, 

2013). Även om NSSI kan förekomma i alla åldersgrupper är det vanligast hos ungdomar samt 

unga vuxna och majoriteten är kvinnor och NSSI startar vanligtvis i åldern 12-14 år (Cipriano, 

Cella & Cotrufo, 2017). 

Ur historiskt perspektiv har självskadebeteende funnits under många epoker och är spritt 

världen över (Favazza, 1996). Enligt Favazzas teori delas begreppet självskadebeteende in i två 

kategorier: patologiskt självskadebeteende (självskadebeteende relaterat till psykisk ohälsa) 

och kulturellt sanktionerat självskadebeteende (exempelvis olika ritualer, kroppsförändringar 

och företeelser som kan kopplas till religion eller olika traditioner). Teorin delar även upp det 

patologiska begreppet i tre grupper: allvarligt självskadebeteende, stereotypt 

självskadebeteende och ytligt/medelsvårt självskadebeteende.  Allvarligt självskadebeteende 

kan leda till dödsfall då självskadan är av sådan allvarlig art (exempelvis amputering av 

kroppsdelar). Stereotypt självskadebeteende är vanligast vid olika typer av utvecklingsstörning. 

Individen kan till exempel dunka huvudet i väggen. Den ytligt/medelsvåra självskadan innebär 

att individen exempelvis skär eller bränner sig. Beteendet kan vara både tvångsmässigt eller 

impulsivt och är inte menat i något försök att begå självmord. Ytlig/medelsvår självskada är det 

vanligaste patologiska självskadebegreppet vilket denna studie valt att ta fasta på. Detta för oss 

till nutida perspektiv som tar hänsyn till psykisk ohälsa men som även fokuserar på anknytning 

och relationer som kommer beskrivas nedan. 

Under senaste decennierna har psykisk ohälsa bland ungdomar ökat och blivit allt 

vanligare (Socialstyrelsen, 2016). Detta är relevant då tidigare studier visat att NSSI kan 

kopplas till psykisk ohälsa och relationsproblematik (Heath, Ross, Toste, Charlebois & 

Nedecheva, 2009), som till exempel borderline och ätstörning (Cipriano m.fl., 2017), 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och låg självkänsla (Christoffersen, Möhl, DePanfilis & 

Vammen, 2013). Det har även visat sig att känsla av ensamhet och att ogiltigförklarande är 

riskfaktorer som kan framkalla NSSI (Seko, Kidd, Wiljer & McKenzie, 2015). Vidare kan ett 

otillräckligt familjestöd kunna ligga till grund för utvecklande av låg självkänsla hos barn och 
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ungdomar vilket i sin tur kan leda till aggression som tenderar att öka risken för NSSI (Wolff, 

2014). Självskada kan vara ett sätt att hantera irritation och ilska mot sig själv men även mot 

andra personer (Rayner & Warner, 2015). NSSI kan med andra ord beskrivas som en 

copingstrategi där ungdomen inte vet hur de ska reglera sina känslor i påfrestande situationer. 

För att hantera situationen kan ungdomen skada sig själv för att på så sätt kunna reglera sin 

ilska. (Copingstrategi är med andra ord den handling en specifik individ tar till för att hantera 

stressfyllda och krävande situationer.) Efter skadan kan dock ilskan förvandlas till skam och 

ångest, vilket kan leda till en ond cirkel av känslor som går från irritation/ilska-självskada-

skam/ångest (Rayner & Warner, 2015). Förutom att NSSI används som copingstrategi för att 

hantera känslor och påfrestande situationer (Heath m.fl. 2009; Seko m.fl., 2015), kan beteendet 

också vara en funktion för att straffa sig själv och få uppleva kontroll. Det kan även vara en 

strategi till att flytta psykisk smärta till fysisk smärta och på så vis fly från sina inre tankar och 

känslor (Heath m.fl. 2009). Självskada kan ses som en självmedicinering för att få bort jobbiga 

känslor. Sammantaget kan sociala, psykologiska och biologiska riskfaktorer kopplas till 

självskadebeteende (Heath m.fl. 2009) men få studier har riktat sig till individer som kommit 

ur sitt självskadebeteende och det saknas även kvalitativ forskning inom ämnet.  

Då alla individer har olika bakgrunder kan sociala, psykologiska och biologiska 

riskfaktorer påverka individer på olika sätt. Därav vill studien fånga informanters egna 

erfarenheter om hur de själva uppfattar att relationer så som, familj, vänner, skola och sociala 

medier kan ha inverkat på deras tidigare självskadebeteende. En önskan är att försöka få en 

djupare förståelse till självskadebeteende kopplat till psykisk ohälsa, anknytning och relationer. 

Teorier 

De senaste 10-15 åren har forskningen psykisk ohälsa och självskadebeteende/NSSI ökat 

(Klonsky, Victor & Saffer, 2014) och det finns numera flertalet teorier som på olika sätt 

förklarar självskadebeteende. För att utveckla våra frågeställningar gällande psykisk 

ohälsa/stress, anknytning och relationer har den här studien utgått från tre väletablerade teorier 

som berör orsaker och funktion kring självskadebeteende: Favazzas teori, Bowlbys 

anknytningsteori och Linehans biosociala teori. Favazza lade fram definitionen av 

självskadebeteende (NSSI som stresshantering, coping strategi) men teorin tar inte upp vikten 

av relationer eller sociala aspekter i individens tillvaro, därav kopplas anknytningsteorin 

(Bowlby, 1969) till studien. Den biosociala teorin (Linehan, 1993) berör främst diagnosen 
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borderline personality (BPD) där självskadebeteende och relationsproblematik är centrala 

symptom. Det är dock viktigt att påpeka att ”NSSI reflects clinically significant impairment 

regardless of whether BPD is also present” (Klonsky, m.fl., 2014, s.567). Med andra ord, 

relationer och mellanmänskliga problem kan bidra till självskadebeteende oavsett diagnos och 

det är just det detta som vår studie vill belysa. 

Mer specifikt så riktar sig anknytningsteorin (Bowlby, 1969) i första hand till barn under 

deras första levnadsår och hur barnet knyter an till en vuxen, vanligtvis en förälder.  Anknytning 

kan delas in trygg anknytning, otrygg undvikande anknytning, otrygg ambivalent anknytning 

och desorienterad otrygg anknytning (Holmes, 2014). Ett barn med trygg anknytning känner 

sig överlag säker på sin omgivning (“vuxna finns där om jag behöver tröst”) och har lättare att 

hantera påfrestande situationer än barn med otrygg anknytning. Ett barn med otrygg anknytning 

kan ha svårt att lita på sin omgivning och kan riskera att utveckla dåligt självförtroende och 

självkänsla (Holmes, 2014). Barn som växer upp i en otrygg miljö med otrygg anknytning till 

sina föräldrar, väljer ofta att söka stöd hos andra, då barnet känner att föräldern är frånvarande 

(Holmes, 2014).  

