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SAMMANFATTNING 

Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka och belysa självskadebeteende, med ett 

särskilt fokus på unga män. Tidigare forskning innehåller få undersökningar där unga män är i 

fokus och den allmänna uppfattningen om självskadebeteende är att det främst drabbar unga 

kvinnor. Enligt studiens abduktiva arbetssätt utformades en hypotes vid studiens början om att 

unga män drabbas i större utsträckning än vad de framställs göra, samt att de hindras i deras 

väg mot ett bättre mående av att inte inkluderas som potentiella självskadare. 

 

Studien baseras på tidigare forskning samt semistrukturerade intervjuer med fem 

yrkesverksamma, inom forskning, behandling och föreningsarbete, som valdes ut genom 

snöbollsurval. Analysen utfördes med en teorilös utgångspunkt för att författarnas fördomar 

och förutfattade meningar inte skulle påverka. Analysförfarandet genomfördes utifrån en 

konventionell kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar på övervägande likheter mellan 

könen vad gäller det psykiska måendet, orsaker till beteendet och dess negativa följder. 

Samtliga intervjupersoner uttryckte att självskadebeteende alltid grundar sig i en oförmåga att 

hantera och stå ut med stark psykisk smärta. Det framkom även att drabbade unga män kan 

skada sig på andra sätt, än de som ses som typiska för självskadebeteende. Detta i 

kombination med den skam självskadebeteende innebär för många och de rådande 

könsnormerna, blir till hinder för dem när de söker hjälp. En av studiens slutsatser är att det 

behövs mer inriktad forskning mot unga män med självskadebeteende, för att öka kunskapen 

om deras situation i samhället och i vården. 

 

 

 

 

Nyckelord: självskadebeteende, killar, könsskillnader, behandling 
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1. BAKGRUND 

1.1 Inledning och problemformulering 

Självskadebeteende är en form av psykisk ohälsa och i de flesta fall ett sätt att hantera något 

som känns jobbigt (Vårdguiden, 2014). Det kan bland annat vara depression, nedstämdhet 

eller någon annan känsla som ångest eller oro, som ligger till grund för varför en människa 

börjar skada sig själv. Ofta är det psykiska smärtor som man upptäckt kan dämpas genom 

fysisk självskada. Förutom att ytligt skada den egna kroppen, skadar sig vissa genom till 

exempel spel, mat, sex eller droger. Smärtlindringen som självskadandet innebär är dock 

kortvarig och ångesten eller nedstämdheten återkommer snabbt (ibid.). 

 

I tidigare studier i ämnet har det ibland dokumenterats att unga kvinnor finns representerade i 

högre grad än unga män bland de som självskadar, medan andra studier inte kunnat se detta 

(Bjärehed, 2012). Enligt Bjärehed kan vissa studiers resultat ha visat på en överrepresentation 

av de unga kvinnorna och att det kan ha bottnat i en alltför snäv utformning av studierna. Han 

menar att de självskademetoder som inkluderats i studierna, har varit sådana som unga 

kvinnor tillämpar i högre grad än unga män och på så sätt har de unga männen inte 

uppmärksammats på samma sätt (ibid.). 

 

Oavsett om detta stämmer eller inte, så finns det mindre kunskap och fakta om unga män som 

skadar sig själva än om unga kvinnor. Det kan tyckas märkligt i dagens välutvecklade 

samhälle där jämställdhet och likabehandling är i fokus. Vid sökning 2015-04-15 på 

databasen PsycINFO på “self-harm” och “girls”, gavs 102 träffar, medan “self-harm” och 

“boys” resulterade i 63 träffar. Trots att differensen inte var jättestor, visar resultatet ändå på 

att det finns en tydlig skillnad och att självskadebeteende inte ses ur ett manligt perspektiv, 

lika ofta som ur ett kvinnligt. Dessutom handlade de flesta av dessa 63 träffar om båda könen 

och endast tre handlade specifikt om “boys”. Frågan är om detta tyder på en brist i 

forskningen, som i sin tur leder till knapphändig information till dessa unga män när de själva 

söker efter fakta och stöd på internet? Av den anledningen känner vi att det är viktigt att 

undersöka området ytterligare och särskilt utifrån unga mäns perspektiv. 

 

1.2 Avgränsningar 

Studien begränsas till de professionellas (de som i sitt yrke kommer i kontakt med 

målgruppen) syn och erfarenheter på området. Anledningen till varför drabbade unga män inte 

inkluderats bland intervjupersonerna ligger främst i att utesluta risken för att framkalla 

självskada hos dem. Till exempel hade vissa ord eller minnen kunnat fungera som triggande 

faktorer för både unga män som befinner sig i ett självskadebeteende och för de som nyligen 

haft ett. Medvetenhet finns om att personliga erfarenheter från drabbade hade bidragit till en 

bredare förståelse för beteendet, men efter att för- och nackdelar vägts emot varandra blev 

slutsatsen att risken var för stor för just denna studie. 
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1.3 Begrepp 

Hittills har “unga män” använts konsekvent som benämning på målgruppen och kommer även 

användas fortsättningsvis i arbetet. Författarna har övervägt att i stället använda “män”, men 

kommit fram till att en del av målgruppen riskerar att inte passa in eftersom studien även 

grundar sig på tonåringar. Av precis motsatta anledning, att studien omfattar personer över 18 

år, så har “pojkar” uteslutits. Det begrepp som valts är “självskadebeteende”, men det finns 

även andra benämningar på beteendet. Anledningen till varför just detta valts för denna studie, 

är att det är det mest förekommande i de artiklar och texter som lästs inför denna 

undersökning. 

 

1.4 Studiens relevans och nytta 

I socialt arbete, men även inom andra yrkesområden i samhället där professionella kommer i 

kontakt med människor, är relevant kunskap och god kännedom om olika livssituationer 

viktigt. Är kunskapen förvrängd eller inte uppdaterad sätter det käppar i hjulet för den hjälp 

arbetet syftar till att ge. Just därför är det av stor vikt att belysa områden, som det som denna 

studie undersöker, där det saknas kunskap och där det kan finnas behov av att undersöka om 

gamla uppfattningar stämmer överens med dagens verklighet. Med denna studie finns 

förhoppningar om att bidra med kunskap om vad ett självskadebeteende är och innebär samt 

vilka som omfattas av det. Unga män och kvinnor med ett självskadebeteende kan 

förhoppningsvis finna stöd i att beteendet belyses och i att det visar sig vara mer vanligt 

förekommande än vad det först verkar. Med andra ord kan meningen med studien beskrivas 

som en extraknuff på den “boll” som redan satts i rullning. 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att få en bild av hur självskadebeteende ser ut där ett särskilt fokus ligger på unga 

män. 

 

Vad kännetecknar unga mäns självskadebeteende? 

Hur ser behandlingen ut för unga män med självskadebeteende? 

Finns det skillnader mellan unga män och unga kvinnor som självskadar? Vilka är de i sådana 

fall? 
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2. FORSKNINGSÖVERSIKT 

2.1 Begrepp och definitioner 

I forskning och annan litteratur på området används snarlika, men inte alltid samma begrepp 

och definition av självskadande handlingar. Det gemensamma för begreppen är att de alla 

anger att den grundläggande orsaken till varför någon skadar sig själv, är stark psykisk smärta 

(Lundh, Karim & Quilisch, 2007). Nock (2010) har gjort ett begreppssystem som är baserad 

på Favazza’s (1996) tidigare terminologi. Nock (2010) har där delat in de självdestruktiva 

beteenden som är avsiktliga och som görs med insikten om att de kan vara fysiskt eller 

psykologiskt skadliga för utföraren, i olika delar. Dessa kan sorteras in i indirekt självskadliga 

handlingar (skadan är då en avsiktlig konsekvens av beteendet, så som medvetet risktagande 

och skadlig banting) och direkta självskadliga handlingar (där skada är den önskade 

konsekvensen). Nock (2010) delar också in det i självskadliga handlingar som är suicidala, 

där utförarens avsikt är att dö, och icke-suicidala självskadehandlingar, där avsikten inte är att 

dö. Begreppet självskadebeteende kan gå in i den sista kategorin med beteenden som att 

skära, rispa eller bränna sig, med andra ord beteenden som är direkta självskadliga handlingar 

och som utförs på kroppsytan (ibid.). 

 

En förklaring till att det används olika begrepp och definitioner för självskadebeteende är att 

det ännu inte blivit klassat som en egen diagnos och har därmed inte någon bestämd definition 

(Lundh, 2014). Lundh skriver att ett förslag på vad en sådan diagnos skulle innefatta tidigare 

har lagts fram, i förhoppning om att den skulle inkluderas som en officiell diagnos i 

psykiatriklassifikationen DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 

Fifth Edition). Dock ansågs det i prövningsprocessen att mer forskning var nödvändig på 

området innan detta skulle vara möjligt. Självskadebeteende hamnade därför i stället i en 

särskild del av DSM-5 för sådant som ännu inte klassats som diagnoser (The American 

Psychiatric Association, 2013). Lundh (2014) skriver att diagnosförslaget innehöll 

beskrivningen att en person ska ha skadat sin egen kropp allvarligt, utan avsikt att begå 

självmord i minst fem dagar under samma år, för att kunna diagnostiseras med ett 

självskadebeteende. Det ska även ha varit kopplat till minst två av fyra faktorer i förslaget 

som bland annat handlar om att handlingarna grundar sig i psykisk ohälsa, att personen under 

en längre tid funderat på att skada sig själv och att personen hoppas på att den psykiska 

smärtan ska lätta i och med självskadehandlingarna (ibid.). 

