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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 
Idag är självskadebeteende ett uppmärksammat och omtalat ämne i såväl media som litteratur. 

Det betyder inte att självskadebeteende är ett nytt fenomen, snarare tvärt om. Med stor 

sannolikhet har självskadebeteende förekommit i alla tider och redan i Bibeln och från 

medicinsk litteratur från 1800-talet omnämns beteenden liknande vad som idag betraktas som 

självskadebeteende (Wallroth & Åkerlund, 2002). Fokus har länge legat på unga 

självskadande flickor och kvinnor och forskningen angående självskadebeteende har nästan 

uteslutande varit inriktad mot självskadande flickor och kvinnor. Nya studier om ämnet har 

visat att antalet unga män med självskadebeteende är jämförbara med antalet självskadande 

unga kvinnor vilket lett till en synliggörning av att självskadebeteende inte endast är ett 

problem bland kvinnor (Chapman & Gratz, 2007). 

 

År 2006 handlade nästan var fjärde kontakt till BRIS (Barnens Rätt I Samhället) om psykisk 

ohälsa och självdestruktivitet stod för tio procent av kontaktorsakerna. Ungdomar som 

berättar att dem inte vill leva och flickor som skär sig fortsätter att kontakta BRIS i ett 

konstant ökande flöde (BRIS-rapporten, 2007). En rapport från Socialstyrelsen bekräftar att 

medvetna självskadande handlingar kraftigt ökat sedan slutet av 1990-talet (Socialstyrelsen, 

2007). Hur utbredd självskadeproblematiken är anses enligt forskare svårt att avgöra då det 

finns ett stort mörkertal och det är väldigt få som söker sig till sjukvården (Allmänna 

Barnhuset, 2004). Ett annat problem runt självskadestatistiken är att många av dem som 

hamnar på sjukhus på grund av självskadande inte blir registrerade som självskadebeteende 

utan som självmordförsök (Socialstyrelsen 2004). 

 

Svenska undersökningar ger en varierad bild av antalet självskadande ungdomar/unga vuxna 

på mellan några procent upp till sju procent (Allmänna Barnhuset, 2004). Nyare 

internationella studier visar på att cirka 12-15 procent av ungdomar/unga vuxna har ett 

självskadebeteende (Jones & Stanford, 2009). Straarup Søndergaard (2008) skriver i ”När 

livet gör ont” att en dansk studie som genomfördes bland elever i årskurs 8 och 9 visade att 

cirka 17 procent av flickorna någon gång hade skadat sig själva medan siffran för pojkarna 

var knappt 5 procent. En svensk studie gjord på hög- och gymnasiestadieelever i Halland 

visade liknande resultat som den danska, för både flickor och pojkar (Straarup Søndergaard, 
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2008). Antalet vuxna som någon gång i livet skadat sig själva är cirka 4 procent. Studier har 

visat att de flesta som har eller har haft ett självskadebeteende började med detta i sina tidiga 

tonår. Det finns inga belägg för att de ungdomar som har ett självskadebeteende i tonåren 

fortsätter sitt självskadebeteende i vuxen ålder. Det är troligt att många av de ungdomar som 

skadar sig själva finner mer konstruktiva sätt att hantera svårigheter när de blir äldre, dock 

finns ingen empirisk vetskap om hur prognosen för självskadande ungdomar ser ut 

(Socialstyrelsen 2004). 

 

Armando Favazza, professor i psykologi vid University of Missouri-Columbia, definierar 

självskadebeteende som ”avsiktlig förstörelse eller förändring av den egna kroppsvävnaden 

utan medveten självmordsavsikt” (Wallroth & Åkerlund, 2002, s.10; Favazza, 1996). Favazza 

delar in olika sorters självskadebeteende i två grupper, socialt och kulturellt accepterat 

självskadebeteende samt patologiskt självskadebeteende. I den första gruppen, socialt och 

kulturellt accepterat självskadebeteende, finns bland annat ritualer och sedvänjor som kan ha 

kopplingar till religion, mode, tradition eller utseendeideal (Chapman & Gratz). Det kan 

exempelvis handla om ritualer som den judiska omskärelsen, aktiviteter som är förankrade i 

det sociala livet och som genomförts på liknande sätt genom flera generationer. Det kan även 

handla om sedvänjor som inte har samma symboliska betydelse som ritualer ofta har. Sådana 

sedvänjor kan vara bland annat piercing och tatueringar, handlingar som idag för dem flesta är 

fullt socialt accepterade och inte ses som en form av självskadebeteende (Wallroth & 

Åkerlund, 2002).  

 

Favazza delar upp patologiskt självskadebeteende, som inte har något stöd i samhället, i tre 

grupper: Självmordbeteende, ohälsosamt beteende och självskadebeteende. I den första 

gruppen, självmordbeteende, utförs handlingen med viljan att dö. Till andra gruppen, 

ohälsosamt beteende, räknas slarv med mediciner, självsvält samt att medvetet utsätta sig för 

potentiellt farliga händelser. Självskadebeteende, den grupp som denna studie omfattar, delas 

in i tre undergrupper som uppkommit från beteendemönster samt på graden av kroppsskada 

(Wallroth & Åkerlund, 2002) De tre grupperna är: Grovt självskadebeteende, Stereotypt 

självskadebeteende och Ytligt självskadebeteende. Grovt självskadebeteende är den minst 

vanliga formen av självskadebeteende och innefattar oftast enstaka handlingar som kastrering, 

amputation av kroppsdelar och utstickande av ögon. Dessa handlingar är ofta kopplade till 

svåra psykiska sjukdomar och/eller droganvändning. Stereotypt självskadebeteende är ett 

beteende som ofta upprepar sig på ett monotomt sätt. Det kan innefatta beteenden som 
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exempelvis rytmiska huvuddunkningar mot en vägg, som ibland utförs av utvecklingsstörda, 

autistiska eller psykotiska personer. Ytligt självskadebeteende är det vanligaste 

självskadebeteendet och kan visa sig på flera olika sätt (Socialstyrelsen, 2004). Det mest 

förekommande är att rispa, skära eller bränna sig själv (Allmänna Barnhuset, 2004). Det kan 

även handla om att skrapa eller karva sig i huden, hindra sår från att läka, bränna sig med 

cigaretter, banka huvudet mot väggen, sticka sig själv med nålar eller att slå sig själv. 

Antingen kan det ytliga självskadebeteendet vara tvångsmässigt eller impulsivt. Det 

tvångsmässiga självskadebeteendet kan innefatta personer med tvångssyndrom som 

exempelvis kan riva sig, bita på naglarna eller dra av sig hårtussar när de är inne i sina 

tvångstankar (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Det impulsiva självskadebeteendet kan vara antingen episodiskt eller repetitivt. Hos den 

episodiska typen sker självskadebeteendet oregelbundet och personen förnekar att den skadar 

sig och är utan insikt. Personen känner sig inte beroende av att skada sig själv. Ett episodiskt 

självskadebeteende övergår till repetitivt när personen börjar bli beroende av sina självskador 

och identifierar sig med dem . Episodiskt och repetitivt självskadande skiljer sig åt genom 

personens inställning och insikt i sitt beteende, inte av hur omfattande eller av vilken typ 

skadorna är. När självskadandet blivit repetitivt sker självskadandet för att hantera situationer 

och känslor i princip automatiskt, det har då blivit ett reflexmässigt beteende (Åkerman, 2009). 

 

Självskadebeteende finns inte med som en egen sjukdom eller störning i de vanligaste 

internationella diagnosmanualerna DSM-IV och ICD-10 (Socialstyrelsen 2004). Flera 

författare, bland dem Armando Favazza som var den första att definiera begreppet 

självskadebeteende, menar att självskadebeteende bör diagnostiseras som ett eget syndrom 

(Socialstyrelsen 2004).  

 

Orsaker till varför en del individer utvecklar självskadebeteende kan förklaras med teorier 

kring biologiska, sociala och psykologiska faktorer och genom kombinationer av dessa 

(Allmänna Barnhuset, 2004) och det är dessa tre faktorer som denna studie ämnar beskriva. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med studien är att utifrån tidigare forskning beskriva vilka biologiska, sociala och 

psykologiska faktorer som ligger bakom att ungdomar/unga vuxna utvecklar ett 

självskadebeteende. Vidare syftar studien till att utifrån tidigare forskning beskriva 

könsskillnader kring dessa tre faktorer och att ur ett genusperspektiv se på dessa 

könsskillnader. 