Anknytningsteorin belyser hur viktiga relationer är särskilt mellan barn och föräldrar 

medan den biosociala teorin menar att biologiska faktorer (känslighet, labilitet) och miljö som 

till exempel ogiltigförklarande av barnets känslor och upplevelser har stor påverkan gällande 

ett eventuellt framtida självskadebeteende. Barn som inte känner sig bekräftade och inte får lära 

sig beskriva och visa sina känslor kan få svårt att hantera påfrestningar och negativa emotionella 

erfarenheter. Barn som växer upp med att känslouttryck ska minimeras blir ogiltigförklarade 

och detta kan leda till en bristande förmåga i emotionell reglering (Linehan, 2000). Att bli 

ogiltigförklarad kan i sin tur leda till en ilska och aggression som kan mynna ut i ett 

självskadebeteende (Linehan, 2000). Den biosociala teorin visar på vikten av hur omgivningens 

icke bekräftande bemötande kan inverka på självskadebeteende. 

Med dessa teorier som grund vill studien lyfta fram riskfaktorer som kan ligga bakom ett 

självskadebeteende sett ur enskilde individens perspektiv.  

Bidragande riskfaktorer till självskadebeteende  

Som tidigare nämnts kan psykisk ohälsa, otrygga relationer, låg självkänsla och 

ogiltigförklarande av individens känslouttryck ligga till grund för att personer med 
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självskadebeteende använder självskada som copingstrategi. För att fördjupa kunskapen av 

dessa variabler kommer eventuella samband att beskrivas nedan.  

Föräldrarelation  

Ett samband är att ungdomars otrygga anknytning till sina föräldrar och deras känsla av 

ogiltigförklarande kan ha koppling till självskadebeteende (Adrian, 2018). Tidigare studier 

bekräftar att barn som inte får uttrycka känslor kan få problem att hantera påfrestande 

situationer (Stirn & Hinz, 2008). Detta i sin tur kan leda till att barn får svårt att identifiera, 

beskriva och hantera känslor och därav använder självskada som en copingstrategi (Cerutti, 

m.fl., 2018). Självskadebeteende kan även vara ett sätt att hantera en otrygg hemmiljö, 

anknytning och utanförskap (Cerutti m.fl., 2018). 

För att förhindra att ungdomar använder självskada som copingstrategi kan 

familjeaktiviteter och känslan av delaktighet hjälpa ungdomen att komma på andra tankar. En 

önskan att föräldrar skall bemöta sina barn med kärlek och inte vara dömande har i tidigare 

studier visat sig viktigt för ungdomar (Berger m.fl., 2013). Ungdomar belyser även att social 

medvetenhet om NSSI borde öka och att allmänheten bör få mer kunskap och utbildning om 

självskadebeteende över lag (Seko m.fl., 2015).  

Kompisrelationer och skola  

Förutom familjerelationernas koppling till ungdomars självkänsla och stresshantering har 

studier även belyst vikten av att skolan behöver få mer kunskap om självskadebeteende för att 

på så sätt kunna bemöta och vara stöttande (Berger m.fl., 2013). Till exempel visar 

undersökningar bland ungdomar att lärare bör få mer kompetens om självskadebeteende och att 

ämnet borde diskuteras öppet i skolan och ingå i undervisningen (Berger m.fl., 2013). 

Ungdomarna önskar även att skola och familjemedlemmar ska vara mindre dömande och att 

omgivningen ska ha ett öppet sinne för personer med självskadebeteende. De vill inte känna sig 

som offer eller annorlunda utan vill bli hörda och bemötta med acceptans (Berger m.fl., 2013). 

Samtidigt har det framkommit att ungdomar föredrar att berätta och söka stöd hos sina 

vänner istället för att informera familj eller sina lärare om sitt självskadebeteende (Berger m.fl., 

2013). Dock kan kompiskretsen innebära både ett stöd i positiv bemärkelse men också kopplas 

till risken att ungdomen hamnar i ett självskadebeteende. Till exempel visar studier att 74% av 
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ungdomar kommer i kontakt med självskadebeteende genom att minst en av deras kompisar 

skadat sig (Heath m.fl., 2009). 

 Skolans miljö och dåliga erfarenheter från skolan kan också ha effekt på 

själskadebeteende. Däribland upplevelsen av att känna sig otrygg, ej accepterad, att inte fungera 

ihop med klasskamrater, orättvisa inkonsekventa lärare och att som elev inte kunna prestera och 

göra bra ifrån sig i skolan (Kidger m.fl., 2014). Detta kan förklaras med att självskadebeteende 

kan användas som en copingstategi för att hantera påfrestningar i skolan. Liknande studier 

(Christoffersen m.fl., 2013) har visat att mobbning och andra missförhållanden eller 

traumatiska upplevelser både på och utanför skolan ökar risken för NSSI.  Att mötas av respekt, 

få socialt stöd och engagemang från omgivningen har stor vikt vid utvecklande av NSSI. Vid 

utsatthet kan risken för NSSI minska om känslan av ökat socialt stöd finns hos tonåringar och 

unga vuxna (Christoffersen m.fl., 2013). 

Sociala medier 

Förutom vikten av relationer ”face to face” kan ungdomar med NSSI påverkas av sociala 

medier i både positiv och negativ bemärkelse (Swannell, 2010). Positiv inverkan kan bland 

annat visa sig i att ungdomar upplever en känsla av anonymitet och då vågar berätta och dela 

med sig av sina innersta tankar utan att bli dömda av personer i sin närhet. För vissa ungdomar 

är sociala medier det enda stället de får stöd och öppet kan visa sina känslor utan att känna 

reaktion av skuld och skam. Ungdomarna får uppmärksamhet, känner tillhörighet och får 

förståelse som de inte fått från vare sig familj eller vänner (Seko m.fl., 2015). På sociala medier 

kan ungdomar hitta likasinnade att prata med, vilket i sin tur kan öppna upp portarna till att 

söka vidare hjälp för behandling (Whitlock, Powers & Eckenrode, 2006). Genom att bli 

accepterad av andra är det lättare att acceptera sig själv (Castro & Osório, 2013). Med andra 

ord, sociala medier kan bidra till en känsla av samhörighet och acceptans och på så vis få hjälp 

att komma ur ett destruktivt beteende. Som stöd för argumentet att sociala medier har en positiv 

inverkan visade en studie att de flesta sidor på internet gällande självskada är hjälpsidor som 

vill hjälpa personer ut ur sitt självskadebeteende (Mars m.fl. 2015; Seko m.fl., 2015). Sociala 

medier kan även vara ett sätt att dela med sig av sina tankar genom kreativa verk som dikter, 

sånger och konstverk. När tankar på att skada sig själv dyker upp kan kreativa verk mildra 

effekten till självskada (Seko m.fl., 2015). Tankarna läggs på att uttrycka sig istället för att 

skada sig och genom att dela sina texter på sociala medier känner sig ungdomen hörd. På detta 
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sätt får ungdomen en möjlighet att reflektera över sin situation och sitt beteende gällande NSSI 

(Seko m.fl., 2015). 