 

Att det saknas en gemensam definition av självskadebeteende samt att de olika definitionerna 

är svåra att skilja från varandra, försvårar vid bland annat försök att jämföra forskning (Gratz, 

2001). Som exempel kan avsiktlig självskada nämnas som till skillnad från de flesta andra 

även inkluderar självmordsförsök (Bloch Thorsen, 2006). Varför man i många definitioner 

utesluter självmordsförsök är för att forskning visat att de som självskadar i de flesta fall inte 

gör det med intentionen att ta sitt liv, utan i stället i syfte att orka fortsätta leva (Adler & 

Adler, 2011). Förutom problemet med olika definitioner, så finns det en allmän 

missuppfattning om att självskadebeteende endast handlar om att skära sig (Kapur, 2005). Om 

en definition dessutom är alltför otydlig, kan det framstå som att den allmänna 

missuppfattningen faktiskt stämmer (ibid.). Øverland (2010) menar dock att just begreppet 
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självskadebeteende är ett konkret begrepp och att det skadar både den fysiska kroppen och 

självet. Självet ger en människa sin identitet och självförståelse och påverkas negativt genom 

att det nedvärderas och skadas i och med det avsiktliga yttre skadandet (ibid.). 

 

2.2 Statistik 

Vid avläsning av statistik kring självskadebeteende skriver Øverland (2010) att läsaren bör 

anta ett kritiskt förhållningssätt. Detta då det framkommit att flera forskare anser att frågorna i 

många undersökningar kan vara formulerade på ett sådant sätt att en del beteenden utesluts, 

vilket medför att statistiken kan bli missvisande (ibid.). Som exempel anges det att om ord 

som “risk taking” (risktagande) och “deliberate recklessness” (avsiktlig vårdslöshet) 

inkluderas i undersökningar gjorda internationellt, så jämnas bland annat könsskillnader ut. I 

många studier framgår det att självskadebeteende är vanligare hos kvinnor än hos män och det 

är därför ytterligare en viktig aspekt att ha i åtanke när statistik avläses. En stor del av de unga 

männen uppsöker dock inte vården och berättar inte om sitt beteende i samma utsträckning 

som de unga kvinnorna, på grund av att det både är mer tabubelagt och förknippat med skam 

för dem (ibid.). Detta är ännu en anledning, som Øverland (2010) nämner, till att den som tar 

del av forskning bör vara kritisk till de statistiska siffrorna. 

 

I svenska undersökningar om självskadebeteende framkommer det att över tio procent av 

eleverna som går på högstadiet har skadat sig själva ett flertal gånger (Lundh et al., 2007). En 

senare studie av Lundh, Wångby-Lundh och Bjärehed (2011) visar på ännu högre frekvens. I 

åldrarna 13-15 var det då 45 procent av de unga kvinnorna och 38 procent av de unga männen 

som vid minst ett tillfälle hade skadat sig själva. Det var 21 procent av de unga kvinnorna och 

16 procent av de unga männen som hade självskadat vid upprepande tillfällen, vilket i denna 

studie var definierat som minst fem tillfällen. Den undersökningen visar på att skillnaderna 

mellan unga män och unga kvinnor inte är särskilt stor samt att det verkar ha skett en ökning 

från tidigare år (ibid.). 

 

I socialstyrelsens (2012) nya statistik om skador och förgiftningar, så tyder statistiken på att 

antalet unga män som behövt uppsöka sjukvård för att de självskadat, har ökat med 27 procent 

under de senaste tio åren. Den statistiken säger även att år 2011 var antalet unga män som 

vårdats på sjukhus på grund av självskada fler, än de unga män som blivit utsatta för våld av 

andra. 

 

2.3 Könsperspektiv 

Øverland (2010) skriver att många studier visar att självskadebeteende är vanligare bland 

kvinnor, men att det även finns ett antal studier som visar på att det är lika vanligt bland män. 

I de senare visar resultaten på att skillnaderna i stället ligger i sättet som män och kvinnor 

skadar sig på (ibid.). Adler och Adler (2011) skriver att kvinnor skadar sig främst genom att 

fysiskt skada den egna kroppen, men också genom ätstörningar. Män finns i stället många 

gånger representerade bland dem som missbrukar droger och alkohol samt är våldsamma och 

utåtagerande. Deras förklaring handlar om att kvinnor i stor utsträckning fått lära sig att vända 
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sin ilska inåt, medan män förväntas visa sin utåt. De självskadande unga männen här får det 

att se ut som ilska, men att det egentligen är deras psykiska mående som ligger bakom 

handlingarna (ibid.). 

 

Könsfördelningen har dock ingen större betydelse när det kommer till hur olika unga män och 

unga kvinnor påverkas (Ståhl, 2007). Det är i stället den idealtypiska bilden som massmedia 

och mycket av forskningen på området visar upp, som påverkar dem. Bilden som målas upp 

är att de som självskadar är unga kvinnor som skär sig själva. Konsekvenserna blir att fler 

unga kvinnor riskerar att hamna i psykisk ohälsa på grund av att beteendet framställs som en 

del av hur en kvinna är (ibid.). De unga männen å andra sidan tas inte ens med i beräkningen 

av de personer som självskadar och därav kommer behandling av självskadebeteende inte 

vara anpassad för dem. Följdkonsekvenserna blir därmed att unga män inte har samma chans 

till att bli hjälpta. Den idealtypiska bilden av unga män med problem handlar, som tidigare 

nämnt, i stället om utåtagerande beteende och kriminalitet. Självskadande unga män har med 

andra ord ingen bild som de kan passa in i, när de varken uppfyller kriterierna för den 

idealtypiske självskadande personen eller den idealtypiske struliga unga mannen. Följderna av 

detta blir att dessa unga män kommer vara svårare att hitta och fånga upp (ibid.). 

 

Förutom denna förklaring till varför unga män kan vara mer svårhjälpta, lyckas de även 

många gånger bättre än unga kvinnor med att komma undan med bortförklaringar på 

självskadan. Då det ingår i den idealtypiska bilden för unga män att de är mer aktiva och 

hamnar lättare i slagsmål, kan självskadande unga män skylla på att det varit med om något 

sådant när någon frågar om de skador de har (Ståhl, 2007). Sedan är även antalet unga män 

som uppsöker vård färre än de unga kvinnorna och förklaringen till det är att unga män 

generellt inte känner sig bekväma med hur kontakten med vården ser ut. Många gånger träffas 

klient och behandlare inne på behandlarens rum och sitter ner och pratar öga mot öga. För 

unga män har det visat sig vara lättare att öppna upp sig för och känna sig bekväm med en 

behandlare eller vårdpersonal, de gånger de samtidigt till exempel promenerat eller åkt bil 

(Dyregrov, 2006). 

 

2.4 Bakomliggande faktorer 

Som tidigare nämnts skadar personer med självskadebeteende sig själva på grund av psykisk 

ohälsa. De mår väldigt dåligt och känner en så pass stark psykisk smärta, att de fysiskt gör illa 

sin kropp för att den yttre smärtan ska dölja och lindra den inre smärtan (Adler & Adler, 

2011). Bakom denna ohanterliga smärta ligger ofta upplevelser av att ofrivilligt ha tappat 

kontrollen över sin egna kropp eller sitt liv. Det kan bland annat handla om övergrepp, 

depression, mobbning, stress, sorg eller om upplevelser av att antingen ha blivit övergiven av 

sina föräldrar eller att inte ha känt sig sedd av dem. De kan även ha tvingats ta för mycket 

ansvar under barndomen och därmed gått miste om väsentliga delar av uppväxten (ibid.). 

 

En vanlig diagnos i samband med självskadebeteende är Borderline personlighetsstörning, 

eller Emotionellt instabil personlighetstörning som börjar bli den alltmer förekommande 
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benämningen (Andersson, Öst & Wærn, 2006). Denna personlighetsstörning behöver inte 

betyda att ett självskadebeteende existerar hos alla, men kombinationen är vanlig. De som är 

diagnostiserade med Borderline/Emotionellt instabil personlighetsstörning har ofta svårigheter 

med känsloregleringar, impulskontroll och relationer. Utöver detta är även låg självkänsla 

vanligt (ibid.). Andersson et al. (2006) skriver i deras artikel att könskillnaden är stor bland de 

som diagnostiseras med Borderline/Emotionellt instabil personlighetsstörning och att unga 

kvinnor finns representerade i högre grad än unga män. Lieb, Zanarini, Schmahl, Linehan och 

Bohus (2004) skriver att de bakomliggande orsakerna inte är helt fastställda, men att både 

genetiska faktorer och upplevelser under uppväxten spelar en roll i utvecklandet av 

Borderline/Emotionellt instabil personlighetsstörning. 

 

Orsakerna till självskadehandlingarna är många till antalet, men för det mesta handlar det om 

dominerade känslor som varken går att förstå eller hantera (Hurry, 2000). Den allra första 

gången som någon skadar sin kropp är det vanligtvis för att testa om det påstående de hört 

från media eller bekanta faktiskt stämmer - att skadandet hjälper när man mår psykiskt dåligt 

(Adler & Adler, 2011). Det är sedan i kritiska skeden när personen känner sig ytterst desperat 

och förvirrad, som den impulsiva självskadande handlingen utförs (Hurry, 2000). Adler och 

Adler (2011) skriver att det kan beskrivas som ett försök till självhjälp vid stress, depression 

och andra starka känslor samt att det bland annat kan leda till euforikänsla, känsla av kontroll 

och trygghet. För vissa kan det även upplevas som en form av tillfredsställelse att ha straffat 

sig själv. Hur länge till exempel smärtlindringen eller tillfredsställelsen varar skiljer sig från 

person till person och kan sträcka sig allt ifrån flera timmar till veckor (ibid.). Under denna tid 

kan den efterhängsna smärtan i till exempel knogarna eller åsynen av skärsåret, bidra till att 

tillfredställelsen eller trygghetskänslan finns kvar. Anledningen är att det påminner dem om 

den fysiska smärta de upplevde vid skadetillfället (Øverland, 2010). Detta gör att tankarna på 

att skada sig igen minskar fram tills dess att de gamla såren inte längre är lika tydliga. För en 

del kan deras blod kännas äckligt och vara symboliskt för det jobbiga, så när det då rinner ur 

kroppen vid självskada kan det upplevas som renande (ibid.). 