 

För att besvara syftet är följande frågeställningar centrala: 

 

– Vilka biologiska, sociala och psykologiska faktorer kan leda till att ungdomar och 

unga vuxna utvecklar ett självskadebeteende? 

 

– Hur skiljer sig de biologiska, sociala och psykologiska faktorerna åt ur ett 

könsperspektiv? 

 

– Vilka könsskillnader finns beskrivna i tidigare forskning när det gäller 

orsaker/riskfaktorer för utvecklandet av självskadebeteende hos unga? 

 

 

1.3 Definition 

 
Den första som definierade begreppet självskadebeteende är Armando Favazza, professor i 

psykologi vid University of Missouri-Columbia (Favazza, 1996). Favazza definierar 

självskadebeteende som ”avsiktlig förstörelse eller förändring av den egna kroppsvävnaden 

utan medveten självmordsavsikt” (Wallroth & Åkerlund, 2002, s.10) och det är den 

definitionen som används i denna studie och det är definitioner liknande Favazzas som 

använts i de refererade studierna. 

 

I denna studie avses unga vuxna vara i ålder upp till 25 år.  
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2. Metod 

 
Denna litteraturstudie kommer att sammanställa och analysera resultaten från tidigare 

forskning som haft som syfte att förklara vilka biologiska, sociala och/eller psykologiska 

faktorer som påverkar ungdomar/unga vuxna till att utveckla ett självskadebeteende. Studien 

ämnar även se över vilka könsskillnader som finns beskriva i tidigare forskning vad gäller 

orsaker/riskfaktorer för utvecklandet av självskadebeteende hos unga. Denna studie är 

kvalitativ och i en kvalitativ studie avses att beskriva hur någonting är (Repstad, 1999). För att 

finna svar på studiens syfte samt frågeställningar har litteratur och forskningsartiklar sökts 

som behandlar ämnet självskadebeteende och kön. För att finna litteratur om ämnet har 

datasökningar via olika databaser gjorts.  

 

En forskningsöversikt över området resulterade i en förståelse för hur flera olika 

bakomliggande riskfaktorer kan förklara varför ungdomar/unga vuxna utvecklar ett 

självskadebeteende. De bakomliggande orsakerna innefattar de biologiska, sociala och 

psykologiska faktorer som studien ämnar beskriva samt dessa undergrupper: 

familjeförhållanden och uppväxt, trauma i barndomen, tre psykologiska undergrupper inom 

självskadebeteende, känsloreglering och impulser, psykiska sjukdomar, depression, missbruk 

och ätstörningar. Det huvudsakliga för granskningen av studiens material har varit hur de 

ovanstående faktorerna påverkar ungdomar/unga vuxna till att utveckla självskadebeteende 

samt att se hur de bakomliggande faktorerna skiljer sig ur ett könsperspektiv. Studiens resultat 

bedöms även med utgångspunkt i genusforskaren Yvonne Hirdmans teori om genussystem för 

att utifrån ett genusperspektiv kunna förklara könsskillnader i riskfaktorerna för utvecklandet 

av självskadebeteende hos unga.  

 

2.1 Datainsamling 

 
Data i denna studie utgörs av vetenskaplig forskning och litteratur som behandlar ämnet 

orsaker och riskfaktorer för utvecklandet av självskadebeteende hos unga. För att finna 

lämplig och relevant litteratur och tidigare forskning för ämnet har litteratursökningar gjorts 

genom Mittuniversitetets bibliotekskatalog samt databaser. De sökdatabaser som används för 

detta ändamål är den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS, Artikelsök, CSA Social Sciences 

samt Academic Search Elite. Sökandet efter vetenskapligt granskade artiklar har skett genom 
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Academic Search Elite och CSA Social Sciences. Exempel på sökord som använts i olika 

kombinationer både vid litteratursökningen och i sökandet efter vetenskapligt granskade 

artiklar är: självskadebeteende, självskada, self-harm, self-mutilation, self-injury, risk-factors, 

kön, gender, adolescent, male och female. Dessa sökningar genererade sammanlagt över 1000 

träffar av vetenskapligt granskade artiklar. Genom att sålla via artiklarnas titel samt att läsa 

abstract på de artiklar som kunde tänkas vara relevanta för studiens syfte gick sedan de 

artiklar som svarade mot studiens syfte att välja ut. Kriterierna för de vetenskapliga artiklar 

som valdes ut var att de behandlar orsaker/riskfaktorer för utvecklandet av självskadebeteende 

hos unga och att de behandlar en eller flera av de tre faktorer som studien syftar till att 

beskriva; biologiska, sociala och psykologiska Ett vidare kriterium för de valda artiklarna var 

att artiklarna i urvalet till sina studier använt ungdomar/unga vuxna. Begränsningen var 

vetenskapligt granskade artiklar mellan år 2001-2009. Detta för att få bredd på materialet och 

samtidigt använda forskning och studier som i dagsläget är aktuella och väsentliga. 

Ovanstående resulterade i de 13 vetenskapliga artiklar som ingår i resultatet (se Tabell 1). 

Dessa artiklar valdes på grund av att de svarade mot studiens syfte och de 13 artiklarna anses 

tillräckliga för att uppnå mättnad och kunna besvara syftet. Det som skrivs i en vetenskaplig 

artikel ska ha grund i resultaten som framkommit i studien eller i tidigare forskning och 

artikeln ska förmedla ny kunskap (Friberg, 2006). Med hjälp av referenslistorna samt 

författarnas förslag till vidare läsning i den funna litteraturen och artiklarna har mer relevant 

data funnits. 

 

2.2 Forskningsartiklarnas utformning och studier 

 
Forskningsartiklarna som används i studien behandlar ämnet självskadebeteende bland 

ungdomar/unga vuxna och fokus i de valda forskningsartiklarna ligger på de bakomliggande 

orsakerna med biologiska, sociala och psykologiska faktorer kring varför självskadebeteende 

hos unga uppstår. Artiklarna är internationella och alla är skrivna på engelska. En 

vetenskaplig artikel ska helst vara skriven på engelska då engelska anses vara vetenskapens 

officiella språk (Friberg, 2006).  

 

Artiklarna har olika utformning och urval. Två av studierna innefattar endast flickor/kvinnor, 

två stycken endast pojkar/män och de resterande nio har undersökt både flickor/kvinnor och 

pojkar/män. Tillvägagångssätt (metod), syfte och urval för studien är noga beskrivet i alla 
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forskningsartiklar som använts i studien. Metoder som används i studierna är både 

kvantitativa och kvalitativa. Av de 13 forskningsartiklar som ingår i resultatet var åtta studier 

kvantitativa, en var kvalitativ och resterande fyra var kombinationer av både kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Genom att använda både kvantitativa och kvalitativa studier kan en bred 

kunskap om ämnet komma fram då kvantitativa och kvalitativa metoder kan erbjuda olika 

sorts kunskap. I de kvantitativt genomförda studierna har enkäter med självskattningsformulär 

används, de kvalitativa/kvantitativa har använt intervjuer tillsammans med enkäter och den 

renodlat kvalitativa studien har studerat tidigare forskning.  

 

Urvalet till studierna har sett olika ut. I drygt hälften av studierna är informanterna studenter 

vid olika skolor, både grundskola och universitet förekommer. Urvalens storlek har varierat 

kraftigt, från 34 informanter som minsta urval till 1110 informanter i det största urvalet (se 

Tabell 1). 

 

2.3 Metodproblem 

 
En risk med litteraturstudier kan vara att urvalet av forskning kan vara selektivt vilket betyder 

att forskning väljs ut för att passa forskarens eget ställningstagande (Friberg, 2006). Inför 

denna studie fanns inga förutfattade meningar angående studiens syfte och studien ämnade 

beskriva vad tidigare forskning visat. Därför anses risken för att ett selektivt urval skett för att 

stödja det egna ställningstagandet som liten. 

 

Vid litteratursökningen fann jag att det inte finns speciellt mycket litteratur på ämnet 

självskadebeteende som har fokus på pojkar och män. Litteratur angående flickor/kvinnor 

med självskadebeteende finns det en hel del av men ett mycket litet utbud av litteratur som 

belyser pojkar/män i självskadeproblematiken. Samma problem märkte jag inte av på samma 

sätt då jag sökte efter vetenskapligt granskade artiklar om ämnet utan där fanns en del 

forskning som behandlar självskadebeteende bland pojkar/män i internationella 

forskningsartiklar. 