Likaväl som sociala medier kan vara till stöd, kan det också förvärra självskadebeteendet. 

Risken med så kallad social smitta betyder att ungdomar uppmuntrar och ”triggar” varandra till 

självskada och detta kan leda till att självskadebeteendet ökar (Seko m.fl., 2015). Ungdomar 

kan också påverkas negativt av sociala medier genom att där finna nya tillvägagångssätt att 

skada sig på samt att de påverkas av negativa attityder som kan förvärra beteendet (Whitlock 

m.fl., 2006). Internet kan också medverka till en normalisering av NSSI, och att ungdomar 

inspireras av bilder och ökar sitt självskadebeteende (Jacob, Evans, & Scourfield, 2017). 

Negativa känslor kan även uppstå av att se smala kändisar, varvid ungdomar kopplar 

ouppnåeliga kroppsideal till lycka och framgång (Castro & Osório, 2013). Låg självkänsla 

(Christoffersen, 2015) och kroppsmissnöje (Stirn & Hinz, 2008) kan leda till självskada där 

fokus hamnar på smärtan istället för missnöjet över sin kropp (Stirn & Hinz, 2008).  

Sammantaget visar tidigare forskning på familjens, skolans, kompisgruppens och sociala 

mediers inflytande på ungdomars självkänsla och självskadebeteende, men det saknas 

kvalitativa studier som belyser samtliga relationer och dess betydelse. Då personliga relationer 

kan öka risken för NSSI men även bidra till att beteendet upphör (Gelinas & Wright, 2013), 

samt att sociala medier visat både på en positiv (Whitlock m.fl., 2006) och negativ 

(Christoffersen, 2015; Jacob m.fl., 2017; Seko m.fl., 2015) effekt behövs fler studier som 

belyser ämnet. 

Tidigare studier menar att ungdomar vill att allmänheten ska bli mer kunnig inom 

självskadebeteende (Seko m.fl., 2015). Likaså har American Psychiatric Association (APA) i 

senaste utgåvan av the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) lyft 

fram behovet av fler studier kring NSSI (APA, 2013). Då vi sett att det saknas kvalitativa studier 

har vi valt att i denna studie rikta oss till individer med tidigare självskadebeteende. Med fokus 

på psykisk ohälsa, anknytning och relationer och dess roll i självskadebeteende önskar vi ta 

lärdom av individers egna erfarenheter och upplevelser och på så vis bidra till en ökad 

förståelse. 

Syfte och frågeställning  

Psykisk ohälsa och självskadebeteende är vanligt förekommande problem kopplade till 

skam och tystnad. Med tanke på att tidigare studier har visat på ett samband mellan psykisk 
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ohälsa, relationsproblematik och självskadebeteende, men att det saknas kvalitativa studier som 

tar hänsyn till individers egna berättelser om bidragande orsaker till tidigare 

självskadebeteende, vill vi belysa detta. Syftet med studien var att fråga individer med ett 

bakomliggande självskadebeteende om de i efterhand upplever att relationer såsom familj, 

vänner, skola och sociala medier haft inverkan på deras tidigare självskadebeteende. 

Vi vill, utifrån individens perspektiv, försöka hitta de mest relevanta sambanden i vad som 

kan frambringa ett självskadebeteende. Vi önskar få en djupare förståelse och kunskap om 

utmärkande riskfaktorer koppat till självskadebeteende. Förhoppningsvis kan studien komma 

till hjälp och stöd för individer i ett självskadebeteende, men även öka allmänhetens kunskap 

om självskadebeteende. 

Följande frågeställningar formulerades: 

• Vilka samband är de mest utmärkande riskfaktorerna utifrån individers egna 

erfarenheter från en tid i självskadebeteende? 

• Vilken inverkan enligt individen själv har relationer såsom familj, skola, vänner och 

sociala medier på självskadebeteende?   

Hypotes 1: Baserat på resultat från tidigare forskning tror vi att det finns ett samband mellan 

otrygga relationer och självskadebeteende såtillvida att en otrygg hemmiljö eller dålig relation 

med föräldrar ligger till grund för ett självskadebeteende. 

Hypotes 2: Vi tror att sociala medier kan ha en negativ inverkan på självskadebeteende. 

Hypotes 3: Vi tror att mobbning i skolan och utanförskap bland vänner har negativ inverkan på 

självskadebeteende. Vi har  

Metod  

Som underlag till den här studien har vetenskapliga artiklar använts. Dessa hämtades från 

databaser i Högskolan Västs bibliotek. Sökningar har gjorts i psycINFO, psycArticles och 

google scholar. I sökslingan användes begränsningar som peer review, 2008-2019, fulltext. För 

att beskriva de teorier som legat till grund för studien har tre böcker använts.  Den kvalitativa 

forskningen har utformats i enkätform där informanterna med egna ord beskrivit sina 

erfarenheter om sin tid i ett självskadebeteende. Genom att använda enkät som mätinstrument 

kunde studien snabbt ta del av flera individers erfarenheter, upplevelser och reflektioner.  
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Undersökningsdeltagare 

Kvinnorna som svarade på enkäten är i åldrarna 20 till 39 år (M=31,5 år). Med studiens 

syfte i åtanke söktes individer med erfarenhet av självskadebeteende och vi betonade i vår 

sökning att informanten skulle kommit ur beteendet och vara över 18 år. Vi vet på grund av 

anonymiteten inte från vilken population kvinnorna kommer, men alla har ett bakomliggande 

självskadebeteende som gemensam nämnare. Vi hade inte som avsikt att exkludera män utan 

sökte informanter oavsett könstillhörighet. 

Procedur 

Vi sökte informanter genom sociala medier och skickade ut missivbrev tillsammans med 

enkäten i olika forum på Internet. Förfrågan skickades ut i en sluten grupp på Facebook med 

namnet Pink Room som har 140 010 medlemmar. Enkäten lades även ut på våra Facebook 

sidor, där bekanta kunde svara och dela vidare enkäten till deras bekanta (snöbollseffekt). 

Enkäten fanns tillgänglig på Internet i fjorton dagar. Detta resulterade i fjorton svar där alla 

svarande var vuxna kvinnor. Vår förhoppning var att få svar från olika könstillhörigheter. 

Enkäten skrevs i ett google formulär som skickades ut på Internet och i detta formulär lämnade 

informanterna sina svar. Denna online undersökning är anonym och gör att svaren inte går att 

knytas till en avsändare. Ingen ersättning erbjöds för deltagande i studien.  