 

2.5 Behandling              

Många professionella känner frustration över att inte kunna hjälpa till på ett tillfredsställande 

sätt och kan därför ibland undvika patienter med självskadebeteende. De upplever även att 

patienterna är svåra att förstå sig på, vilket skapar en osäkerhet hos de professionella 

(Øverland, 2010). Ett sätt att vända på behandlarnas osäkerhet kan vara att anta ett salutogent 

perspektiv, där man istället fokuserar på det positiva. Detta kan leda till att behandlaren får en 

ökad respekt för klienten och kan även bli inspirerad till att bemöta denne på ett nytt sätt. 

Detta behöver inte enligt Øverland leda till att själva behandlingen blir bättre, men om 

klienten behandlas på ett mer positivt sätt, så kan det innebära att chanserna ökar för att 

klienten faktiskt blir den han eller hon har förmågan att bli. Med det salutogena perspektivet 

vänder man även på det negativa fokus som forskning om psykisk ohälsa ofta har. Det som 

ofta undersöks är vad som utlöser eller orsakar psykiska störningar och problem, men med det 

salutogena perspektivet letar forskare och behandlare istället efter de faktorer som gjort att 

problemet inte blivit större än vad det är (ibid.). 
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En metod som har visat sig ge positiva resultat vid behandling av självskadebeteende är 

Dialektisk beteendeterapi, DBT (Lundh, 2014), som ursprungligen framtagits för kvinnor med 

självmordsbenägenhet och självdestruktivitet (Socialstyrelsen, 2004). Lundh (2014) skriver 

att denna metod syftar till att ge klienterna verktyg att hantera sina känslor och därigenom 

även deras tankar och beteenden. DBT innebär både enskild terapi och gruppträffar som syftar 

till att ge färdighetsträning till deltagarna. Metoden tillåter även kontakt via telefon utöver 

inbokade träffar, för att behandlarna även ska finnas till för klienterna i krissituationer. Det 

dialektiska synsätt som tillämpas, innebär att behandlarna hjälper klienterna att tänka om och 

skapa nya helheter. Förutom detta synsätt används även en rad andra metoder så som KBT 

(Kognitiv beteendeterapi), acceptans och validering (ibid.). Fokus ligger också på processer i 

relationen mellan behandlare och klient. Lundh skriver att studier på området har visat på 

tydliga kopplingar mellan behandlare som visat att de genuint brytt sig om klienterna och ett 

minskat självskadebeteende. Det har dock inte varit möjligt att bevisa om inslaget av KBT är 

en väsentlig del, eftersom metoder utan KBT gett lika goda resultat som DBT. Absolut 

viktigast har visat sig vara inslaget av validering i DBT, som innebär att behandlaren får 

klienten att förstå att dennes “upplevelser är begripliga och förståeliga i sitt sammanhang” 

(Lundh, 2014, s. 2). Målet med DBT är att uppnå en känsla hos klienterna av att de lever 

meningsfulla liv och att de kan acceptera sig själva för den de är (ibid.). 

 

En annan behandlingsmetod med kopplingar till DBT är Emotionsreglerande gruppterapi 

(ERGT) och är enligt Lundh (2014) en lovande terapiform . Denna riktar sig till de som är 

diagnostiserade med Borderline/Emotionellt instabil personlighetsstörning, som befinner sig i 

ett allvarligt självskadande beteende och som redan går i enskilda terapiträffar. Den syftar till 

att vara kortvarig och effektiv genom att erbjuda träffar i små grupper en gång i veckan, under 

14 veckors tid. Terapiarbetet fokuserar på klienternas emotioner genom att ge dem kunskap 

och strategier för att hantera känslorna i situationer där de kan tänkas uppstå (ibid.). 

 

Förutom ovan nämnda metoder finns ytterligare sätt, som till exempel Mentaliseringsbaserad 

terapi (MBT) och Schemafokuserad terapi, att tillgå vid behandling vilka visat sig vara 

framgångsrika (Lundh, 2014). Lundh har undersökt vad som är de gemensamma 

framgångsfaktorerna för samtliga terapiformer. Dessa faktorer är bland annat att det krävs en 

tydlig behandlingsstruktur, att behandlaren lyssnar och visar empati. Fokus bör även ligga på 

medvetenhet kring känslorna samt att behandlingen utförs på sådant sätt som eliminerar risk 

för att medföra negativa konsekvenser för klienten (ibid.). Lundh betonar vikten av att även 

undersöka självskadande personer som inte har diagnostiserats med Borderline/Emotionellt 

instabil personlighetsstörning, eftersom problematiken många gånger förknippas med denna 

trots att det inte gäller för alla. 
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3. METOD 

Det här avsnittet inleds med en beskrivning av hur urvalet och datainsamlingen gått till, samt 

vilken analysmetod som valts för att granska det empiriska materialet. Sedan följer en 

diskussion kring de etiska principerna och metoddelen avslutas med en redogörelse för 

studiens trovärdighet. 

 

Genomgående i studien användes ett abduktivt arbetssätt för att förstå förhållandet mellan 

teori och empiri, vilket är en sammansättning av de två vanligaste arbetssätten induktivt och 

deduktivt (Patel & Davidson, 2003). Det abduktiva arbetssättet valdes ut på grund av att 

författarna varken inledde studien helt utan någon förutfattad uppfattning om verkligheten, 

eller med en bestämd förklaring av den. Författarna hade i stället en hypotes om en eventuell 

bild av hur situationen för unga män med självskadebeteende såg ut, som de sedan ville kunna 

omarbeta allt eftersom data samlades in. Denna primära hypotes löd att unga män omfattades 

av självskadebeteende i större grad, än vad de verkade göra utifrån rådande uppfattningar och 

forskning. Det antogs även att de påverkades negativt av att inte inkluderas som potentiella 

självskadare. 

 

Det abduktiva arbetssättet möjliggjorde för författarna att kunna arbeta mer flytande än vad ett 

deduktivt eller induktivt arbetssätt hade gjort, eftersom de i stället hade inneburit mer 

begränsningar. Patel och Davidson (2003) tar upp de risker som ändå finns kring det 

abduktiva arbetssättet. Dessa risker är att forskaren omedvetet kan påverkas av tidigare 

kunskap och erfarenheter i de metodologiska delarna samt vid utformningen av hypotesen. 

Detta kan i sin tur hindra andra teorier eller hypoteser från att komma fram (ibid.). 

Utmaningen är att som författare inte låsa fast sig vid den primära hypotesen och det är något 

som författarna till denna studie hade i åtanke och eftersträvade. 

 

3.1 Urvalsprocess av intervjupersoner 

För att finna intervjupersoner till denna studie så användes ett snöbollsurval (Perlinski, 2009). 

Med det menas att författarna tog kontakt med intervjupersoner som genom sina yrken ansågs 

vara av betydelse för studien. Sedan använde författarna dessa kontakter för att få tag i fler 

intervjupersoner (ibid.). Några av intervjupersonerna hittades genom sökning på 

Västerbottens läns landstings hemsida. Sökning gjordes på “psykiatri” och olika vårdenheter 

som kunde tänkas komma i kontakt med unga män med självskadebeteende. Dessa var 

Ångestmottagningen, Ungdomshälsan, Psykiatriska kliniken, övriga relevanta 

behandlingsenheter och DBT-programmet (Dialektisk beteendeterapiprogrammet). De 

resterande intervjupersonerna hittades via deras respektive arbetsplats hemsida, som 

författarna blivit tipsade om. Kontakt togs via telefon eller e-mail och några av de som 

kontaktades gav tips på andra som skulle kunna vara behjälpliga och på så vis återfanns 

ytterligare intervjupersoner. Sammanlagt intervjuades fem professionella personer inom 

ungdomshälsa, psykiatri, HVB-hem, stödförening samt forskning. Dessa valdes ut eftersom 

de i varierande grad hade erfarenhet av att ha jobbat med eller på annat sätt varit i kontakt 

med unga män med självskadebeteende. 
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3.2 Tillvägagångssätt och sökvägar 

Innan data samlades in genom intervjuer, var det nödvändigt att samla in tidigare forskning 

och teori på området för att skapa en bakgrundsbild av det tilltänkta studieområdet. Detta 

inleddes genom sökning i databaser som SwePub, SocINDEX, PsycINFO och DiVA samt i 

sökmotorn Google och Google Scholar. Exempel på sökord som användes för att hitta 

relevanta artiklar, rapporter och dylikt var “självskadebeteende”, “självskada”, “self-

injury/self-harm”, “psykisk ohälsa”, “killar/män med självskadebeteende” och “DBT”. Övrig 

litteratur så som tryckta böcker användes också och hittades antingen genom sökning på 

Google eller i Umeå universitets bibliotekskatalog. När intressant och relevant fakta 

påträffades, i till exempel en artikel där det fanns en primär källa, tittade författarna i den 

sekundära källans referenslista för att hitta åt den primära. Anledningen till detta har varit att 

säkerställa att den sekundära källan inte förvrängt eller modifierat grundfakta. Även om detta 

försöktes göras i största möjliga mån, så togs det i beaktning att risker kring källornas 

autenticitet ändå kvarstod. 