 

Detta har lett till att en del av litteraturen om självskadebeteende som används i 1.1 Bakgrund 

främst har haft inriktning på flickor/kvinnor med självskadebeteende. 
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2.4 Avgränsningar 

 
Självskadebeteende kan delas in i tre grupper: Grovt självskadebeteende, Stereotypt 

självskadebeteende och Ytligt självskadebeteende (se 1.1 Bakgrund). Ytligt 

självskadebeteende är den vanligaste formen av självskadebeteende och det är den form som 

denna studie omfattar. Det är även den form som behandlas i den valda litteraturen samt 

forskningsartiklarna.  

 

2.5 Studiens styrkor och svagheter 

 
Trovärdigheten och pålitligheten i detta arbete styrks av att väsentlig och relevant forskning 

och litteratur har lästs och att forskningsartiklarna har granskats. Ambitionen har varit att 

noga beskriva tillvägagångssättet för studiens genomförande vilket bör öka studiens 

tillförlitlighet. Utifrån studiens syfte har materialet som ligger till grund för denna studie valts 

ut och detta ger en viss validitet i studien. En svaghet i studien kan vara att trots att valet av 

forskningsartiklar har skett förutsättningslöst har ändå ett urval av studier gjorts och det är 

möjligt att resultatet av studien blivit annorlunda om andra forskningsartiklar använts. 

 

2.6 Etiska överväganden 

 
Då denna studie är en litteraturstudie med översikt av tidigare litteratur och forskningsartiklar 

har inte etiskt tillstånd varit nödvändigt. De artiklar som används i studien är granskade och 

etiska överväganden finns beskrivet i de flesta av artiklarna och det har förutsatts att de är 

etiskt korrekt genomförda. 

 

3. Teoretiskt perspektiv 

 
Genusforskaren och historikern Yvonne Hirdman har i flera litterära verk skrivit om sin teori 

om genus och genussystem och detta har använts i denna studie för att ur ett genusperspektiv 

förstå könsskillnaderna i ungdomar/unga vuxnas utvecklande av självskadebeteende.  
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3.1 Hirdmans genussystem 

 
Hirdman (2001) tar i boken ”Genus- om det stabilas föränderliga former” upp hur män 

respektive kvinnor framställts i litteratur genom historien med början för 2000 år sedan. 

Hirdman skriver att allt från vetenskapsmän, författare, Bibeln och filosofer genom åren 

skrivit om könen och talat om vad en man och kvinna är, hur de bör vara, hur de ska bete sig, 

vad en man och kvinna inte ska och kan göra endast med utgångspunkt i vilket kön man har. 

Allt detta har genom historien skapat stereotyper om hur män respektive kvinnor ska vara.  

 

Hirdman ser ordet genus som ett sätt att sätta namn på den kunskap vi har om manligt och 

kvinnligt och en förståelse för hur vi skapar manligt och kvinnligt. Hirdman menar att 

genussystemet är en dynamisk maktstruktur, ett nätverk som innehåller de fenomen, processer, 

föreställningar och förväntningar som genom interaktion med varandra reproduceras i 

samhället. I genussystemet finns kulturella och tidsenliga förväntningar och begränsningar 

som ett genus ska förhålla sig till. I de ekonomiska, sociala och politiska ordningarna finns 

genusets maktstruktur hela tiden närvarande. Både män och kvinnor är med om att skapa och 

upprätthålla genussystemet men det betyder inte att de två grupperna är jämlika. Hirdmans 

genussystem är uppbyggt av två viktiga principer/lagar vilka är: dikotomin/isärhållandet och 

hierarkin. Dikotomin/isärhållandet innebär enligt Hirdman att man håller manligt och 

kvinnligt åtskilt och anser att dessa inte ska beblandas. Grunden för isärhållandet kommer 

genom föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt genom 

arbetsfördelningen mellan män och kvinnor. Med hierarkin menas att det är mannen som är 

norm, det är männen som står för det normala och allmängiltiga vilket betyder att kvinnor är 

undantagen och/eller underordnade männen (Hirdman, 1997). Kvinnornas underordning 

kommer genom stereotyper som legitimerar den kvinnliga underordningen, såsom 

föreställningar om att kvinnan är svag medan mannen är stark och kvinnan är dum medan 

mannen är smart (Hirdman, 1988). Det är isärhållandet som legitimerar den manliga normen. 

Hierarkin i samhället fastslås genom att könen hålls åtskilda vad gäller egenskaper, 

sysselsättningar och platser. Isärhållandet gäller både psykisk och fysisk ordning. Desto större 

isärhållande ju starkare blir hierarkin (Hirdman, 1997). 

 

Hirdman menar att genusskapandet, historiska och geografiska föreställningar om vad man 

och kvinna är, är djupt rotad och att barn föds in i det och genom detta skapas och upprätthålls 

kvinnligt och manligt. Det är inget vi föds till utan något som uppstår genom hur samhället 
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och kulturens genussystem ser ut (Hirdman, 1997). Manligt och kvinnligt skapas genom 

kulturellt samlade tankemönster och genom att definiera varandra som ”den andre” skapas 

inte bara det egna könets regler utan även det andra könet bestäms utifrån de regler som sätts 

för respektive kön (Hirdman 1988). På alla plan i samhället, från samhälle till individnivå 

återskapas och upprätthålls genussystemet och tankarna om vad män respektive kvinnor är. På 

individnivå kan det handla om direkt inlärning om hur du ska bete dig och känna utifrån vilket 

kön du har, exempelvis att pojkar inte ska gråta (Hirdman, 1997).  

 

Hirdman (1988) menar att det inom alla områden finns mycket konkreta föreställningar om 

hur män och kvinnor ska bete sig och även vara mot varandra. Det handlar om vilka arbeten 

och redskap i arbetet som tillhör kvinnor respektive män, när det gäller språket och hur män 

respektive kvinnor ska prata och vilka ord de bör använda, vilka kläder som är tillåtna för de 

olika könen, hur långt håret ska vara och så vidare. Hirdman (2001) anser vidare att det finns 

en stark tanke om hur det ska vara mellan man och kvinna, mannen ska vara den staka som tar 

hand om kvinnan medan kvinnan är den svaga som behöver beskyddas. 

 

Desto mer lika samhället blir för folk vad gäller vardagsliv, värderingar och inkomst, när 

klassgränser börjar försvinna och vi får allt mer likartade möjligheter går också våra olikheter 

inom könen från att vara något farligt till att ses som en tillgång. I en värld som blir allt mer 

lika blir också det avvikande mindre viktigt och det som är lika förstärks. Genussystemet, 

med isärhållandet och hierarkin, kan förlora sin logik när vi får en hopblandning av platser, 

egenskaper och sysslor och när man och kvinna mer och mer visar sina likheter i stället för 

olikheter (Hirdman, 1997). 

 

Hirdmans teori om genussystem har blivit utsatt för kritik av andra författare, bland annat av 

Lena Gemzöe och Paulina de los Reyes. Gemzöe menar att genussystemet som teori är alltför 

bestämd och statisk och att det genom detta inte ges utrymme för kulturella och historiska 

variationer. Vidare menar Gemzöe att Hirdman genom att ha bakat in hierarkin i 

genussystemet har gjort det omöjligt att redogöra för ett genussystem där könen är jämlika 

(Gemzöe, 2003). de los Reyes kritiserar Hirdmans teori om genussystem då hon menar att 

kvinnor inte kan ses som en enhetlig grupp. Att se kvinnor som en enhetlig grupp gör enligt 

de los Reyes att man bortser från betydelsefulla områden såsom etnicitet och klass (de los 

Reyes, 2000). 
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4. Resultat 

 
Resultatet visar biologiska, sociala samt psykologiska faktorer för utvecklandet av 

självskadebeteende hos unga. Efter att ha läst igenom studierna kunde dessa undergrupper 

sammanställas: familjeförhållanden och uppväxt, trauma i barndomen, tre psykologiska 

undergrupper inom självskadebeteende, känsloreglering och impulser, psykiska sjukdomar, 

depression, missbruk och ätstörningar.  

 

Resultatet visar att 10 av de 13 studierna tar upp psykologiska faktorer, 6 studier tar upp 

sociala faktorer och endast en studie omfattar biologiska faktorer. Två studier tar upp både 

sociala och psykologiska faktorer och en studie tar upp alla tre faktorerna (se Tabell 1 nedan). 

 

4.1 Tabell 1.  

 
Sammanfattning av studiernas urval, metod, land som studien genomfördes i, vilka av de tre 

bakomliggande faktorerna som studien undersökt samt studiens slutsatser. 