Etiskt ställningstagande. För att studien ska ha ett etiskt ställningstagande krävs det att 

vissa krav ska uppfyllas. Informationskrav betyder att samtliga informanter ska vara väl 

informerade om studiens syfte och att deltagandet sker frivilligt och är anonymt. Ett missivbrev 

(bilaga 2) skickades med i google formuläret i samband med enkäten. Med informationsbrevet 

och genom att gå vidare till enkäten ger informanten sitt samtycke att delta i studien. För att 

delta måste informanten vara över 18 år. Informanten blev i missivbrevet informerad om att de 

kunde avbryta deltagandet utan att uppge anledning. Det ska finnas ett konfidentialitetskrav 

som visar på att allt är sekretesskyddat och där det framkommer att informanten är anonym 

samt att identitet inte ska röjas. Det skall framgå att inga obehöriga har tillträde till studiens 

innehåll. Det ska också finnas ett nyttjandekrav som innebär att all insamlad data endast ska 

användas i forskningsändamål. Samtliga informanter har i denna studie fått ta del av kraven för 

att säkerställa ett etiskt ställningstagande. Vi skickade ut enkäter via google formulär, där 

anonyma online undersökningar går att göra och där svaren går inte att spåra till en specifik 
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individ. De individer som kontaktade oss via mejl eller Facebook angående information om 

studien har inte kunnat spåras i enkätsvaren då dessa inte inkommit via mejl eller Facebook. 

Anonymiteten kunde säkras då missivbrev tillsammans med enkäten skickades ut i ett Google 

formulär i olika forum på Internet och kunde inte kopplas till tidigare mejlkontakt. 

Informanterna har även på grund av känsligheten i ämnet fått kontaktuppgifter till hjälpinstanser 

då vi inte har möjlighet att i efterhand fånga upp och hjälpa om någon uppfattat studien som 

svårhanterad. 

Mätinstrument 

 Enkäten var tematiserad och därav indelad i fyra teman utformad utifrån aktuellt syfte 

och frågeställning. Vi valde att formulera frågorna öppna eftersom studiens syfte var att fånga 

informanternas unika upplevelser och erfarenheter från tiden i ett självskadebeteende. 

Kvinnorna svarade på två demografiska frågor, tre allmänna frågor angående 

självskadebeteende där den första frågan gällde i vilken ålder självskadebeteendet började. 

Sedan följde tolv öppna frågor gällande upplevelser och känslor i olika miljöer (bilaga 1). 

Sammanlagt bestod enkäten av sjutton frågor utöver frågor om ålder och könstillhörighet. Vi 

gjorde ett slumpmässigt urval i sociala medier där informanten själv kunde välja om de ville 

delta i studien. Informanten gjorde ett frivilligt val att kontakta oss för vidare information om 

de ville veta mer angående studien. De kunde i lugn och ro när de hade tid, fylla i sitt svar. På 

detta sätt tror vi att svaren kan ha blivit mer öppna och ärliga än genom intervjuer där 

informanten sitter öga mot öga i samma rum och måste öppna sig för en främling. Vi tänker att 

vi med den här metoden skapar en frihet för informanten att svara på frågorna när den känner 

att orken finns där, även att informanten på detta sätt har möjlighet att redigera och tänka över 

sina svar innan de skickas in. Dessa valmöjligheter hade inte funnits om ett intervjumöte bokats 

in. Ett sådant möte kan ge informanten press att leverera svar och att deltaga då de kan finna 

det svårare att avbryta en inbokad träff där flera parter skall mötas. 

Analys och databearbetning 

Studien har använt sig av en kvalitativ metod med hermeneutisk ansats. Vidare har det 

insamlade materialet analyserats utifrån en induktiv ansats i form av en grundad teori där vi 

använt kodnings schema (bilaga 3). Detta därför att vi ville analysera utifrån det insamlade 

empiriska materialet utan att utgå från någon specifik teori. Vi ville att empirin skulle styra 
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teorin och inte tvärt om. Genom denna metod ville vi fånga informantens egna och unika 

erfarenheter från tiden i ett självskadebeteende. Då informanten själv svarat på enkäten och 

skrivit ner sina erfarenheter behövde inte datamaterialet transkriberas. 

Vi har noggrant läst igenom samtliga informanters svar upprepade gånger. Utifrån varje 

fråga gjordes en sammanställning av givna svar för att finna likheter, skillnader och kunna 

utläsa återkommande mönster och på så sätt finna samband och utmärkande teman. Genom 

detta arbetssätt kunde materialet sorteras och reduceras.  Av sammanställningen plockade vi ut 

meningsbärande enheter som vi omvandlade till koder, underteman och slutligen teman. För att 

få en överskådlig blick granskades materialet med utgångspunkt i studiens frågeställningar. I 

materialet sökte vi efter samband mellan olika relationer (familj, skola, kompisar, osv) och 

andra relevanta riskfaktorer (sociala medier) och individens erfarenheter av 

självskadebeteende. Vi hade som mål att få in tio svar men ansåg att studien var mättad när svar 

inkommit från fjorton informanter. Redan efter fem svar kunde vi utläsa gemensamma 

återkommande begrepp och när vi fått in fjorton svar upplevde vi att svaren fortsatte gå i samma 

riktning och vi tror inte att fler informanter skulle kommit att ändra svarsriktning nämnvärt.  

Resultat  

Studien hade som syfte att genom skriftliga svar på enkätfrågor, fånga individers 

erfarenheter av relationer och vilken inverkan familj, kompisar, skola och sociala medier haft 

på deras tidigare självskadebeteende. Vidare hade vi för avsikt att identifiera gemensamma 

teman och eventuella samband som var utmärkande bland självskadebeteende. 

I resultatet kommer de centrala teman: föräldrarelation, kompisrelation och skola, 

umgängeskrets, lärare, sociala medier och social inverkan som framträdde under analysarbetet 

presenteras och redovisas. Genom dessa teman visar studien vad det finns för bidragande 

riskfaktorer till självskadebeteende. Vi har kopplat in citat från studiens informanter. Enkätens 

första fråga som ställdes var vid vilken ålder självskadebeteendet startade. Resultatet visar på 

ett stort åldersspann där en informant endast var 5 år när hon började skada sig själv medan en 

informant skadade sig själv för första gången när hon var 27 år. Medianvärdet blir 14 år och 

stämmer bra överens med tidigare forskning.  

Informanternas självskadebeteende kopplas i stor utsträckning till trauman av olika slag. 

Av fjorton informanter hade elva (79%) en otrygg uppväxt, där hemmasituationen var kantad 

av gräl, bråk och försummelse, därav upplevde informanterna en känsla av otrygghet i hemmet. 
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Av informanterna var sju (50%) utsatta för våldtäkt eller sexuella övergrepp i sin barndom. 

Även psykisk misshandel förekom. I endast tre av fjorton fall har anledningen till 

självskadebeteende enbart varit eget dåligt mående och ångest. 

Föräldrarelation 

Analysen visar att de flesta av informanterna hade någon form av otrygg hemmiljö i sin 

barndom. ”Det var ständiga gräl och bråk mellan min mamma och min bonuspappa. Jag låg 

vaken minst varannan natt från det att jag var 9 till 17 år och lyssnade till skrik och stundtals 

slagsmål”. Otrygg hemmiljö visade sig i form av skilsmässa, bråk, misshandel, missbruk, 

sexuella övergrepp och frånvarande föräldrar. ”Jag växte upp i en oerhört dysfunktionell familj 

med både missbrukande föräldrar, mycket bråk och en pappa som våldtog mig”. Här syns det 

en tydlig koppling till att anknytning är en betydande faktor i informanternas psykiska hälsa.  