 

Intervjuerna i sin tur genomfördes via telefon eller genom personliga intervjuer och 

anledningen till att några intervjuer skedde via telefon berodde på att intervjupersonerna 

bodde i andra delar av Sverige. Gemensamt för alla fem intervjuer var att de genomfördes den 

tid och på den plats som passade bäst för intervjupersonerna. De pågick i ungefär en timme 

vardera och spelades efter godkännande in på mobiltelefoner, för att sedan kunna 

transkriberas. Intervjupersonerna fick även ta del av ett missivbrev (Bilaga 2), som innehöll 

information om studien samt om deras roll i den. 

 

3.3 Metod för datainsamling  

Under det här arbetet användes semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011), som 

genomfördes med hjälp av en utarbetad intervjuguide (Bilaga 1) bestående av ett antal teman 

som framtogs utifrån de områden som författarna önskade få kunskap om. Intervjuformen 

användes för att skapa ett naturligare samtalsklimat med öppna frågor, i syfte att få 

informanterna att prata så fritt som möjligt och inte bli alltför styrda av de som intervjuade 

(ibid.). En annan fördel med semistrukturerade intervjuer var att frågorna inte nödvändigtvis 

behövde ställas i den ordning de förbereddes. De gånger det dök upp intressanta följfrågor 

under intervjuns gång, som inte fanns med i intervjuguiden, kunde författarna då ställa dessa.  

 

Till skillnad från enkäter som datainsamlingsmetod, öppnade intervjuer upp möjligheter till 

att samla in både djupare och mer detaljrik fakta, eftersom författarna kunde ställa följdfrågor 

på sådant som inte var inkluderat i intervjuguiden (Lundman & Graneheim, 2012). Det går 

dock inte att komma ifrån en forskares förförståelse i kvalitativa studier som det går att göra i 

kvantitativa, där forskaren själv inte är delaktig vid datainsamlingen (Fejes & Thornberg, 

2015). Författarna har i denna studie därför fungerat som ett verktyg vid materialinsamlingen 

genom att de själva varit närvarande och delaktiga. Det var oundvikligt att inte påverkas av 

tidigare antaganden, teorier och annat som författarna hade med sig i “ryggsäcken” (ibid.). 
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Problemet med detta är enligt Lundman och Graneheim (2012), att det kan begränsa forskaren 

samt hindra honom eller henne från att kunna ta in data med ett öppet sinne, utan påverkan 

från den personliga förförståelsen. Medvetenhet om detta är därför viktigt, för att i största 

möjliga mån undvika att personligen hindra viktig information från att komma fram på rätt 

sätt (ibid.). Detta har tagits i beaktning i denna studie och reflektion har skett kring graden av 

påverkan, utifrån författarnas egna “ryggsäckar”. Trots detta hade dock inte denna studie 

blivit av utan författarnas nyfikenhet och förförståelse på det studerade området. 

 

3.4 Etiska aspekter 

Inför, under och efter insamling av det empiriska material som studien grundar sig på har 

hänsyn tagits till fyra olika principer. Dessa är de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet (2002) tagit fram och består av informationskravet, nyttjandekravet, 

konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. Informationskravet uppfyllde studien genom att 

alla deltagare muntligt och skriftligt, informerades om studiens syfte samt om deras egna 

villkor för deltagande. De underrättades även om att deltagandet var frivilligt och att de hade 

rätt att avbryta sin medverkan när som helst, om de så önskat. Samtliga deltagare i studien 

blev dessutom tillfrågade några dagar innan intervjuerna ägde rum och de samtyckte redan då 

till medverkan. Frågan upprepades även vid intervjutillfällena, för att säkerställa att de inte 

ångrat sitt samtycke och i och med detta uppfyllde studien även samtyckeskravet (ibid.). 

 

Konfidentialitetskravet uppnåddes genom att alla deltagare var och förblir anonyma. I texten 

har varken namn, ort eller arbetsplats uppgetts för att säkerhetsställa att deras identitet och 

andra uppgifter inte röjs. Materialet som framkom i studien användes enbart till denna studie 

och på så sätt uppfylldes även det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet (ibid.). 

 

Förutom de etiska principerna finns det i Sverige en rad lagar som skyddar de individer som 

medverkar i forskning (Kalman & Lövgren, 2012). Bland annat finns Lag (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor, som ska fungera som ett skydd för att 

forskningsdeltagare inte ska komma till skada varken psykiskt, fysiskt eller integritetsmässigt. 

Det har även tillkommit ett utökad individskydd i denna lag som beaktar hur personuppgifter 

lagras och hanteras. All forskning som hanterar känsliga personuppgifter som ras, etiskt 

ursprung och politiska åsikter ska etikprövas även i de fall samtycke redan införskaffats 

(ibid.). Då denna studie inte innefattat några känsliga personuppgifter och inte heller bedömts 

innebära någon risk för intervjupersonerna, var detta dock inget som författarna behövde ta 

hänsyn till. 

 

3.5 Analysmetod 

Grunden till analysen var genomgående teorilös, vilket betyder att författarna inte tillämpade 

någon specifik teoretisk utgångspunkt vid analysförfarandet. Att vara teorilös innebär enligt 

Fejes och Thornberg (2015), att författaren eller författarna utfört analysen fördomsfritt och 

med ett öppet sinne. Anledningen till varför beslutet om att ej tillämpa någon teori i denna 

studie fattades, var för att inte hindras av teoriramar. Ramarna hade dessutom känts 
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påtvingade, då ingen teori föll sig naturlig att tillämpa. En potentiell nackdel med att inte utgå 

ifrån någon särskild teori, skulle kunna vara att författarna riskerat att missa vissa vinklar i 

resultatet och därav endast uppmärksammat det mest tydliga. 

 

I analysarbetet av studiens material har metoden konventionell kvalitativ innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2004) tillämpats. Anledningen till detta var att metoden är 

framtagen och anpassad till att analysera just olika typer av dokument och texter (Bryman, 

2011). I det här fallet handlade det om de texter som framkommit genom transkribering av 

intervjuerna. I grunden är innehållsanalysen en kvantitativ metod för att beskriva större 

mängder material, men har sedan även fått en kvalitativ ansats. Den ansatsen har visat sig vara 

framgångsrik vid analys av mer koncentrerade material så som intervjuer och observationer 

(Bryman, 2011). Skillnaden mellan den kvantitativa och den kvalitativa innehållsanalysen är 

att den senare fokuserar mer på tolkning av texterna (Bryman, 2011). 

 

I undersökningen följde analysarbetet samtliga steg i metoden från kodning till kategorisering 

och slutligen till generering av materialets bakomliggande tema (Graneheim & Lundman, 

2004). Mer utförligt kan detta beskrivas med att inledningsvis lästes samtliga intervjutexter 

igenom noggrant för att ge författarna en övergripande bild av innehållet. Vidare valdes delar 

av texten ut som ansågs vara representativa för ämnet, så kallade meningsbärande enheter. 

Dessa kortades sedan ner genom så kallad kondensation (ibid.), i syftet att endast bevara de 

delar som var av relevans. Ur dessa valdes först kodord ut som beskrev de meningsbärande 

enheterna och sedan placerades dessa in i kategorier tillsammans med liknande koder (se 

Bilaga 3). Dessa granskades noggrant av båda författarna för att säkerställa att de inte gick in i 

varandra, men också att de var formulerade på ett sätt som täckte in och förmedlade 

budskapet i koderna.  Författarna försökte även i största möjliga mån göra kategorierna så 

täckande som möjligt för att inga koder skulle exkluderas. Samtliga steg som hittills 

redovisats ligger på en manifest nivå (ibid.), det vill säga att de alla fokuserade på vad som 

faktiskt sades i intervjutexten. Avslutningsvis handlade analysen om att söka efter det latenta 

innehållet (ibid.), vilket var det osynliga i texten. Denna röda tråd plockades fram eftersom 

den ansågs representera det huvudsakliga resultatet i dataanalysen. 

 

I analysarbetet fanns medvetenhet kring att varje text alltid innehåller flera olika betydelser 

(Graneheim & Lundman, 2004) och att det sätt som denna studies intervjutexter analyserades 

på, förmodligen inte var det enda. Sedan skulle även de framtagna meningsbärande enheterna, 

koderna och kategorierna kunna placeras in i andra teman (ibid.), än det som denna analys 

genererade. Därav var det viktigt att inte låsa sig som författare och tro att det enbart fanns ett 

tema, som automatiskt uteslöt andra potentiella teman.  

 

3.6 Trovärdighet 

För att kunna mäta en undersöknings trovärdighet har forskare för det mesta använt sig av 

begreppen reliabilitet och validitet (Bryman, 2011). Dock är dessa anpassade främst för 

kvantitativa studier, vilket medför att beskrivningen för att uppnå dessa, inte är optimal för 
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studier av det kvalitativa slaget (ibid.). Många olika varianter av begrepp och innebörder 

anpassade för de kvalitativa studierna påträffades under denna studies arbetsprocess. Detta 

medförde svårigheter i att avgöra vilka som egentligen var de mest korrekta. Efter noggranna 

överväganden och diskussioner författarna emellan, beslutades det att begreppen som 

Graneheim och Lundman (2004) och Lundman och Graneheim (2012) skriver om, skulle 

tillämpas på denna studie. Anledningen till detta var att de kändes begripliga samt var 

täckande för huvudbegreppet “Trovärdighet”. Deras delbegrepp för att beskriva hur 

trovärdigheten kan eftersträvas och testas är giltighet (credibility), tillförlitlighet 

(dependability) och överförbarhet (transferability) (ibid.). 