 

Författare Typ av 
studie 
(Urval) 

Metod Land Bakomliggande 
faktor/faktorer 

Slutsatser 

Chapman & 
Gratz,  
2007 
 

Kvantitativ 
 
(102  manliga 
studenter) 
 

Enkät USA Sociala och 
psykologiska 

Fysisk misshandel och problem 
med att reglera känslor är 
riskfaktorer kopplade till 
självskadebeteende bland män. 

 
Jones & 
Stanford, 
2009 
 

Kvantitativ 
 
(1110 manliga 
och kvinnliga 
studenter) 
 

Enkät Australien Psykologiska Ungdomar som har ett 
självskadebeteende är inte en 
homogen grupp, det finns 3 
psykologiska grupper av 
självskadande unga. 
 

Paul et al, 
2002 
 

Kvantitativ 
 
(376 kvinnor) 
 

Enkät USA Sociala och 
psykologiska 

Visar samband mellan sexuella 
övergrepp, självskadebeteende 
och ätstörningar. 
 

Randy & 
Sansone, 
2001 
 

Kvantitativ 
 
(34 män)  
 

Enkät USA Sociala Män som blivit sexuellt 
utnyttjade som barn har en 
mycket ökad risk för att utveckla 
självskadebeteende. 
 

Skegg, 2005 
 

Kvalitativ Studerar 
tidigare 
forskning 

Nya 
Zeeland 

Biologiska, sociala 
och psykologiska 

Finner en mängd bakomliggande 
orsaker till varför 
självskadebeteende uppstår, 
bland annat sociala, 
neurologiska och psykologiska. 
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Solano et al, 
2005 
 

Kvalitativ och 
kvantitativ 
 
(109 kvinnor) 

Intervju 
och enkät 

Spanien Psykologiska Visar ett starkt samband mellan 
ätstörningar och 
självskadebeteende. Ätstörningar 
är en stark indikator för 
uppkomsten av 
självskadebeteende. 
 

Gindhu. & 
Schonert-
Reichl, 2005 
 

Kvantitativ 
 
(424 manliga 
och kvinnliga 
studenter) 
 

Enkät Kanada Psykologiska Kopplar sambanden mellan 
depression, impulskontroll och 
självskadebeteende. 
 

Tuisku et al, 
2009 
 

Kvalitativ och 
kvantitativ 
 
(155 män och 
kvinnor) 
 

Intervju 
och enkät 

Finland Psykologiska  Depression är en stor riskfaktor 
för självskadebeteende och 
självskadebeteende förvärrar 
depressionssymptomen. 
 

Best, 2009 
 

Kvalitativ och 
kvantitativ 
 
(348 manliga 
och kvinnliga 
studenter) 
 

Intervjuer 
och enkät 

Storbritan
nien 

Psykologiska  Fann orsaksförklaringar kring 
bland annat missbruk och 
ätstörningar för studenternas 
utvecklande av 
självskadebeteende. 
 

Ross et al, 
2009 

Kvalitativ och 
kvantitativ 
 
(440 manliga 
och kvinnliga 
studenter) 
 

Intervju 
och enkät 

Kanada Psykologiska  Visar på bland annat problem 
med impulskontroll som 
riskfaktor för att utveckla 
självskadebeteende. 
 

Zoroglu et al, 
2003 

Kvantitativ 
 
(862 manliga 
och kvinnliga 
studenter) 
 

Enkät Turkiet Sociala  Trauma som misshandel, 
försummelse och sexuellt 
utnyttjande i barndomen ökar 
risken för självskadebeteende. 
Resultatet skiljer sig ur ett 
könsperspektiv. 
 

Goldstein et 
al, 2009 

Kvantitativ 
 
(319 manliga 
och kvinnliga 
studenter) 
 

Enkät Kanada Psykologiska  Deppression, missbruk och 
personliga sårbarhetsfaktorer 
påverkar utvecklandet av 
självskadebeteende. 

Gratz et al, 
2002 

Kvantitativ 
 
(133 manliga 
och kvinnliga 
studenter) 

Enkät USA Sociala Faktorer som misshandel, 
sexuella övergrepp, försummelse 
och osäker anknytning i 
barndomen är riskfaktorer för 
självskadebeteende och 
könsskillnader uppmärksammas. 
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4.2 Biologiska faktorer 

 
En biologisk faktor som kan påverka utvecklandet av självskadebeteende är signalsubstanser, 

neurotransmittorer, som serotonin. Studier har visat att en låg serotoninomsättning hos 

personer kan leda till dålig kontroll av aggressiva och impulsiva handlingar och man har 

funnit att låga koncentrationer av serotonin inverkar på olika självskadebeteenden. Att den 

låga serotoninnivån påverkar aggressivitet, impulsivitet och även ångest kan också leda till att 

personer med låg serotoninnivå även har en större benägenhet att utveckla sårbarhet för inte 

bara självskadebeteende utan även psykiska sjukdomar såsom depression (Skegg, 2005).  

 

Det finns tecken som visar på att självskadebeteende frisätter endorfiner som ger känslor av 

välbehag vilket skulle kunna leda till att ångest lindras och en känsla av välbefinnande skapas. 

Det skulle kunna förklara varför personer väljer smärtsamma handlingar för att hantera sitt 

psykiska mående och det kan även tänkas leda till att en toleranshöjning för självskadandet 

utvecklas och leder till att självskadebeteendet upprepas (Ibid). 

 

4.3 Sociala faktorer – Familj, uppväxt och trauma 

4.3.1 Familjeförhållanden och uppväxt 

 
Flera av studierna visar på ett samband mellan levnadsförhållanden under uppväxten och 

senare självskadebeteende (Skegg, 2005; Chapman & Gratz, 2007; Zoroglu et al, 2003). 

Enligt Skegg (2005) är en stor riskfaktor för att utveckla självskadebeteende i tonåren att ha 

skilda eller separerade föräldrar. Andra riskfaktorer för att ett barn/ungdom senare ska 

utveckla ett självskadebeteende är att växa upp i ett hem där föräldrarnas äktenskap inte 

fungerar och/eller i familjer där mamman är outbildad och mycket ung. Att växa upp med 

föräldrar med psykiska eller sociala problem samt med föräldrar som missbrukar är även det 

riskfaktorer för att utveckla självskadebeteende senare i livet. 

 

4.3.2 Trauma i barndomen 

 
Att ha varit utsatt för trauma under barndomen är en riskfaktor för att senare utveckla ett 

självskadebeteende (Skegg, 2005). Studien av Skegg (2005) visar att psykisk och fysisk 
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misshandel, försummelse, vanvård samt sexuella övergrepp är riskfaktorer för att utveckla 

självskadebeteende. En turkisk studie av Zoroglu et al (2003) på tonårsflickor och pojkar i 

högstadiet visade att de elever som blivit utsatta för emotionell, sexuell och fysisk misshandel 

samt försummelse hade en nästan tre gånger ökad risk att tillfoga sig själv skada. Studien fann 

vidare att flickor i större utsträckning än pojkar blivit försummade i barndomen. 

 

Att som barn ha varit utsatt för trauma i barndomen kan leda till nedsatt förmåga att reglera 

känslor och reaktioner och det kan leda till att dessa barn hamnar i ett läge av frånkoppling 

från omvärlden. Ett resultat av detta kan bli att barnet försöker få kontroll över de intensiva 

känslotillstånd som de hamnat i igenom att utföra självdestruktiva handlingar (Ibid). Skegg 

(2005) fann i sin studie att de som växer upp med trauman som misshandel i barndomen kan 

ha en ökad risk för självskadebeteende på grund av att det kan leda till svåra personliga 

problem när de når tonåren. Det kan handla om att ha svårigheter med att utveckla de sociala 

färdigheter som behövs för att kunna skapa hälsosamma förhållanden till andra människor. 

 
 
Gratz, Dukes Conrad och Roemer (2002) genomförde en studie bland studerande unga män 

och kvinnor där de undersökte relationerna mellan olika former av missförhållanden i 

barndomen, bland annat söndringar i anknytningen mellan förälder och barn, som riskfaktorer 

för utvecklandet av självskadebeteende. Gratz et al upptäckte att det fanns könsskillnader när 

det gällde barndomsförhållanden och självskadebeteende. De riskfaktorer studien fann för 

kvinnor, bland annat sexuella övergrepp i barndomen, känslomässig försummelse och osäker 

anknytning till föräldrar, kunde inte kopplas till att vara riskfaktorer för männen i 

undersökningen. Bland männen var den miljömässiga riskfaktor som unikt kunde förknippas 

med självskadebeteende separation från en förälder, en faktor som inte fanns vara speciellt 

avgörande som riskfaktor för utvecklandet av självskadebeteende hos kvinnorna. Den största 

delen av männen i studien hade växt upp helt utan en närvarande fadersgestalt och studien 

knöt det till att vara en stor riskfaktor för självskadebeteende hos männen. Studien visade att 

det var avsaknaden av den rent fysiska närvaron av en förälder (oftast fadern) som var en stor 

riskfaktor för män, då varken försummelse från förälderns sida eller en osäker anknytning till 

föräldern kunde förutspå uppkomsten av självskadebeteende hos männen. Resultatet från 

studien visar att män kan vara speciellt känsliga för negativa konsekvenser som följer med en 

separation från en förälder (oftast fadern). Vidare poängteras i studien att de faktorer som 

kopplas samman med självskadebeteende hos kvinnor kan skilja sig från de faktorer som 
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associeras till självskadebeteende bland män och att mer forskning kring självskadebeteende 

hos män behövs.  