Det visar sig att endast två av informanterna när de tänker tillbaka på sin relation till sina 

föräldrar kan se den som enbart bra. De övriga tolv informanterna har dåliga minnen av sina 

föräldrar på olika sätt. ”Det var en ganska kall relation till mina föräldrar”, ”Från 13 till 19 var 

den väldigt dålig, använde inte orden mamma o pappa utan tilltalsnamn då det låg för mycket 

kärlek i mamma o pappa”. Resultaten visar tydliga tecken på att informanterna tidigt i livet tagit 

på sig vuxenansvar och inte blivit sedda av sina föräldrar. ”Jag var till lags, tog på mig ansvaret 

för dom”, ”Jag kände mig som deras ägodel”. 

Som väntat var ett återkommande begrepp bland informanterna upplevelsen av att ha blivit 

ogiltigförklarad. ”Känslan av att aldrig vara trodd eller tagen på allvar. Kände som de alltid 

tyckte, ryck upp dig”. Informanterna har inte blivit uppmärksammade av sina föräldrar och inte 

fått uttrycka sina känslor och därav blivit ogiltigförklarade. ”Mina känslomässiga behov fick 

inte ta så mycket plats. De drack båda periodvis och då var det bara alkohol i centrum”. De har 

fått bära mycket av sina känslor inom sig som till slut blivit dem övermäktiga. ”Vi fick tidigt 

lära oss att inte prata om det vi upplevde. Till slut blev det fullt därinne och då var självskada 

ett sätt att lindra smärtan och hämta andan en stund”. 

Jag har alltid beskrivits som en person som känner så himla mycket och överdrivet 

i situationer. Ofta fick jag kommentaren att, men det där är väl inte så farligt! Det 

skapar en känsla av att ens känslor inte är rätt. Så då slöt jag in känslorna … 
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Informanterna svarade på om de haft någon specifik person att anförtro sig till. Resultaten 

visar att merparten av informanterna haft svårigheter med att öppna sig och berätta för andra 

personer. ”Jag hade svårt att berätta för andra i min närhet hur jag mår och vad jag behöver”, 

”Jag slöt mig och berättade inte för någon. Under de värsta åren i barndomen hade jag ingen 

jag delade allt med”. På frågan svarade tretton informanter att de inte anförtrott sig till sina 

föräldrar. ”Även fast jag fick mycket stöd så kände jag inte att jag kunde vända mig till dem”. 

”De hade fullt upp och ingen aning om vad som hände”. Sju av informanter valde att hålla inne 

allt för sig själv, ”Aldrig anförtrott mig till någon, tänkt att jag måste vara stark själv och ta 

hand om allt”, ”Ingen förstod … och ingen frågade heller”. Två informanter valde att berätta 

för sin bästa vän.  

Skola och kompisrelationer 

Studien visar att majoriteten av informanterna haft en jobbig skolgång kantad av 

mobbning, utanförskap och höga krav på sig själv. ”Jag hatade skoltiden. Tänker bara på alla 

problem jag hade. Hur dåligt jag mådde”. Det går att tyda en viss osäkerhet, ibland fick 

informanterna vara med sina skolkamrater och ibland var de utstötta, situationen verkar ha varit 

olika från dag till dag. ”Det växlade mellan slagpåse, hackkyckling eller osynlig”. Vissa dagar 

var de syndabockar fast de inte gjort något, ibland fick de ta emot slag. Ena stunden var de med 

i gemenskapen vid andra tillfällen spred kamraterna rykten och de blev utanför 

umgängeskretsen. Återkommande var att informanterna försökte komma nära sina 

skolkamrater men blev utfrysta. ”Jag försökte komma nära och få vara med men blev ständigt 

utstött”. Två riskfaktorer som visat sig betydande är känslan av att vara annorlunda och att inte 

passa in vilket leder till utanförskap och ensamhet. Tabellen nedan visar hur informanterna 

beskrev sina känslor från deras tidigare skoltid. Flera informanter beskrev att de hade en jobbig 

skoltid som var kantad av mobbning, utanförskap och dåliga lärare. 
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Tabell 1    

Känsla i skolan   

    

Orsak   Antal Procent 

    

Mobbning  7(14) 50% 

Utanförskap  11(14) 79% 

Dåliga 

lärare  12(14) 86% 

Jobbig skoltid 12(14) 86% 

        
Not. Resultat av studiens 14 informanter 

 
Umgängeskrets 

Två informanter sökte sig till och hamnade i destruktiva relationer som förvärrade deras 

beteende och höll dem kvar i NSSI. En informant skrev att NSSI ansågs coolt medan en annan 

informant förklarade självskadebeteendet som trendigt. ”Det var lite trendigt med 

självskadebeteende när jag var yngre”. Grupptryck är även en riskfaktor som nämns av 

informanterna. Finns det kompisar i närheten som skadar sig kan detta smitta vidare på andra i 

umgängeskretsen. En informant förklarar att hon hamnade i självskadebeteende på grund av att 

hennes närmsta vän skadade sig. ”Grupptryck och vänner med psykisk ohälsa bidrog till att 

man delade med sig av sina självskadebeteende som något som betraktades som coolt”. 

Samtidigt visar det sig att majoriteten hellre väljer att berätta om sin självskada för sina 

kompisar eftersom de inte dömer som vuxna kan göra. 

Lärare 

Även lärarna har visat brister i engagemang gällande bemötande och några lärare visade 

sig vara rent utav elaka. ”Genom åren hade jag en lärare som faktiskt frågade hur det stod till. 

Annars maktutövare, ignoranta och t.om elaka”.  Det går att utläsa en trend där lärare valde att 

se åt sidan istället för att agera när de upptäckt att en elev mådde dåligt och hade ett 

självskadebeteende. ”De frågade ibland hur jag mådde och såg att jag var ojämn i mitt mående. 

Det kändes skönt att de såg men det kändes jobbigt att de fortsatt lät det pågå”. När lärare fick 

vetskap om att elever skadat sig tittade de sorgset på eleven vilket gav en pinsam känsla av att 

vara annorlunda. ”Usch, Hade ingen relation till någon lärare på ett positivt sätt”. Genom att 
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informanterna redan i sin hemmiljö skapat en låg tillit till vuxna genomsyrar det även resultatet 

i relation till lärare. ”Hatade alla vuxna, bara problem så fort de blandandes in”. 

Sociala medier      

Förutom relationer i närheten kan sociala medier göra inverkan på självskadebeteende. 