 

Det första av dessa tre, giltighet, handlar om hur sanningsenligt resultatet är (Lundman & 

Graneheim, 2012), det vill säga i vilken grad resultatet ger svar på det efterfrågade. Det kan 

avläsas genom att titta på studiens val av miljö, intervjupersoner och tillvägagångssätt, där det 

till exempel bör finns en variation och bredd i intervjupersonernas erfarenheter (Graneheim & 

Lundman, 2004). Detta försökte uppnås här genom att de intervjupersoner som valdes ut, 

verkade på olika områden där målgruppen påträffades samt att de alla hade varierade 

utbildningar och erfarenheter i bagaget. Ytterligare faktorer som granskas är om metodvalet är 

det mest lämpade för den aktuella studien, om mängden insamlad data är tillräcklig för att 

besvara forskningsfrågorna samt om de meningsbärande enheterna är relevanta och lagom 

stora (ibid.). Dessutom bör de framtagna kategorierna och det framtagna temat, täcka data så 

att varken under- eller övertäckning inträffar (ibid.). För att som författare göra det möjligt för 

läsaren att avgöra studiens giltighet, gäller det att grundligt ha redogjort för analysarbetet och 

även ha redovisat citat från data (Lundman & Graneheim, 2004). Att som författare själva 

undersöka arbetets giltighet kan vara svårt, men här jobbade författarna tillsammans med 

varje steg i processen, för att i största möjliga mån undvika faktorer som kan ha försvagat 

giltigheten. Analysprocessen redogjordes även noggrant för att göra det möjligt för läsaren att 

bedöma huruvida giltigheten har uppnåtts eller inte. 

 

Tillförlitligheten handlar i stället om att skriva en så pass klar och utförlig redogörelse av 

analysen, att det tydligt framgår att forskaren i största möjliga mån inte avvikit från de 

ursprungliga ställningstagandena och besluten (Lundman & Graneheim, 2012). I de fall där 

datainsamlingsprocessen inte sker under en kortare sammanhängande period, kan 

tillförlitligheten försvagas genom att det insamlade materialet inte blir konsekvent 

(Graneheim & Lundman, 2004). Det är dock inget som riskerades i denna undersökning, 

eftersom datainsamlingsperioden endast varade under ett par veckor. För att öka 

tillförlitligheten genomfördes samtliga intervjuer med hjälp av samma intervjuguide. Dock 

uppkom särskilda följdfrågor vid varje enskild intervju, vilket ledde till vissa skillnader dem 

emellan. Detta skriver Lundman och Graneheim (2012) kan vara en faktor för att 

tillförlitligheten sänks, men att det även kan ses som positivt i och med att individuella 

följdfrågor även kan bidra till ett bredare material och resultat. 

 

Till sist handlar trovärdigheten även om huruvida en studies resultat är överförbart eller inte. 

Om resultatet går att överföra till andra grupper eller situationer liknande de som studien 
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omfattar, avgör läsaren (Graneheim & Lundman, 2004). För att detta ska vara möjligt krävs 

det att beskrivning av faktorer som deltagare, kontext och analys, är så omfattande och 

innehållsrika som möjligt (ibid.). Trots att arbetsprocessen i denna studie finns väl beskriven, 

är det svårt att säga säkert om det resultat som framkommit stämmer in på alla individer inom 

målgruppen och inte enbart de som intervjupersonerna grundar sina tankar och uppfattningar 

från. För att överförbarheten skulle ha varit solid hade det krävts en än mer omfattande 

datainsamling med fler intervjupersoner, vilket inte var möjligt inom tidsramen för denna 

undersökning. I överlag är kvalitativa studier också svåra att generalisera då de handlar mer 

om att undersöka djup, än att omfattningen ska vara så stor som möjligt. Precis som för 

giltigheten är citat från intervjuerna i resultatet även ett medel för att stärka överförbarheten 

(ibid.). Det är även viktigt med en ytterst noggrann och detaljerad beskrivning av resultatet 

(ibid.).  

 

3.7  Arbetsfördelning 

Vi är två stycken författare till denna studie och båda var delaktiga i de flesta delar under hela 

processen. Emelie tog dock ett större ansvar gällande det skriftliga. Intervjuerna och analysen 

genomfördes av båda och i resultat- och diskussionsavsnittet hade författarna ungefär lika 

stora delar som de skrev. Då båda sedan redigerat i samtliga delar går det dock inte att säga att 

en viss del endast ligger under en författares ansvar. I metodavsnittet och 

forskningsöversikten hade Emelie en något större del samt i inledningen som hon skrev hela. 

Avslutningsvis gick vi igenom hela texten tillsammans och diskuterade eventuella ändringar. 
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4. RESULTAT 

Utifrån studiens syfte med att skapa en bild av unga mäns självskadebeteende och undersöka 

eventuella könsskillnader, kommer i denna del en redovisning av det resultat som 

framkommit under analysprocessen. Denna genomfördes med utgångspunkt i syftet och de 

tillhörande frågeställningarna: “Vad kännetecknar unga mäns självskadebeteende?”,  “Hur 

ser behandlingen ut för unga män med självskadebeteende?” och “Finns det skillnader 

mellan unga män och unga kvinnor som självskadar? Vilka är de i sådana fall?”. 

Inledningsvis följer en presentation av intervjupersonerna följt av områden kopplade till 

analysens kategorier och koder. Dessa områden redovisar och analyserar data samt kopplar 

det till tidigare forskning och litteratur på området. Analysen avslutas med det tema, även 

kallat den röda tråd, som analysen mynnade ut i. 

 

4.1 Presentation av intervjupersoner 

Sammanlagt intervjuades fem personer som genom sina yrken på olika sätt kom i kontakt med 

den undersökta målgruppen. De bestod av tre kvinnor och två män, med olika mycket 

erfarenhet av unga män med självskadebeteende, som var verksamma i olika delar av landet. 

För att öka deras anonymitet kommer denna presentation varken avslöja kön, exakta 

arbetsplatsen eller stad. De benämns även med fingerade könsneutrala namn. Ena 

intervjupersonen kallas för Alex och är behandlingsassistent på ett HVB-hem med särskilda 

avdelningar för unga män. Charlie har egen erfarenhet av självskadebeteende och är vice 

ordförande i en förening som bland annat jobbar med att informera om självskadebeteende. 

Kim, jobbar på en ungdomsmottagning, är utbildad psykiatrisjuksköterska och har ett flertal 

vidareutbildningar inom psykiatri och terapi. Eli är disputerad psykolog och både jobbar med 

och forskar om män med självskadebeteende. Robin, är skötare, har vidareutbildningar som 

terapeut och jobbar som behandlare på en enhet som är kopplad till psykiatriska kliniken. 

 

4.2 Självskadans komplexitet 

Genom samtliga intervjuer fanns en samstämmig uppfattning om vad som är orsaken till 

varför människor hamnar i ett självskadebeteende. Intervjupersonerna uttryckte att hos alla 

dessa människor finns en oförmåga att hantera och stå ut med starka smärtsamma känslor. 

Ångest var sedan den mest omnämnda känslan under datainsamlingen och beskrevs eskalera 

tills den nått maxnivån, en nivå där ångesten blir ohållbar och personen i fråga känner ett akut 

behov av smärtlindring för att inte gå under. Varför självskada har blivit ett sätt att hantera 

psykiska smärtor på, var enligt intervjupersonerna för att det upplevs som enklare att hantera, 

eftersom det är en smärta av det fysiska slaget och blir då mer konkret och lätthanterlig. Alex 

har uttryckt detta så här: 

 

Dom skadar sig ju inte för att göra sig illa, dom skadar sig för att någonstans 

ersätta en negativ känsla med en annan känsla som är mer greppbar. Skär jag 

mig gör det ont, ja, men om jag inte skär mig så fortsätter det göra ont, men det 

gör liksom ont inne i [mig]. 
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Under intervjuerna har författarna blivit medvetna om att förutom denna förklaring, att skadan 

leder till ångestreducering, så finns det även de som skadar sig i syftet att faktiskt göra sig 

själva illa. Enligt intervjupersonerna ligger det i dessa fall ett sådant självförakt i botten och 

personerna i fråga upplever sig må bra av att känna att de skadats, eftersom de anser sig 

förtjäna det. En av intervjupersonerna beskrev att en potentiell orsak till detta kan vara att 

man aldrig blivit giltigförklarad i det man känner, tycker och tänker, utan att ens omgivning i 

stället har hackat på en. Samma intervjuperson sa att detta kan på lång sikt bli livsfarligt, i och 

med att uppväxten präglats av att bli nedtryckt och därmed är risken väldigt stor att personen 

själv nedvärderar jaget. 

 

Ovan nämnda känslor kan även uppkomma efter att ha varit med om något traumatiskt i livet, 

som till exempel övergrepp, men det kan också vara ett stökigt liv i övrigt kring hemmet, 

skolan eller fritiden. Resultat i denna studie pekar dock även på att ett självskadebeteende kan 

dyka upp hos de som har och har haft en till synes felfri och trygg uppväxt, med alla faktorer 

för ett gott psykiskt mående. Hos dessa individer kan måendet upplevas som obegripligt för 

dem själva, just eftersom de inte kan se någon direkt “anledning” till varför de mår som de 

mår. Slutsatsen är alltså att en problematisk uppväxt inte är något som kan generaliseras på 

hela målgruppen, men att uppväxten inte heller kan uteslutas från bidragande faktorer. 