 

Flera av studierna visar att sexuella övergrepp är en stor riskfaktor för utvecklandet av 

självskadebeteende (Skegg, 2005; Zoroglu et al, 2003; Paul, Schroeter, Dahme & Nutzinger, 

2002). Studien av Zoroglu et al visade att det var betydligt vanligare att flickor utsatts för 

sexuella övergrepp än pojkar (Zoroglu et al, 2003) 

 

En studie gjord av Randy och Sansone (2001) genomförd på självskadande män visade att 

drygt 25 procent hade blivit utsatta för sexuella övergrepp innan de fyllde 15 år. De män som 

blivit utsatta för sexuella övergrepp hade även blivit utsatta för fysik och psykisk misshandel 

samt bevittnat våld i hemmet under barndomen i mycket större utsträckning än de män som 

inte utnyttjats sexuellt. Man fann i studien att de män som blivit utsatta för sexuella övergrepp 

i barndomen hade en nästan dubbel risk för att utveckla självskadebeteende jämfört med de 

män som inte blivit utsatta för sexuella övergrepp. 

 

Chapman och Gratz (2007) studie var en av de första som undersökte förhållanden mellan 

flera olika miljömässiga och individuella riskfaktorer för utvecklandet av självskadebeteende 

bland män. Studien genomfördes på unga män och visar att både miljö- och individfaktorer 

spelar in när det gäller vilka män som utvecklar ett självskadebeteende. Bland flera olika 

missförhållanden i barndomen var det fysisk misshandel som hade en speciellt framträdande 

roll för utvecklandet av självskadebeteende bland unga män. Studien fann att fysisk 

misshandel i barndomen spelade en större roll för utvecklandet av självskadebeteende än 

sexuella övergrepp och känslomässig försummelse. Cirka åtta procent av deltagarna i studien 

hade blivit sexuellt utnyttjande som barn och studien fann, tvärt emot Randy och Sansones 

studie, att sexuella övergrepp inte ökar risken för självskadebeteende hos män. 

 

4.4 Psykologiska faktorer 

4.4.1 Tre psykologiska grupper inom självskadebetee nde 

 
Jones och Stanford har i en studie från 2009 undersökt 1110 skolelever, varav 62 procent var 

flickor, i ålder upp till 21 år med syftet att ta reda på om ungdomar/unga vuxna som har ett 

självskadebeteende är en psykologiskt homogen grupp. I studien användes 
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självskattningsformulär med många olika psykologiska variabler, bland annat ångest, 

depression, självförtroende, ätstörningar och stress för att sedan få fram och dela in 

ungdomarna i tre psykologiska grupper. De tre grupperna representerar olika psykologiska 

profiler där en grupp karaktäriseras av psykologiskt patologisk beteende med bland annat 

dåliga copingstrategier, en grupp som väsentligen är psykologiskt ”normal” samt en impulsiv 

grupp. Den patologiska gruppen var den minsta där ungefär en fjärdedel av de ungdomar som 

rapporterade självskadebeteende hamnade medan den ”normala” gruppen var den största med 

nästan hälften av de rapporterade självskadande ungdomarna. De resterande ungdomarna 

återfanns i den impulsiva gruppen. När det gällde nyligen tillfogad självskada visade det sig 

finnas stora skillnader mellan de olika grupperna. Den psykologiskt patologiska gruppen 

visade siffror på över 50 procent på nyligen tillfogad självskada medan de andra två 

grupperna hade liknande siffror runt 25 procent. När de tre grupperna jämfördes i förhållande 

till sociala - och miljöaspekter visade den patologiska gruppen betydligt större svårigheter i 

alla områden som rörde familj och föräldrarelationer, exempelvis hade en tredjedel av 

gruppen ingen kontakt med sin familj. Siffrorna för den patologiska gruppen var mycket 

högre kring dessa problem än snittet för självskadande ungdomar. Den psykologiskt 

patologiska gruppen hade även högre grad av depression, ångest, mobbing och lågt 

självförtroende än de andra grupperna. Studien belyser att den patologiska gruppen har svårt 

att använda konstruktiva copingstrategier och när de uppstår problem i deras liv är det inte 

troligt att individerna i den patologiska gruppen använder sig av positiva problemlösningar 

eller söker hjälp från andra människor. Detta kan leda till att självskadebeteendet används 

som en illa anpassad copingstrategi för att reglera sina känslor (Stanford & Jones, 2009) 

 

I den psykologiskt ”normala” gruppen återfanns flest flickor och i den gruppen var 

familjeförhållandena goda. Över hälften av alla pojkar/män i studien hamnade i den impulsiva 

gruppen vilket är utmärkande då endast 23 procent flickor/kvinnor hamnade där. Studien 

visade att de flesta av ungdomarna i studien tillhörde den psykologiskt ”normala” gruppen 

och rapporterade varken ångest, depression eller impulsivitet (Stanford & Jones, 2009). 

 

4.4.2 Känsloreglering och impulser 

 
En kanadensisk studie av Ross, Heath och Totse (2009) genomförd på ungdomar visar att det 

finns en stark koppling mellan problem att reglera sina impulser och självskadebeteende. 
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Tre av studierna har funnit att självskadebeteendet kan ses som ett sätt att försöka hantera sina 

problem med att reglera känslor (Ross et al., 2009; Chapman & Gratz, 2007; Gindhu & 

Schonert-Reichl, 2005). Självskadebeteende kan ses som ett utlopp för starka känslor av vrede 

och hat. Självskadebeteendet kan också bilda en kontrollkänsla hos dem som utför 

självskadandet då det ger en känsla av att kontrollera känslorna genom den egna kroppen, 

liknande det som personer med ätstörningar gör (Paul et al., 2002).  

 

Chapman och Gratz (2007) fann i sin studie att den individuella faktor som speciellt kunde 

kopplas till utvecklandet av självskadebeteende bland män var problem med att reglera sina 

känslor. Problem med att reglera känslor var det som till största del skiljde män med 

självskadebeteende från dem utan självskadebeteende. Det visar att män som har problem 

med att hantera sina känslor löper större risk för att utveckla ett självskadebeteende än de män 

som inte har problem med detta.  

 

Chapman och Gratz uppmärksammar vidare i sin studie att mäns problem med att reglera sina 

känslor även kan kopplas till deras problem med att uttrycka sina känslor och att det mest 

troligt är resultatet av de sociala regler som finns för män respektive kvinnor. De menar att 

män hämmas från att uttrycka känslor genom den stereotypa ”mansrollen” och att män på 

grund av detta är rädda för att uttrycka känslor öppet. Att män hämmas från att uttrycka sina 

känslor öppet inför andra leder till att de också får problem att reglera sina känslor vilket 

Chapman och Gratz fann vara en stor riskfaktor för utvecklandet av självskadebeteende bland 

män (Ibid). 

 
Gindhu och Schonert-Reichl (2005) menar att det är vanligt att flickor som mår dåligt och har 

problem med att reglera sina känslor vänder aggressivitet och hat mot sig själva och den egna 

kroppen medan pojkar i större utsträckning vänder ilskan utåt. Goldstein, Flett, Wekerle & 

Wall (2009) fann liknande resultat i sin studie som visade att pojkar genom olika beteenden 

söker fara och skadas genom det men i mindre utsträckning än flickor medvetet skadar sig 

själva. Detta kan vara en förklaring till att flickor kan vara mer benägna att skada sig själva 

och utveckla ett självskadebeteende än pojkar (Gindhu & Schonert-Reichl, 2005; Goldstein et 

al, 2009). 
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4.4.3 Psykiska sjukdomar 

 
Enligt studien av Skegg (2005) hade de personer med självskadebeteende som inkommit till 

sjukhus över 90 procent minst en psykisk sjukdom/störning. Mest vanligt var depression följt 

av missbruk och ångeststörningar. 