Fyra av informanterna svarade att de inte blivit påverkade alls, medan sju svarade att sociala 

medier inte fanns i den utsträckningen när de var i ett självskadebeteende. ”Jag är nog 

åldersmässigt förskonad. Och har fått med mig en kritisk blick på sociala medier”.  Endast tre 

svarade att de blivit påverkade av sociala medier i negativ bemärkelse. ”Första gången jag kom 

i kontakt med självskadebeteende var genom media på olika sätt. Både nyhetsrapporteringar 

och via populärkultur”. Åldern på dessa informanter var 23, 27 respektive 32 år. Två av tre är 

alltså bland de yngre av informanterna. De blev påverkade av triggande bilder och tips på hur 

en person bäst skadar sig. ”När jag var som sjukast hade sociala medier inte slagit igenom, 

däremot fanns det pro-ana rörelsen. På de hemsidorna fanns det tips och trix för att bli ”duktig” 

anorektiker, och motsvarande fanns för självskadebeteende”. Vår hypotes var att sociala medier 

skulle haft en betydligt större effekt på självskadebeteende. Trots liten påverkan skrev fem av 

informanterna vad de ansåg vara positivt och negativt med sociala medier idag. 

Jag började 1999, då var inte sociala medier så stor del av livet. Jag tror sociala 

medier har ett negativt sätt på självskadebeteende om man är mitt uppe i det, man 

förstärker varandras känslor … Om man tar sig igenom det, så är sociala medier 

bra, man kan berätta sin historia, ge råd … 

Sociala medier visade över lag annat resultat än vad studiens hypotes förutspådde. 

Hypotesen löd att sociala medier påverkar individer negativt. Resultaten visar på en liten eller 

snarare omärkbar inverkan av sociala medier i samband med självskadebeteende vilket kan bero 

på att majoriteten av informanterna började sitt självskadebeteende innan sociala medier slog 

igenom. Intressant vore att göra en jämförande studie med yngre informanter. 

Social inverkan 

Överlag visar resultatet att det funnits otrygg miljö antingen i skolan, hemmet eller socialt. 

Vissa informanter upplevde inte trygghet någonstans. ”Önskar att någon tagit mig därifrån”. 

Informanterna har varit med om trauman och bevittnat händelser och har mycket att bära i sitt 
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bagage. De känner sorg och ilska när de tänker tillbaka på sin barndom. Ilska mot sig själva 

samt mot vuxna som inte reagerat och som behandlat dem illa. ”Vart var alla vuxna?”. I 

efterhand känner flera sig stolta över att de klarade av den här tiden. En ytterligare faktor som 

tydligt visar sig är att informanterna i barndomen fått ta mycket ansvar som barn inte ska behöva 

ha. De nämner att vuxna inte reagerat utan istället sett mellan fingrarna på det som skett. 

Informanterna visade ingen tillit till vuxna vilket kan förklaras med att de på något vis blivit 

utnyttjade av vuxna och personer runtom kring sig. ”Förtroendet bröts i samband när 

våldtäkterna skedde. En vuxen som utnyttjade sin beroendestatus över mig … Ingen skyddade 

mig”. 

Flera informanter höll sina upplevelser inom sig utan att berätta för någon. De valde 

tystnad för att skydda sina föräldrar eller så var de uppväxta med att inte få berätta för någon, 

det kan också bero på att de saknade tillit till andra. De ville inte belasta andra med deras 

problem och ville inte framstå som dramatiska. Detta vittnar nio av fjorton informanter om. 

Att bära på allt inom sig blev till slut för mycket och flera informanter använde 

självskadebeteende som en copingstrategi för att få utlopp för alla gömda känslor. ”Självhat, 

värd att bli skadad”. Några använde NSSI för att flytta psykisk smärta till fysisk smärta, som 

de beskrev var lättare att hantera. Fem informanter förklarade att de haft höga krav på sig själva. 

Att inte kunnat prestera kunde leda till ilska på sig själv som i sin tur bidrog till att agera inåt, 

ett sätt att stoppa dumma tankar och ilska. Två informanter började festa, medan två sökte sig 

till destruktiva relationer för att döva känslorna. Fem informanter hade ätstörningar och skar 

sig på grund av ångest över att de ätit, medan några skadade sig i hopp om att vuxna skulle 

reagera och sökte bekräftelse genom ett destruktivt beteende. 

Genomgående är självkänsla ett återkommande tema där åtta informanter uttryckte låg 

självkänsla och att de inte känt sig tillräckliga. ”förlorat självkänslan – livet inte värt … hatade 

mig själv”. Detta kan vara beroende på vad andra personer sagt och gjort, eller egna tankar och 

åsikter om sig själv.” Inte smart, inte tillräckligt fin”, ”Inte tillräckligt snygg, sjuk, smart, snäll, 

duktig”. Den låga självkänslan kan också bero på att informanterna tagit på sig sina föräldrars 

problem och därav lagt allt ansvar på sig själva. ”Värdelös, värd att skada …var längst ner i 

hierarkin”, ”Förtjänade det … värdelös, tjock, ful …” 
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Diskussion 

Syftet med studien var att fråga individer med ett bakomliggande självskadebeteende om 

de i efterhand upplever att relationer såsom familj, vänner, skola och sociala medier haft 

inverkan på deras tidigare självskadebeteende. Genom detta önskar vi få en ökad förståelse för 

problematiken och kontexten, främst när det gäller relationer. Till stor del stämmer resultaten 

överens med tidigare forsning. Detta gäller främst förekomsten av en otrygg uppväxtmiljö, 

ogiltigförklarande, utanförskap och sexuellt våld som informanterna beskriver som bidragande 

orsaker till självskadebeteende. 

Vår studie visar att självskadebeteende är kopplat till ensamhet och skam samt att 

kvinnorna upplevt krav från omgivningen att vara till lags. Att inte få uttrycka känslor eller att 

få dem ogiltighetsförklarade är i linje med tidigare forskning (Adrian, 2018; Cerutti m.fl., 

2018). Dessa kopplingar mellan otrygghet och stresshantering har även en framträdande roll i 

både Bowlbys anknytningsteori (Bowlby, 1969) och Linehans biosociala teori (Linehan, 2000). 

Till skillnad från tidigare studier (Jacob m.fl., 2017) och vår hypotes hade sociala 

medier/Internet inte någon större inverkan på kvinnornas självskadebeteende. Detta kan delvis 

förklaras av att sociala medier inte ännu slagit igenom när informanterna befann sig i 

självskadebeteendet. 