Bredden på typ av livssituation framkommer tydligt i nedanstående citat och en av 

kategorierna som analysprocessen i denna studie genererat är just att “Livssituationen 

påverkar i olika grader”. 

 

/.../ dom kan vara högpresterande och gå på universitetet och klara studierna och 

liksom fungera i livet i stort och skada sig när det är som mörkast när dom är 

själva, men det kan också vara dom som är i tassemarken för att hamna i kanske 

svårigheter i droger eller i kriminalitet /.../. - Kim 

 

Vad som också har undersökts i den här studien är eventuella kopplingar till diagnoser och på 

vilket sätt det påverkar individen. Datainsamlingen resulterade i en bild av att det i rätt hög 

grad förekommer ätstörningar, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) eller 

Borderline/Emotionellt instabil personlighetsstörning, hos självskadande personer. Det 

framkom dock en viss vaksamhet i studien till den senare då det, enligt intervjupersonerna, 

verkar bli vanligare och vanligare att de med ett självskadebeteende automatiskt 

diagnostiseras med Borderline/Emotionellt instabil personlighetsstörning, trots att de inte 

alltid kanske uppfyller alla kriterier. Charlie uttryckte det så här: “/.../det har nästan blitt en 

sån här /.../ diagnos man kan sätta lite om man inte riktigt vet vad det är och har personen då 

ett självskadebeteende så, „jamen då är det nog Borderline‟.”. 

 

I intervjuerna framkom även att de som faktiskt har Borderline/Emotionellt instabil 

personlighetsstörning och självskadebeteende, har ännu svårare för att reglera känslotoppar, 

Vilket Robin berättade: 
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Sen om man tittar på Borderline personlighetsstörning så är dom väldigt känsliga 

för stimuli. Och när dom väl går igång på en känsla så går den ganska högt i tak 

på en gång. Men den har så kallat 'slow return to baseline', det tar lång tid innan 

dom har reglerat ner, innan känslan har börjat dämpas. Och när den väl har gått 

ner, i och med att dom är stimulikänsliga så hinner det gå i gång en till känsla 

som tar lång tid osv. 

 

Detta tyder även på att dessa personer har svårare för att bli kvitt självskadebeteendet. Det är 

dock enligt intervjupersonerna långt ifrån alla med dessa diagnoser som utvecklar ett 

självskadebeteende. Förutom diagnoser och personlighetstörningar så finns det andra 

biologiska faktorer som också kan bidra till att någon hamnar i ett självskadebeteende. Till 

exempel berättade både Eli och Kim att vissa kan ha en genetiskt nedärvd sårbarhet, som gör 

att de löper större risk att hamna i ett självskadebeteende. En problematisk uppväxt bidrar 

också till en ökad risk för att hamna i självskadebeteende och en av denna studies kategorier 

blev därför: “Biologi och uppväxt - betydelse för det psykiska måendet”. 

 

Författarna blev varse om att oavsett vilken form av psykisk smärta som individer med ett 

självskadebeteende upplever och vad orsaken än må vara till att han eller hon mår så dåligt, 

har de alla en gång valt att börja skada sig själva. De flesta tillhör de som antingen hört om 

det via media eller att de fått reda på det via någon bekant, men som med mycket annat finns 

även här undantag där det visat sig att ett fåtal kan ha “upptäckt” det mer av en slump. För att 

verkligen förstå varför någon kan ta till en sådan osund metod, berättade intervjupersoner att 

när dessa personer mår som allra sämst, så är de så pass desperata att de är villiga att göra vad 

som helst. När de då inte känner till någon annan metod än självskada är det precis vad de tar 

till, även om de kanske innerst inne vet att det inte är bra för dem. 

 

Rubriken på denna analysdel “Självskadans komplexitet” var även en av analysens kategorier, 

eftersom det fanns så mycket kring beteendet samt att det framkom att det är svårt att komma 

åt problemet. Alex uttryckte att “/.../ många av dom strävar ju definitivt inte efter att fortsätta 

sitt beteende, men dom har samtidigt inte nån som kan ge dom verktygen för att sluta med det 

eller ersätta det med nånting annat.”. Med andra ord fortsätter de med beteendet, eftersom de 

upptäckt att metoden faktiskt fungerar, trots att det egentligen inte är deras intention. 

Ytterligare problem kring beteendet som intervjupersonerna beskrev var att det är så 

omfattande och komplext. Men också att personerna själva kan ha svårt att sätta ord på det, att 

de kommer med andra problem för att dölja det primära samt att det finns en stor risk för 

återfall även efter lång tid utan ett enda självskadetillfälle. 

 

Vissa beteenden klassas som typiska självskadebeteenden, medan andra utesluts. Detta kan 

leda till att individen själv inte är medveten om sitt självskadebeteende, men också att 

omgivningen och vården inte uppfattar det som självskadebeteende. Vården kan därmed 

riskera att behandla “fel” problem. 
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Men visst har jag träffat personer som inte riktigt tänker om det här som att göra 

sig själv illa. Att man får hjälpa dom att liksom se att om man till exempel bankar 

sina händer i en tegelvägg för att man är så arg på sig själv så att händerna går 

sönder, då kan det vara ett risk för självskadande beteende. - Eli 

 

Samtliga individer med problematiken som intervjupersonerna träffat på, upplever att 

beteendet leder till den smärtlindring de vill åt och som de själva känner att de mår bra av. 

Dock finns det även en baksida, vilket är de åtskilliga negativa konsekvenserna som både 

intervjupersoner och tidigare forskare på området påpekat. Charlie uttryckte under intervjun 

att “/.../den här ångestlindringen som många upplever vid självskadebeteende att den är 

kortvarig och att det ofta skapar mer ångest i längden.”. Smärtlindringen genererar då ännu 

starkare psykisk smärta efter att den tagit slut och bidrar på så sätt till den onda cirkel eller 

onda spiral som många av intervjupersonerna pratade om. Syftet med beteendet kommer då i 

skymundan, men utan alternativa verktyg kommer självskadepersonerna ändå upprepa 

beteendet. Robin uttryckte detta på ett metaforsikt och lättförståeligt sätt: 

 

Brukar säga det går inte att snacka in en sockerkaka i ugnen, man kan inte sluta 

med något om man inte tar till något annat när det gäller självskadande. Dom 

flesta självskadande patienterna har ju alltid fått höra att dom ska sluta skära sig, 

men dom har inte fått veta vad dom ska göra istället. 

 

Andra negativa följder uttrycktes vara svårigheter att komma ur det, att beteendet blir en del 

av individen och att livet i övrigt med skola/arbete och relationer påverkas negativt. I citatet 

“Han får ju ångest av att hans beteende skadar mamma och pappa och sen eskalerar ju det 

successivt.”, menar Alex att föräldrarna till den exemplifierade unga mannen också tar skada 

av sonens beteende samt att det i sin tur blir en faktor för det fortsatta och eskalerande dåliga 

psykiska måendet. Slutligen var även skam en förekommande del bland de negativa 

konsekvenserna. Det är alltså inte enbart en för vissa orsak till självskada, utan det är även 

något som hos många dyker upp efter en handling och under hela perioden som de 

självskadar. Då skam visat sig ha så pass stor påverkan på personernas liv och mående har den 

därför fått en egen del i analysen. 

 

4.3 Skam - ett hinder för att söka hjälp 

I intervjuerna i denna studie framkom det att skam är en känsla som kan vara ett hinder i 

vården för både unga kvinnor och unga män när det handlar om självskadebeteende. Dels på 

grund av att de drabbade drar sig för att uppsöka vård, men också som ett hinder från vårdens 

sida. Detta är något som gäller för båda könen, men problemet är enligt våra intervjupersoner 

än större för de unga männen, då det finns en allmän bild av att självskadebeteende är ett 

“tjejproblem”. Detta kan bidra till att hjälpen de så väl behöver sätts in för sent, delvis på 

grund av att de själva inte söker i första taget, men också enligt Eli, på grund av ett bristande 

bemötande i vården. Eli berättade om en patient som sökte vård: 
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/.../har fått höra av vårdpersonalen, att det här med självskadebeteende, det är 

något som bara unga kvinnor håller på med. Det är inget som sådana som du gör, 

säger dom, och så sitter han och har ärr över hela kroppen. Så jag tror att dels 

dom själva men också samhället på något sätt bidrar till att skambelägga och 

kulturbelägga den här typen av beteende. 

 

Det här visar att något måste ske för att ändra samhällssynen till att det är ett problem som rör 

båda könen. Som citatet även visar så trodde intervjupersonen att de unga männen själva 

lägger en del skam över sitt beteende. Problemet med skam verkar vara djupt rotat och det 

framkom av intervjupersonerna att kulturen bland annat är en del av boven. Då det både i 

litteratur och data från intervjuerna framkommit att de unga männen syns mindre i vården, 

tolkar vi att skammen kring beteendet och samhällets kultur att inte erkänna att man är i 

behov av hjälp och stöd, bidrar till de unga männens frånvaro i vården. De flesta som ändå 

söker vård, söker dock för annat än självskada och det gäller för båda könen. Kim uttryckte 

det så här: “/…/det är alltid i kombination med något annat. Det är ingen som söker hit för 

självskadebeteende direkt, utan man söker hit för vanligast är oro, ångest och nedstämdhet.”. 

Den risk som lyfts fram i intervjuerna kring detta är att självskadebeteende inte 

uppmärksammas i vården och de som uppsöker vård får inte den mest adekvata hjälpen. 