 

4.4.3.1 Depression 

 
Depression är enligt flera av studierna en väldigt betydande riskfaktor för utvecklandet av 

självskadebeteende (Skegg, 2005; Tuisku et al, 2009; Gindhu & Schonert-Reichl, 2005). En 

finsk studie av Tuisku et al (2009) visade att ungdomar med depression och 

självskadebeteende utvecklar fler depressiva symptom än de ungdomar som hade en 

depression men inte ett självskadebeteende. Det visar att depression inte bara är en riskfaktor 

för självskadebeteende utan att självskadebeteende även förvärrar symptomen för 

depressionen. En kanadensisk studie av Gindhu & Schonert-Reichl (2005) visade att hälften 

av ungdomarna som hade ett självskadebeteende i deras studie även var deprimerade. För 

flickor var självskadandet ett sätt att lindra symptomen av depressionen medan pojkarna 

uttryckte att självskadandet kunde uppkomma även av orsaker som tristess eller för att ha 

något att göra. 

 

4.4.3.2 Missbruk 

 
En spansk studie av Solano, Fernández-Aranda, Aitken, López och Vallejo (2005) visade att 

missbruk medför en ökad risk för utvecklande av självskadebeteende. En brittisk studie av 

Best (2009) på studenter vid ett universitet i London visade att alkoholmissbruk ofta var en 

bakomliggande orsak till att ett självskadande uppstod och även studien av Goldstein et al 

(2009) visade att missbruk av både alkohol och droger ofta var en bakomliggande orsak till att 

självskadebeteende uppstått. Det är inte ovanligt att självskadandet sker under berusning av 

alkohol eller droger (Skegg, 2005). Goldstein et al (2009) fann i sin studie att ungdomar 

missbrukar alkohol och droger som ett självskadebeteende i sig genom att använda det på ett 

sätt som är klart skadligt. 
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4.4.3.3 Ätstörningar 

 
Ätstörningar kan i sig ses som ett självskadebeteende men det finns också starka kopplingar 

mellan andra former av självskadebeteende och ätstörningar (Ross et al, 2009). Bests (2009) 

studie visade att de studenter som hade en ätstörning också hade en större risk att medvetet 

skada sig själv fysiskt. Ätstörningar och självskadebeteende kan ses som liknande försök till 

att klara av negativa känslor (Solano et al, 2005).  

 

En studie genomförd på kvinnor med ätstörningar gjord av Paul et al (2005) visar på 

sambandet mellan ätstörningar och annat självskadebeteende. I studien av Paul et al uppgav 

nästan 35 procent av kvinnorna att de skadade sig själva. För hälften av kvinnorna med både 

ätstörning och självskadebeteende hade självskadandet börjat efter att de redan utvecklat en 

ätstörning. Även en spansk studie, genomförd av Solano et al (2005) undersökte kopplingen 

mellan ätstörningar och annat självskadebeteende hos unga kvinnor. Studien visade att för 

nästan hälften av kvinnorna började ätstörningarna och självskadebeteendet vid samma tid 

och 40 procent av kvinnorna började med självskadebeteende efter att de redan utvecklat en 

ätstörning. Studien menar att självskadebeteendet kan sättas igång av den ångest och ilska 

som uppstår med det okontrollerbara ätandet. Depression och även ångest var mer vanligt 

bland de kvinnor som även hade ett annat självskadebeteende bredvid sin ätstörning. 

 

I studien av Paul et al framkom att 18 procent av kvinnorna med både ätstörning och 

självskadebeteende hade blivit sexuellt utnyttjade före 13 års ålder. Drygt 20 procent hade 

blivit sexuellt utnyttjade efter den åldern (Paul et al, 2002). En kombination av beteenden som 

inkluderar självskadebeteende, missbruk och ätstörningar, oftast med en historia av sexuellt 

utnyttjande i barndomen, har kallats ”trauma re-enactment syndrome”.  Med trauma re-

enactment syndrome menas att kvinnor genom kombinationer av självskadebeteende, 

missbruk och ätstörningar skadar sina kroppar på ett sätt som representerar det som dem 

själva utsattes för under barndomen (Skegg, 2005). 

 

5. Resultatdiskussion  

 
Denna litteraturstudie har beskrivit tre bakomliggande faktorer för utvecklandet av 

självskadebeteende bland ungdomar/unga vuxna; biologiska, sociala samt psykologiska. Till 
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två av dessa tre övergripande faktorer, psykologiska och sociala, kunde genom materialet i 

studierna dessa undergrupper sammanställas; familjeförhållanden och uppväxt, trauma i 

barndomen, tre psykologiska undergrupper inom självskadebeteende, känsloreglering och 

impulser, psykiska sjukdomar, depression, missbruk och ätstörningar. Studierna har alla haft 

till avsikt att förklara uppkomsten av självskadebeteende bland unga och ingen skillnad i 

resultaten har kunnat urskiljas med tanke på om studierna har varit kvantitativa, kvalitativa 

eller en kombination av dessa. Dock har studierna till största del varit kvantitativa eller en 

kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder och det är möjligt att det skulle ha blivit 

annorlunda resultat om fler studier varit renodlat kvalitativa. Det som till största del skiljt 

resultaten av studierna åt och som varit intressant för denna litteraturstudie har varit hur 

urvalet till studierna sett ut. Resultaten om bakomliggande orsaker har skilts sig med 

förhållande till om studien undersökt kvinnor eller män. Två studier undersökte endast 

flickor/kvinnor medan två undersökte endast pojkar/män. Nio av studierna har undersökt både 

flickor/kvinnor och pojkar/män och i flera av studierna har könsskillnader gällande resultaten 

framkommit.  

 

Det var endast Skegg (2005) som tog upp biologiska faktorer som förklaring till uppkomsten 

av självskadebeteende vilket lett till att de biologiska riskfaktorerna i denna studie avhandlas 

mycket kort. En av de biologiska faktorer som visat sig ha en inverkan på uppkomsten av 

självskadebeteende är låg serotoninomsättning som leder till en sämre kontroll av impulsiva 

och aggressiva handlingar. Ross et als (2009) studie bekräftar sambandet mellan problem med 

att reglera sina impulser och självskadebeteende. Studien av Jones och Stanford (2009) visade 

att över hälften av pojkarna i undersökningen hamnade i den psykologiska grupp som 

karaktäriserades av impulsivitet medan endast 23 procent av flickorna hamnade där. Huruvida 

det finns skillnader mellan könen i serotoninomsättningen har inte undersökts i studien av 

Skegg men vore intressant för vidare forskning.  

 

Resultaten från flera av studierna visar att barn som blivit utsatta för något slags trauma under 

barndomen löper en ökad risk att utveckla självskadebeteende (Skegg, 2005; Gratz et al, 

2002; Zoroglu et al, 2003; Paul et al, 2002; Randy & Sansone, 2001; Chapman & Gratz, 

2007). De riskfaktorer som kan kopplas till trauma i barndomen som studierna fann var fysisk 

och psykisk misshandel, försummelse, sexuella övergrepp, vanvård, frånvara av en förälder 

och osäker anknytning till föräldrarna. Zoroglu et als (2005) resultat visar att de ungdomar 

som blivit utsatta för försummelse, känslomässig, fysisk eller sexuell misshandel i barndomen 
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har en nästan tre gånger ökad risk att utveckla ett självskadebeteende. Resultaten skilde sig ur 

ett könsperspektiv och de riskfaktorer som kunde kopplas till barndomen för flickorna visade 

sig inte ha lika stor inverkan på pojkarna och vice versa. I Gratz et als (2002) studie framkom 

att känslomässig försummelse, osäker anknytning till föräldrarna och sexuella övergrepp var 

starka riskfaktorer för kvinnor men kunde inte kopplas som riskfaktorer för män. För män var 

den enda miljömässiga riskfaktorn fysisk frånvaro av en förälder, oftast fadern. Det är en 

riskfaktor som man inte fann hade betydelse för uppkomsten av självskadebeteende bland 

kvinnor. Gratz et al betonar i studien att de riskfaktorer som kopplas till självskadebeteende 

hos kvinnor inte behöver se likadana ut för män och att vidare forskning kring detta behövs. 

Zoroglu et al (2005) fann i sin studie att försummelse var mycket vanligare bland flickorna i 

studien än bland pojkarna vilket också skulle kunna vara en del av förklaringen till varför 

försummelse visat sig vara en riskfaktor för flickor men inte för pojkar.  