Resultatet visar att de flesta av informanterna haft en otrygg hemmiljö med frånvarande 

föräldrar, det är dock viktigt att påpeka att individer kan leva i en otrygg hemmiljö utan att det 

leder till självskadebeteende. Även om vår studie över lag visar på flera samband mellan 

problematiska relationer och självskadebeteende så finns det flera begränsningar att ta hänsyn 

till. Studiens resultat har utgått ifrån fjorton informanter och kan inte generaliseras till alla 

individer med bakomliggande självskadebeteende. Då tiden för analys var kort hade vi som 

målsättning att genom enkäten få tio svarande informanter. Vi fick slutligen fjorton svarande 

informanter och ansåg då att studien var mättad. Detta då merparten av enkätsvaren pekade i 

samma riktning. På grund av tidsbrist kunde vi inte invänta fler svar utan fick avsluta enkäten 

så vi kunde sammanställa och analysera resultaten från informanterna. Studien har inte 

exkluderat några svar utan använt sig av samtliga svarade informanter. En tanke kan vara att vi 

möjligen fått in fler svar om ett slutdatum för att deltaga hade uppgivits i missivbrevet, då hade 

det framgått att svaren måste ges relativt fort. Fokus har lagts på individuella erfarenheter och 

kan inte representera en hel målgrupp. Skulle studien replikeras på andra individer kan 
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resultaten variera då datainsamlingen utgått ifrån hur någon upplever sin tid från ett tidigare 

självskadebeteende. 

 Det kan vara en brist att vi i missivbrevet använde ordet distans och inte mer utförligt 

beskrev att det skulle vara ett bakomliggande självskadebeteende. Vi kunde nämnt inom vilken 

tidsspann informanterna skulle varit fria från sitt självskadebeteende (kunde nämnt exakta år 

som minimum). Detta kan ha medfört oklarheter som gjort att vissa valde att inte deltaga. Av 

etiska skäl samlades data från individer över 18 år som hade distans till sitt självskadebeteende. 

Detta kan ha gjort att svaren skiljer sig ifrån om individen istället varit yngre och befunnit sig i 

självskadebeteendet. Upplevelser och erfarenheter kan förstärkas eller minimeras då den tiden 

inte ligger färskt i minnet. Vissa erfarenheter kan ha glömts bort och det är inte heller säkert att 

hela sammanhanget kommer med. En informant skriver ”tycker synd om barnet och vill trösta 

henne, men det är inte jag”. Informanterna i studien har distans till sin ungdom och har haft tid 

att omvärdera händelseförlopp och erfarenheter. Trots dessa begränsningar finns det flera 

viktiga aspekter kring ämnet som studien belyst.  

Ur etiskt perspektiv valde vi att skicka ut anonyma enkäter där informanterna själva fyllde 

i sina svar, detta ser vi som en innovativ design som vi inte upptäckt i tidigare kvalitativa 

analyser. För oss kändes detta nytt och intressant. För att underlätta för informanterna gav vi 

exempel i svaren, detta ser vi nu i efterhand kan upplevas som ledande och kan ha påverkat 

svaren i en viss riktning. Textmissen i missivbrevet att insamling av information skulle ske via 

mail kan också påverkat antal informanter då de kan ha känt att svaren inte var anonyma. Där 

skulle det stått att insamlandet sker via google formulär. 

 Genom studien ville vi främst belysa relationer och hur dessa bidrar till att individer 

hamnar i ett självskadebeteende. Samtidigt och mer indirekt visar vår studie att relationer också 

kan vara den faktor som hjälpte informanterna bli fria från beteendet. I två fall var det barn som 

fick informanterna att tänka i andra banor och till slut kom ut ur sitt självskadebeteende. En 

informant blev mamma och en informant arbetade på förskola och tyckte det kändes fel att 

skada sig när hon arbetar med barn. Två informanter menar att familjen fick dem att komma ut 

ur beteendet, medan en informant menar att det var hennes make som hjälpte henne. Detta 

resultat visar på vikten av att hjälpa individer med självskadebeteende att hitta meningsfulla 

och trygga relationer, vilket även tidigare studier visat på.  
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Professionell hjälp, vilket bygger på tillit och en nära relation, har också varit viktig i 

kvinnornas berättelser. En genomgående trend vi kunnat utläsa är att elva av kvinnorna gått i 

terapi av olika slag där de upplevde ett tryggt rum med tystnadsplikt och där de äntligen blev 

tagna på allvar. Att få prata om sina inre känslor och upplevelser gav ett nytt perspektiv och 

ändrade deras tankesätt. Berättandet i sin tur hjälpte kvinnorna att kunna bearbeta händelser de 

varit med om och att allt inte legat på deras axlar. Efter att ha gått i terapi blev det lättare att 

prata om sitt självskadebeteende och mående med andra utan tystnadsplikt. En informant säger 

att hon ångrar att hon höll allt för sig själv så länge. Resultaten pekar på att informanterna i 

denna studie tyckte det var bra att få prata med någon som gav dem ett nytt sammanhang och 

nya tankebanor. Tidigare studier har visat på det positiva med att prata om sina problem. 

I linje med tidigare studier (Berger m.fl., 2013) visar kvinnors berättelser på att 

allmänheten i stort borde bli mer kunnig om NSSI för att på så sätt kunna upptäcka och 

förebygga eventuella riskfaktorer. Detta då tidigare studier visat att ungdomar i 

självskadebeteende kan känna skam och då håller allt inom sig. Trots begränsningar i antalet 

informanter som studien baserats på, samt distansen till problematiken, stärker studien vikten 

av att förstå otrygghet och den låga självkänsla som kan vara en bidragande riskfaktor till 

självskadebeteende. Vidare hoppas vi kunna bidra till insatser och öppna upp för en dialog kring 

självskadebeteende. Intressant vore att i kommande studier följa individer under en längre tid 

samt att mäta sociala mediers inverkan på yngre individer som befinner sig i ett 

självskadebeteende. Att nå ut till män som varit i ett självskadeteende kan också vara av vikt 

eftersom mycket av forskningen bygger på kvinnors erfarenheter. 

Genom att lyfta fram individers erfarenheter från tiden i ett själskadebeteende, hoppas vi 

kunna bidra till att uppmärksamma de individer som befinner sig i ett självskadebeteende. Dessa 

individer hoppas vi kan bli stärkta av känslan att inte vara ensamma. Vi hoppas framförallt 

kunna öka kunskapen bland de som arbetar med ungdomar till exempel i skolan och på olika 

vårdinrättningar. Att få kunskap genom individers egna erfarenheteter tror vi kommer att kunna 

öka förståelsen och bredda möjligheterna att kunna hjälpa individer med självskadebeteende.    
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Bilaga 1 

Enkät 

Kön: 

Ålder: 

Allmänna frågor: 

1. Hur gammal var du första gången du skadade dig själv? 

2. Kan du så utförligt som möjligt beskriva vad som fick dig att börja med    

självskadebeteende. (ex. en specifik person, händelse, sociala medier) 

3. Vad fick dig att komma ur självskadebeteendet?  Beskriv så utförligt du kan. (ex. 

en specifik person, händelse, sociala medier) 

Uppväxt/familj: 

4. Har det hänt något under din uppväxt som du upplever kan ha påverkat ditt 

självskadebeteende? 

5. Beskriv vilka känslor som kommer upp när du tänker på din barndom? 

6. Hur upplevde du din relation till dina föräldrar under uppväxten?  

7. Om du har några syskon, berätta om upplevelsen av din syskonrelation 

8. Har du haft någon specifik person du kunnat anförtro dig till? Berätta på vilket 

sätt. 