Ytterligare ett hinder finns i hur unga män och unga kvinnor slussas vidare i vården och 

beskrevs så här av Eli: 

 

När självskadande kvinnor dyker upp på akuten här /.../ finns det ganska 

väloljade kanaler som leder till till exempel DBT-behandling eller MBT eller 

annan behandling som är specialiserad på den typen av problem. Och den 

kanalen finns inte för dom här unga männen på samma sätt. Verkligen inte. /.../ 

dom har oftast fått bråka och kämpa och argumentera och byta mottagningar och 

jobbat på en hel del för att komma hit. 

 

Flera intervjupersoner uttryckte att problematiken kring att självskadebeteende ofta ses som 

ett “tjejproblem”, bland annat skapar ett mörkertal bland unga män. Charlie var också inne på 

att skammen bidrar till att de unga männen inte är lika synliga: “ /.../sen tror jag också att det 

är väldigt stort mörkertal just där för av just samma anledning att det e många som inte 

vågar berätta det liksom”. Oavsett om skammen och problemet ligger i vården, samhället 

eller hos individen så behöver det uppmärksammas. Förslag som framkom för att förbättra 

mottagandet var att man bör våga ställa frågor till unga män kring problemet, men också att 

man gör det på rätt sätt, vilket Robin uttrycker så här: “/…/ man får ju svar som man frågar 

litegrann. Och vet man att slagsmål på stan kan vara ett självskadebeteende, då kanske man 

frågar upp lite mer om sådana beteenden.”.  

 

Just det här med hur vården brister i sitt bemötande av de unga män som kommer, var 

återkommande i studiens intervjuer. Författarna tolkade även att intervjupersonerna var av 

uppfattningen att vårdpersonal alltid borde fråga om alla patienters/klienters psykiska mående 

och inte bara de som på ytan ser ut att kunna ha ett självskadebeteende. Eli uttryckte även 
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vikten av att inte nöja sig de gånger man får ett nej, då många inte vill erkänna eller inse att de 

mår dåligt: 

 

Jag har varit med om folk som man har fått fråga om dom gör sig själv illa och då 

svarar de - nej för fan. Och sen så får man fråga igen, jaha det händer inte att du 

bankar händerna i väggen eller så – Jojo, absolut säger dom. Så det är inte så lätt 

heller eller att få dom här personerna att berätta om dom här typer av beteende. 

 

Man får med andra ord svar som man frågar och intervjupersonerna uttryckte vikten av att 

våga fråga och att verkligen ta sig tid att lyssna på personen man har framför sig, för att 

upptäcka både unga kvinnor och unga män med självskadebeteende. Ett annat förslag som 

både Eli och Robin var inne på handlande om att lämna ut en skattning rörande 

självskadeområdet. I dagsläget lämnas det ut skattningar och formulär på andra områden till 

patienter och därför ansåg de att en skattning kring självskadebeteende också borde finnas. 

Kim tyckte att förändringen behöver ske redan på skolan, för att på sikt också undanröja vissa 

problem som främst unga män med problematiken stöter på: “Så egentligen tror jag vi skulle 

förebygga mycket om [det] till exempel på skolan fanns på schemat att det är livskunskap, att 

lära sig både vad man känner och hur man kan ta hand om sina känslor /… /”. 

 

Robin pratade om mans- och kvinnoideal och att det finns väldigt mycket kvar att jobba med, 

som till exempel att synen på att en kille inte ska gråta fortfarande finns kvar. Samma 

intervjuperson sa även att “/…/Jag tycker personligen att det är svårt med unga män, för att 

ömma en ung kvinna som sitter o gråter gör jag lite lättare än med en kille. Så jag får ju 

verkligen rycka mig i örat.”. Robin menade på att även om man är medveten om 

problematiken så är man så pass formad av samhället och sin uppväxt, att man hela tiden 

måste vara uppmärksam på hur man själv beter sig för att inte riskera att hamna i fällan. Våra 

mans- och kvinnoideal ställer inte bara till det för de unga männen, som Robin yttrade sig: 

“/…/ är man då en vild och busig ung kvinna så är det nog någon som försöker packa ihop en 

i en liten fin spetsklänning.”. Vår tolkning är att de som inte följer denna “mall” av mans- och 

kvinnoideal inte riktigt passar in i samhället och hur det är uppbyggt, vilket medför att det 

varken finns anpassad eller fungerande hjälp och stöd till dem. 

 

4.4 Likheterna väger över 

En av studiens tre frågeställningar och en viktig del i datainsamlingen var huruvida det finns 

några skillnader mellan könen i själva självskadebeteendet och vilka de i sådana fall är. Trots 

vissa skillnader som redan presenterats här, visar resultatet klart och tydligt att man snarare 

kan tala om likheter än om skillnader. Skillnaderna återfinns främst i det som redan nämnts, 

nämligen könsrepresentativiteten i vården, samt att samhällets könsstereotyper och bild av 

beteendet främst ställer till det för de unga männen. Frågan som ställdes till samtliga 

intervjupersoner om eventuella skillnader gav lite varierande svar, men det var ingen som 

uttryckte att skillnaderna var väldigt stora eller att könen skiljer sig åt helt och hållet. Vissa 

kunde inte säga att de sett någon direkt skillnad i skadesätt, utan att de mer finns likheter och 
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att skillnaderna i stället finns på annat håll. Andra påstod att unga män inte skadar sin kropp 

ytligt i samma utsträckning, utan att de mer finns representerade bland de som skadar sig 

genom handlingar av det mer destruktiva slaget, så som missbruk och överdoser. De sades 

även ge utlopp för sina känslor genom att vara mer utåtagerande. 

 

När det gäller orsaker, tankar och allt annat kring vardagen och individen framkom dock 

endast likheter. De är även så pass stora och täckande faktorer att de få skillnader som faktiskt 

påpekats, endast blir en liten del av det stora hela. Charlie uttryckte i stället att det handlar om 

skillnader mellan varje enskild individ: 

 

/.../det är e ju så med alla individer att alla skadar sig eller kan skada sig på olika 

sätt och jag vågar väl egentligen inte dra någon slutsats där att dom männen som 

jag vart i kontakt med att dom skadar sig egentligen på något annat sätt. 

 

Även Robin uttryckte likheternas övertag och att skillnaderna ligger i benägenheten till hjälp, 

snarare än i beteendets olika karaktäristika: 

 

Många gånger så är det ju känslan, funktionen är att få ner en känsla i densitet. 

Och där är det ju lika mellan unga män och unga kvinnor. Det är ju liksom ingen 

skillnad, man står inte ut helt enkelt. Och näe, det är nog mera likheter än 

skillnader, tänker jag, men det handlar om benägenhet att söka hjälp och stöd. 

 

Grundproblematiken hos alla med ett självskadebeteende är med andra ord lika. Som citatet 

ovan handlar det helt enkelt om att inte stå ut och att agera utifrån det man känner till i 

situationer där det är omöjligt att tänka rationellt. Andra likheter som nämndes var att 

beteendet i sig orsakar mycket lidande och trots att det är fler unga män som inte vågar berätta 

om sitt självskadebeteende, finns det även många unga kvinnor som inte heller vågar berätta. 

Intervjupersonerna sa även att det inte heller skiljer sig mycket i sättet att jobba med unga 

män och unga kvinnor i behandling. 

 

Likheterna går även att finna i tidigare forskning. Som exempel finns definitionerna av 

beteendet, som trots att de är många till antalet inte definierar beteendet som något som enbart 

drabbar det ena könet. De statistiska siffror som redovisats i forskningsöversikten säger dock 

att självskadebeteende är en aning mer förekommande hos unga kvinnor än hos unga män . 

Med tanke på det resultat som framkommit här, att unga män inte söker vård i samma 

utsträckning och inte inkluderas som potentiella självskadare, finns det dock anledning att 

vara skeptisk mot dessa siffror. Slutsatsen är att det är den förutfattade meningen om att det är 

skillnader mellan könen och att det är mer förekommande hos unga kvinnor, som ställer till 

det. För att möjliggöra och underlätta till hjälp behövs därför att man ser likheterna och inte 

begränsar sin förmåga att ha ett öppet sinne. 
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4.5 Behandling 

Tre av våra intervjupersoner hade arbetat mycket med Dialektisk beteendeterapi, DBT vilket 

Eli beskrev på ett väldigt kortfattat sätt: “DBT‟s idé bygger på att personer med dom här 

problemen behöver lära sig färdigheter och att hantera sin känslomässiga sårbarhet och sin 

impulsivitet och så där.”. Eli beskrev vidare att den är uppdelad i fyra moduler med olika 

färdigheter, som man tränar på i de olika avsnitten för att kunna ta till sina färdigheter istället 

för självskada. Robin framhöll validering som ett av de viktigaste verktygen i DBT, men 

ansåg att man kan använda sig av det även om man inte jobbar i DBT-grupper. Kim beskrev 

validering så här: 

 

/…/jag kan förstå att du gör som du gör utifrån hur du känner och att du inte 

hittar något sätt. Men sen är de viktigt att inte förstå på det sättet att det är okej, 

utan att föra in att samtidigt kan du inte få ett bra liv om du fortsätter göra dig 

illa, du behöver hitta ett annat sätt. 

 

Eli ansåg dock att gruppmomentet i DBT är det viktigaste instrumentet för de unga män som 

ingår i den pågående forskningen och säger: “Och just kanske särskilt och det kanske också 

skiljer, att de unga männen ofta är ännu mer förtjusta och hjälpa av dom här grupperna än 

kvinnorna generellt.”. Vad Eli menade var att många av de unga männen för första gången 

upplever att de befinner sig i en stöttande miljö i dessa grupper och att de får en känsla av 

sammanhang när de kan känna igen sig i andra personers tankar och erfarenheter. De får då 

också chansen att inse att de inte är ensamma om att ha de här problemen, vilket kan vara 

positivt för många. 