 

Sexuella övergrepp i barndomen har i flera av studierna visat sig vara en riskfaktor för 

utvecklandet av självskadebeteende hos unga (Zoroglu et al, 2005; Skegg 2005; Paul et al, 

2002, Randy & Sansone, 2001; Gratz et al, 2002). När det gäller kvinnor är resultaten från 

studierna samstämmiga. Alla studier som undersökt sexuella övergrepp som riskfaktor för 

kvinnor har funnit att sexuella övergrepp i barndomen ökar risken för utvecklandet av 

självskadebeteende. För män är resultaten varierade. Randy och Sansones (2001) studie 

visade att drygt 25 procent av männen i undersökningen blivit sexuellt utnyttjade som barn. 

Deras resultat visade att de män som blivit sexuellt utnyttjade hade en markant ökad risk att 

utveckla ett självskadebeteende. Chapman och Gratz (2007) fann tvärt emot Randy och 

Sansone att sexuellt utnyttjande inte ökade risken för att utveckla ett självskadebeteende hos 

män. En förklaring till de stora skillnaderna i resultaten kan vara att Randy och Sansone 

endast hade män med självskadebeteende i urvalet till studien medan Chapman och Gratz 

studie genomfördes bland slupmässigt utvalda manliga studenter. I Randy och Sansones 

studie hade 25 procent blivit sexuellt utnyttjade jämfört med endast 8 procent i Chapman och 

Gratz studie. Chapman och Gratz tar upp i studien att deras resultat kring sexuella övergrepp 

som riskfaktor för män kan ha påverkats av att så få informanter rapporterade sexuella 

övergrepp och efterfrågar vidare forskning kring sexuella övergrepp som riskfaktor för män. 

Randy och Sansones resultat visade också att de män som blivit sexuellt utnyttjade i 

barndomen även i större utsträckning än de män som inte blivit det hade utsatts för andra 

förmer av trauman i bandomen såsom fysisk och psykisk misshandel. Det skulle kunna peka 

på att utvecklandet av självskadebeteende hos dessa män inte endast är ett resultat av sexuella 
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övergrepp utan även innefattar flera trauman under barndomen. Zoroglu et als (2005) resultat 

visade att sexuella övergrepp i barndomen var en riskfaktor för både pojkar och flickor men 

att det var mycket vanligare att flickorna hade utsatts för sexuella övergrepp än pojkarna. Att 

betydligt fler flickor än pojkar utsätts för sexuella övergrepp skulle också kunna vara en 

förklaring till de skilda resultaten bland flickor och pojkar angående sexuella övergrepp som 

riskfaktor. Dock är det viktigt att tänka på att resultatet att flickor oftare utsätts för sexuella 

övergrepp än pojkar endast framkom i en studie. 

 

Chapman och Gratz (2007) fann i sin studie att den enda individuella faktor som starkt kunde 

kopplas till utvecklandet av självskadebeteende bland män var problem med att reglera sina 

känslor. Chapman och Gratz kopplade detta till de sociala regler som finns i samhället 

gällande hur män och kvinnor ska bete sig utifrån de stereotypa roller som finns för respektive 

kön. Att män genom de sociala ”lagarna” lär sig att inte uttrycka känslor kan enligt författarna 

leda till att de får problem med att reglera sina känslor vilket i sin tur blir en riskfaktor för 

utvecklandet av självskadebeteende. Detta skulle kunna förklara varför inte problem med att 

reglera känslor är en riskfaktor för kvinnor då de sociala reglerna i samhället tillåter kvinnor 

att i större utsträckning än män utrycka sina känslor öppet. Studierna av Gindhu & Schonert-

Reichl (2005) och Goldstein et al (2009) visar att flickor som har problem med att reglera sina 

känslor oftare än pojkar vänder ilska och aggressivitet mot den egna kroppen medan pojkar 

agerar utåt. De fann också att pojkar i större utsträckning söker fara för att skadas medan 

flickor medvetet skadar sig själva. Resultaten av Gindhu & Schonert-Reichl (2005) och 

Goldstein et al (2009) motsäger Chapman och Gratz resultat om att pojkar skadar sig själva på 

grund av problem med att reglera känslor då deras resultat talar för att män som har problem 

med att reglera känslor vänder ilskan utåt och inte medvetet skadar sig själva.  

 

Flera av studierna fann att depression var en stor riskfaktor för utvecklandet av 

självskadebeteende (Skegg, 2005; Tuisku et al, 2009; Gindhu & Schonert-Reichl, 2005). Av 

de studier som undersökt depression som riskfaktor var det endast Gindhu och Schonert-

Reichl (2005) som i sin studie uppmärksammade könsskillnader och deras resultat visar på 

flickornas och pojkarnas olika svar på varför de skadade sig själva. Flickorna såg 

självskadandet som ett sätt att lindra symptomen för depressionen medan fler pojkar uppgav 

att de kunde skada sig själva på grund av tristess eller för att de inte fanns något bättre att göra. 

Ingen av de studier som studerade missbruk som riskfaktor för självskadebeteende visade 

resultat som skiljde sig ur ett könsperspektiv (Solano et al, 2005; Best, 2009; Goldstein et al, 
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2009; Skegg, 2005). Om det beror på om studierna inte undersökte huruvida det fanns 

skillnader i förhållande till kön eller om resultaten var likadana för män som för kvinnor är 

oklart. 

 

Tre av de studier som undersökte sambandet mellan självskadebeteende och ätstörningar hade 

endast kvinnor i urvalet (Solano et al, 2005; Paul et al, 2002; Skegg 2005). Best (2009) hade 

både män och kvinnor i urvalet men ingen koppling till könsskillnader gjordes i hans studie. 

Alla studier som tar upp självskadebeteende och ätstörningar visar att självskadebeteende och 

ätstörningar är starkt sammankopplade (Solano et al, 2005; Paul et al, 2002; Skegg 2005; Best, 

2009). Ätstörningar är en riskfaktor för att utveckla självskadebeteende och studierna fann att 

det är starkt sammankopplat med även depression och sexuella övergrepp (Skegg, 2005; Paul 

et al, 2002; Solano et al, 2005). Eftersom att resultaten kring kopplingarna mellan 

självskadebeteende och ätstörningar främst kommer från studier som endast undersökt 

kvinnor är det tveksamt om resultaten är representativa även för män. 

 

Skegg (2005) fann i sin studie att 90 procent av dem som inkommit till sjukhus på grund av 

självskadebeteende hade en eller flera psykiska sjukdomar. Viktigt att tänka på är att det 

endast är en liten del av alla individer med självskadebeteende som någonsin söker 

sjukhusvård (se 1.1 Bakgrund). Huruvida Skeggs resultat är representativt för individer med 

självskadebeteende i stort eller om de individer som har en psykisk sjukdom tillsammans med 

ett självskadebeteende är mer angelägna att söka sjukvård eller bli upptagna i 

sjukvårdsystemet är oklart. 

 

Att 10 av de 13 forskningsartiklarna tog upp psykologiska faktorer, 6 tog upp sociala och 

endast 1 tog upp de biologiska skulle kunna tyda på att de psykologiska riskfaktorerna är 

störst när det gäller utvecklandet av självskadebeteende hos unga. Dock är det viktigt att tänka 

på att resultatet skulle kunna ha blivit annorlunda om andra forskningsartiklar använts. Det 

kan ändå ses som intressant att endast en artikel tog upp biologiska riskfaktorer. Om det beror 

på urvalet av artiklar till denna studie eller om biologiska faktorer är mindre 

undersökta/studerade eller om de anses mindre relevanta för utvecklandet av 

självskadebeteende är svårt att veta. 
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6. Teoretiskt perspektiv 

 
Hirdmans (1997) teori om genussystem kan hjälpa till med att öka förståelsen kring hur 

manligt och kvinnligt uppstår och upprätthålls i samhället, med föreställningar och 

förväntningar om hur en man respektive kvinna ska vara och bete sig. Hirdman menar att 

överallt i samhället, i ekonomin och det sociala, påverkas och begränsas vi människor av 

genussystemet och dess regler. Genussystemet kan hjälpa oss att förstå och förklara varför 

riskfaktorerna för utvecklandet av självskadebeteende hos unga skiljer sig ur ett 

könsperspektiv.  

 

Chapman och Gratz (2007) är den enda studien som klart uppmärksammar varför män och 

kvinnors resultat skiljer sig med bakomliggande tankar kring de sociala regler som finns i 

samhället för män och kvinnor. Chapman och Gratz fann i sin studie att en riskfaktor för män 

är att ha problem med att reglera sina känslor och de kopplade detta till att män genom de 

stereotypa föreställningar som finns om vad som är manligt hämmas från att uttrycka känslor. 