9. Fanns det någon känsla av utanförskap? Utveckla. 

10. Upplever du att miljön runt dig kan ha varit en bidragande orsak till din 

självskada? På vilket sätt? 

Skolgång: 

11. Har det hänt under din skoltid som du upplever kan ha påverkat ditt 

självskadebeteende? (ex. mobbning, utanförskap, orättvisa.....) 

12. Beskriv vilka känslor som kommer upp när du tänker på din skoltid?  

13. Beskriv din relation till lärare och andra vuxna på skolan. 

14. Beskriv din relation till dina klasskamrater 

Fritid: 

15. Hände det något på din fritid som du upplever kan ha påverkat ditt 

självskadebeteende? (ex, utanförskap, umgängeskrets....) 

16. Fanns det någon du kunde anförtro dig åt på din fritid? Berätta vem och på vilket 

sätt du fick hjälp? 

Sociala medier 

17. Upplever du att sociala medier har haft någon påverkan på dig under ditt 

självskadebeteende? På vilket sätt positivt/negativt? 



26 

 

 

 

 

Bilaga 2 

Missivbrev (Informerat samtycket) 

 

Hej, 

Vi är två studenter från Högskolan Väst, Mia Olsen och Lena Bergfalk, som nu är inne på vår 

tredje termin. Vi är i full gång att skriva ett examensarbete inom psykologi. 

 Den målgrupp vi har valt att rikta in oss på är dig som har haft ett självskadebeteende, men 

idag har distans till beteendet. Viktigt är att du är över 18 år. 

Studiens syfte är att undersöka vilka sociala faktorer som ligger bakom att ungdomar skadar 

sig själva. 

Vår önskan är att kunna ta hjälp av dig som själv befunnit dig i självskadebeteende och få din 

upplevda erfarenhet och livsberättelse.  

På grund av att detta kan vara ett känsligt ämne har vi valt att göra insamlandet av information 

via mejl så att du i lugn och ro kan sitta hemma och svara.  

Deltagande är frivilligt och du kan när helst du önskar avsluta din medverkan.  Vi försäkrar 

dig att alla dina uppgifter och svar kommer vara helt anonyma och resultatet kommer enbart 

att användas i forskningsändamål. Vi kommer inte kunna koppla dina svar till någon IP-

adress. När studien är klar kommer alla svar att hanteras som sekretess och kasseras enligt 

sekretessregler.  

Om du önskar hör vi av oss till dig och skicka den färdiga uppsatsen som tack för din 

medverkan. Vi hoppas du vill medverka i vår studie och ser fram emot att ta del av just dina 

erfarenheter och livsberättelser!  

Då vi inte har möjlighet att stötta och hjälpa om svåra tankar skulle komma upp och du 

behöver någon att prata med, bifogar vi här några kontakter.  

 

Föreningen SHEDO där finns diskussionsforum, chat och jourmejl. 

MIND stödtelefon för dig som är äldre och mår psykiskt dåligt: 020-222233 

Hjälplinjen- kostnadsfri psykologisk hjälp: 0771-220060 

 

 Med vänlig hälsning 

 Maria Olsen och Lena Bergfalk 
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Bilaga 3 

Tematisering 

 
Meningsbärande enheter 

 

 

”Det var ständiga gräl 

och bråk mellan mamma 

och pappa” 

”Kall relation till mina 

föräldrar” 

“Jag var till lags, tog 

ansvar för dom” 

”Känslan av att aldrig 

vara trodd eller tagen på 

allvar” 

”De hade fullt upp och 

ingen aning om vad som 

hände” 

 

”Jag hatade skoltiden” 

”Jag försökte komma 

nära och få vara med 

men blev ständigt 

utstött” 

”Det växlade mellan 

slagpåse, hackkyckling 

eller osynlig” 

 

”Grupptryck och vänner 

med psykisk ohälsa 

bidrog till att man delade 

med sig av sina 

självskadebeteende som 

betraktades som coolt” 

”De var lite trendigt med 

självskadebeteende när 

jag var yngre” 

 

”Genom åren hade jag en 

lärare som faktiskt 

frågade hur det stod till. 

Annas maktutövare, 

ignoranta och t.om 

elaka” 

”Usch. Hade ingen 

relation till någon lärare 

på ett positivt sätt” 

”Det kändes skönt att de 

såg men det kändes 

jobbigt att de fortsatt lät 

det pågå” 

Koder 

 

 

Ingen bra relation 

Vara andra till lags 

Frånvarande föräldrar 

Känna sig osynlig 

Tog vuxenansvar 

Gräl och bråk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annorlunda 

Hatar skolan 

Inga vänner 

Osäkerhet 

Höga krav/mycket press 

Passade inte in 

 

 

 

Social smitta 

Destruktiva relationer 

Lärde sig av andra 

 

 

 

 

 

 

 

Maktutövare 

Ingen reagerade 

Oförstående, elaka lärare 

Orättvist behandlad 

Känsla av att vara 

obekräftad 

 

 

 

 

 

 

 

Underteman 

 

 

Anknytning 

Otrygg hemmiljö 

Ensamhet 

Ogiltigförklarad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobbning 

Utanförskap 

Dåliga lärare 

Jobbig skoltid 

 

 

 

 

 

Grupptryck 

Vänner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen tillit 

Dåliga relationer till 

lärare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teman 

 

 

Föräldrarelation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skola och kompisrelation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umgängeskrets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärare 
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”Jag är nog 

åldersmässigt förskonad” 

”Första gången jag kom i 

kontakt med 

självskadebeteende va 

genom media på olika 

sätt” 

”När jag var som sjukast 

hade sociala medier inte 

slagit igenom” 

”Jag började 1999, då 

var inte sociala medier så 

stor del av livet” 

 

”Förtroendet bröts i 

samband med när 

våldtäkterna skedde. En 

vuxen som utnyttjade sin 

beroendestatus över mig” 

”Önskade någon tagit 

mig därifrån” 

”Vart fanns alla vuxna?” 

”Förlorat självkänslan-

livet ingenting värt” 

”Självhat, värd att bli 

skadad” 

”Värdelös, värd att 

skada…längst ner i 

hierarkin”  

 

 

 

Sociala medier 

påverkade inte beteendet 

Sociala medier 

påverkade beteendet  

Åldersmässigt 

förskonade 

Genomslagskraft 

 

 

 

 

 

 

 

Inget förtroende till 

omgivningen 

Utnyttjade av vuxna  

Ingen som hjälpte 

Berättade inte för någon 

Ensam 

Inget socialt stöd 

Tappat tron på sig själv 

Självhat 

Låg självkänsla 

 

 

Positiv/Negativ inverkan 

av sociala medier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inåtvända 

Utnyttjade 

Dåliga relationer 

Litar inte på 

omgivningen 

Ville att någon skulle se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociala medier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social inverkan 
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