Detta kan kopplas till det Hirdman menar är de kulturella och tidsenliga begränsningar och 

förväntningar som ett genus, i det här fallet männen, måste förhålla sig till. Föreställningen vi 

har om vad en man är innefattar också hur han ska bete sig och att visa känslor öppet är enligt 

våra kulturella och tidsenliga normer inte manligt och därmed är det inte ett accepterat 

beteende för en man (1997). Att detta inte visat sig vara en riskfaktor för kvinnor kan bero på 

det Hirdman menar med att män och kvinnor definierar varandra utifrån kön och att det 

genom att man bestämmer det andra könet skapar regler för respektive kön att förhålla sig till. 

Det kan alltså finnas en regel för män mot att visa känslor öppet medan det för kvinnor kan 

vara ett fullt accepterat beteende (1988). 

 

Det kan vidare kopplas till det Hirdman (1997) kallar dikotomin/isärhållandet, den ena av de 

två viktiga principerna i genussystemet, vilket innebär att man håller manligt och kvinnligt 

åtskilt och att man inte ska bland kvinnligt med manligt och tvärt om. Det betyder att det som 

i vår tid och kultur är sett som kvinnligt, som att visa och uttrycka känslor öppet, inte är 

acceptabelt för män. Grunden för isärhållandet kommer från våra föreställningar om vad som 

är manligt och kvinnligt. Den andra av de två viktiga principerna är hierarkin. Men hierarkin 

menar Hirdman att det är mannen som är norm, att männen står för det allmängiltiga och 

normala medan kvinnorna är undantagen. I studierna som använts i denna litteraturstudie samt 

i litteraturen om självskadebeteende kan hierarkin ses som omvänd. Hierarkin med mannen 
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som norm är inte verklig i det här sammanhanget utan normen för forskningen och litteraturen 

kring självskadebeteende är kvinnan. Flera av studierna uppmärksammar och efterfrågar 

vidare forskning för att undersöka självskadebeteende bland män. Chapman och Gratz (2007) 

betonar i sin studie att mer forskning behövs då man funnit att det som är karaktäristiskt för 

utvecklandet av självskadebeteende bland kvinnor inte verkar överensstämma med de 

riskfaktorer för utvecklande av självskadebeteende som framkommit för män. Hierarkin som 

norm med det normala och allmängiltiga stämmer i stort men det är med ett byte av genus där 

kvinnan övertar mannens roll i hierarkin.  

 

Gindhu och Schonert-Reichls (2005) studie visade att flickor och pojkar som mår dåligt och 

har problem med att reglera sina känslor har olika sätt att hantera detta på och att flickorna 

vänder ilskan inåt mot sig själva medan pojkar vänder ilskan utåt. Hirdman (1997) menar att 

vi inte föds till att vara olika utan att det skapas och upprätthålls genom hur samhället och 

kulturen definierar män och kvinnor utifrån genus. Det betyder enligt genussystemet att 

pojkarnas och flickornas olika reaktioner och sätt att hantera ilskan i Gindhu & Schonert-

Reichls studie inte har en biologisk grund utan är ett resultat av de föreställningar om 

kvinnligt och manligt som existerar i samhället. Hirdman menar att det är en direkt inlärning 

som börjar redan vid födseln om hur man ska bete sig utifrån vilket kön man har där till 

exempel inlärningen om att pojkar inte ska gråta återfinns. 

 

Hirdman (1997) menar att desto mer likartade och jämlika liv vi får desto mer börjar olikheter 

inom könen ses som en tillgång och inte något farligt. Genussystemet, dikotomin/isärhållandet 

och hierarkin får då mindre plats och mäns och kvinnors likheter i motsats till olikhet hamnar 

i fokus. Cirka hälften av studierna har inte undersökt sina resultat ur ett könsperspektiv och 

det kan bero på att de anser att skillnaden mellan män och kvinnor inte är speciellt stor och att 

alla först och främst är människor. Det skulle passa med det Hirdman ansåg skulle hända då 

män och kvinnors liv blivit jämlika vad gäller vardagsliv, värderingar och inkomst. Det går 

dock inte att frånkomma att ungefär hälften av studierna visade på skilda resultat mellan 

könen och att detta uppmärksammas i dessa studier.  
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7. Slutdiskussion 

 
Syftet med denna litteraturstudie var att utifrån tidigare forskning beskriva vilka biologiska, 

sociala och psykologiska faktorer som ligger bakom att ungdomar/unga vuxna utvecklar ett 

självskadebeteende samt att beskriva könsskillnader inom dessa tre faktorer. Syftet var vidare 

att ur ett genusperspektiv se på de könsskillnader som påträffades inom de tre faktorerna. Jag 

anser att syftet besvarats genom denna litteraturstudie. Dock har vissa 

svårigheter/begränsningar uppstått under arbetets gång. En begränsning var att endast en av de 

13 artiklarna tog upp biologiska faktorer vilket ledde till att den delen behandlades väldigt 

kort jämfört med de sociala och psykologiska faktorerna. En svårighet som uppstått med 

studiens material var att könsskillnader endast uppmärksammades i ungefär hälften av 

forskningsartiklarna. Det hade för studiens syfte varit att föredra om fler av artiklarna tagit 

upp könsskillnader.  

 

Som nämnts ovan fanns könsskillnader beskrivet i cirka hälften av forskningsartiklarna som 

använts i studien men ingen av artiklarna har undersökt dessa könsskillnader utifrån ett 

genusperspektiv. Därför kändes det angeläget att i denna studie se på resultatet ur ett 

genusperspektiv och det var med det som utgångspunkt Yvonne Hirdmans teori om 

genussystem valdes. I ett genusperspektiv kan man se och reflektera över könsskillnaderna 

och det kan ge en förståelse och förklaring till en del av de könsskillnader som framkommit i 

studiens resultat. 

 

Att göra en litteraturstudie kan vara en fördel om man har begränsad erfarenhet och kunskap 

om det ämne man ämnar skriva om. Så var fallet med denna studie. Nackdelen med att göra 

en litteraturstudie kan vara att urvalet av forskningsartiklar görs selektivt (se 2.3 

Metodproblem). Detta har försökt att undvikas i denna litteraturstudie genom att 

förutsättningslöst söka artiklar utifrån de valda sökorden. Omfånget av forskningsartiklar 

rättfärdigas med att mättnad uppstod och att det material som valts ut var tillräcklig för att 

kunna besvara studiens syfte. 

 

Som tidigare i studien nämnts är självskadeproblematiken utbredd och ny internationell 

forskning visar att uppemot 15 procent av ungdomar/unga vuxna har ett självskadebeteende. 

Som socionom är därmed chansen stor att man möter personer som har ett självskadebeteende 

och kunskap kring detta är därför viktigt. Det är betydelsefullt att som yrkesarbetande 
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socionom ha kunskap kring varför ett självskadebeteende utvecklas och att förstå de 

bakomliggande orsakerna till detta. Det är dock viktigt att tänka på att alla individer är olika 

och att även om resultat från forskning ger svar på vilka faktorer som kan ligga bakom 

utvecklandet av självskadebeteende gäller detta självklart inte för exakt alla individer med 

självskadebeteende. Studierna i denna litteraturstudie är internationella men resultatet kan 

anses vara generaliserbara även för Sverige då självskadeproblematiken är ett utbrett problem 

även här. Det är dock fullt möjligt att resultatet hade blivit annorlunda om exempelvis endast 

svensk forskning om ämnet hade studerats 

 

Resultaten som framkommit i denna studie är inte några nyheter men det är viktigt att 

uppmärksamma och speciellt se på de bakomliggande orsakerna till varför unga utvecklar 

självskadebeteende då detta är ett omfattande problem i dagens samhälle.  

 

8. Förslag till vidare forskning 
 
Till största del behandlar den genomgångna litteraturen flickor/kvinnor med 

självskadebeteende. Mycket lite av litteraturen handlar om pojkar/män med 

självskadebeteende. Flera av forskningsartiklarna som används i studien påtalar att vidare 

forskning kring pojkar/män med självskadebeteende är nödvändigt. Med mer forskning och 

en belysning av pojkar/män med självskadebeteende skulle troligtvis också en normalisering 

av självskadebeteende bland pojkar/män kunna utvecklas. Idag är självskadebeteende sett som 

ett kvinnoproblem och genom att undersöka och uppmärksamma pojkar/män med 

självskadebeteende skulle kanske fler pojkar/män våga/vilja berätta om sin 

självskadeproblematik och alternativt söka hjälp.  
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