 

Förutom DBT finns det en ny metod, Emotionsreglerande gruppterapi (ERGT), som nämndes 

i forskningsöversikten och som även Eli berättade om i intervjun. Den pågick som en 

pilotstudie i Sverige 2014, men har dock, enligt Eli, bara haft kvinnor i fokus: “/…/den är 

utformad för kvinnor och bara kvinnor som var med i den studien/…/”. Det visar återigen på 

att könet tyvärr har betydelse när det kommer till självskadebeteende. Många av våra 

intervjupersoner såg dock ljust på framtiden, då det de senaste åren skett positiva framsteg där 

man även belyser unga mäns situation. 

 

Förutom “Beprövade behandlingsmetoder”, som även blev en kategori i studien, så finns det 

andra viktiga faktorer för ett bättre mående. Det framkom i denna studie att det bland annat 

hjälper att hitta andra strategier när det krisar. Det kan vara alltifrån att ta en kalldusch till att 

ringa en vän, men också att till slut kunna lära sig våga vara kvar i det jobbiga. Förutom att 

hitta andra strategier, tillfrågades intervjupersonerna även vad som skulle kunna vara en 

anledning till att det vänder för de drabbade. Svaren innehöll alltifrån det ovan nämnda om 

gruppmoment och validering, till betydelsen av nära och kära samt den egna viljan. 
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Att ofta är det någon de har mött eller några dom har mött, att det är något som 

har kommit in i deras liv som har skapat någon form av livsglädje eller någon 

form av motivation eller att man hittar något man brinner för eller tycker är 

viktigt eller vill jobba med eller något sånt där. - Charlie 

 

Nätverket kan för många ha stor betydelse för måendet - både på positiva och negativa sätt. 

Många av intervjupersonerna nämnde att relationer med pojkvän/flickvän, föräldrar eller 

andra som står en nära kan vara till stor hjälp, precis som citatet ovan visar. Som Alex sa: 

“/.../ [det är] en känsla som är svår å bära, tyngden av den känslan kan man halvera genom 

att dela med sig.”, så kan det vara till stor hjälp att bara lyssna på den drabbades tankar och 

känslor. Men utan den egna viljan är det i princip omöjligt att sluta med ett 

självskadebeteende: 

 

Vill du må bättre då får du också börja jobba. Ligger dom bara o grinar, då får 

dom gå hem o fundera på hur dom tänkt bli frisk. Det är inte ditt fel att du är sjuk 

men det är du som behöver göra något åt det. That‟s it. 

 

Detta beskrev Robin, men var även noga med att påpeka att de har bra med tålamod och att 

man får i princip obegränsat antal chanser på sig. Kim var inne på samma spår och menade att 

om de själva sökt hjälp så är de redan en bit på väg och redo att jobba för förändring. Rollen 

som behandlaren spelar är också en viktig del i förändringsprocessen och en kategori som 

framkom ur analysen handlade just om behandlarens roll: “Fältet jobbar med krav och 

acceptans”. De behöver vara tydliga, kompetenta, motiverande, men också flexibla. Med de 

rätta förutsättningarna så kan man komma långt och Robin berättade att det kan leda till helt 

nya liv: “Vi hade ett tag när dom blev gravida stup i kvarten, så till slut undrade vi var det är 

för frögurkor vi har fått, men då sa dom att ni ger ju oss hopp om framtiden”. 

 

4.6 Temat 

Utifrån det empiriska material som denna studie grundat sig på så har ett antal kategorier 

framkommit. Dessa kategorier representerar det för denna studie relevanta data och har 

tillsammans mynnat ut i temat, även kallat den röda tråd, som författarna gemensamt 

analyserat fram. Temat lyder ”Könsideal sätter käppar i hjulet, men skapar en vård & en 

samhällssyn i förändring” och besvarar frågan “Vad säger datamaterialet om det som 

undersökts?”.  

 

De övriga kopplingar som gjorts mellan kategorierna har bland annat varit att det krävs 

mycket av personen själv för förändring, trots att han eller hon kanske inte har den styrkan. 

Det har också varit att det finns stående hinder på grund av samhällets uppbyggnad och 

förutfattade meningar, att könskillnaderna inte är så stora som de kan verka samt att det gäller 

att våga fråga och våga se de självskadande unga männen. Som tidigare redovisats i analysen 
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försvårar rådande samhällsideal främst för unga män med självskadebeteende, men följande 

citat visar på temats andra del, att det är ett område under förändringsprocess: 

 

Jag tror också faktiskt att bara under tiden som jag har varit verksam så är det 

här ett mer uppmärksammat problem, mycket mer så än tidigare. Jag tror att vi är 

på väg åt rätt håll, att framtiden ser kanske ljus ut på det här fältet. - Eli 

och 

Jobbat en del med nationella självskadeprojektet och dom har ju kommit nu med 

riktlinjer för hur man ska bemöta och behandla självskadepatienter. Och där är 

det en hel del tänkvärda saker som alla behöver ta till sig, inte bara inom 

psykiatrin utan vårdcentraler och akutmottagningar. - Robin 

 

Trots de problem som finns på området gav dock samtliga intervjupersoner exempel och 

förslag på hur vården och samhällssynen skulle kunna förbättras, men också att de sett att en 

förändring redan pågår. Vid första kontakten med intervjupersonerna reagerade de positivt på 

studiens huvudämne - självskadebeteende och unga män - och kommenterade att det är ett 

ytterst viktigt område att belysa och forska vidare på. Denna reaktion kan i sig ses som ett 

bevis på att det redan håller på att förändras och att det även finns det driv som behövs för att 

resultat ska kunna uppnås. 

 

4.7 Sammanfattning 

Det som framkom under intervjuerna var att något som är samstämmigt för de med 

självskadebeteende, är att de inte förmår att hantera och stå ut med starka smärtsamma 

känslor. Ångest beskrevs vara den känsla som när den når en ohanterlig nivå, leder till ett 

behov av smärtlindring och det är då självskada riskerar att ske. I många fall så har de 

drabbade hört om självskada av andra eller från media som en metod för ångestlindring. Det 

leder dock ofta till en negativ spiral då effekten blir kortvarig och i många fall skapar det än 

mer psykisk smärta. DBT är en vanlig behandlingsmetod av självskadebeteende, men den är 

framtagen för och testad på unga kvinnor, vilket tyder på en vård som i dagsläget inte är 

utformad för unga män. Vården och samhället verkar ha varit en aning förblindad av den 

allmänna bilden av att självskadebeteende ses som ett “tjejproblem”, men förändring är i 

antågande. Andra viktiga faktorer som kan leda till ett bättre psykiskt mående är att få bli 

validerad, att ens känslor giltigförklaras, men även att den egna viljan till en förändring finns. 
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5. DISKUSSION 

Denna del innehåller tolkningar av och förklaringar på det resultat som framkommit i 

analysen. Inledningsvis följer tre delar där tolkningar av och diskussion kring resultatet 

presenteras under tillhörande frågeställning. Sedan följer en metodologiska reflektioner och 

avslutande reflektioner innehållande för- och nackdelar kring studiens utformning och vår 

förförståelse samt sammanfattade slutsatser från studien. 

 

5.1 Diskussion mot frågeställningarna 

5.1.1 Vad kännetecknar unga mäns självskadebeteende? 

Det som framkom i studiens data var att ett självskadebeteende i princip kan bestå av vad som 

helst om det görs i syfte att reglera negativa känslor - att få ner en negativ känsla i densitet. 

Denna oförmåga att hantera och stå ut med starka smärtsamma känslor stämmer bra överens 

med orsaken som Lundh et al. (2007) anger som grundläggande för alla inom målgruppen. 

Känslorna som kan leda till beteendet beskrevs i den studien kunna vara ångest, rädsla, stress, 

självförakt, sorg, skam eller ledsenhet. Intervjupersonerna i denna studie har gång på gång 

nämnt ångest som orsakskänsla, vilket därför skulle kunna vara den primära orsakskällan i 

många fall, men många gånger verkar den inte ensam utan i stället i kombination med andra 

känslor eller faktorer. Resultatet visade även på ett självskadebeteende som inte inkluderar 

självmordstankar eller självmordsintentioner och beteendet skulle därmed placeras i kategorin 

“Icke-suicidala självskadehandlingar” enligt de uppdelningar som Nock (2010) skriver om.  

 

I vissa fall är beteendet kombinerat med en diagnos, exempelvis Borderline/Emotionellt 

instabil personlighetsstörning. Diagnoser i samband med självskadebeteende återfinns främst 

hos yngre och det kan antingen vara diagnosen eller beteendet som fastställs eller upptäcks 

först. Det kan också bero på en instabil uppväxtmiljö där man inte fått sina behov 

tillgodosedda och där sårbarheter har växt fram över tid. Ide fall självskadebeteende sker på 

grund av uppväxten känner många att de förtjänar skadan. En förklaring till detta självförakt 

kan vara en känsla av att inte duga. Denna kan ha uppstått efter att ha vuxit upp i en familj 

som inte har validerat en för den man är. Det skulle även kunna vara ett resultat av att 

samhället idag ställer ouppnåeliga krav på att individen ska vara perfekt och framgångsrik på 

varje plan. Detta kan dock inte ses som någon form av norm där alla med ett 

självskadebeteende passar in på samtliga punkter, utan varianterna är många och kan peka åt 

alla håll. 

 

Inkörsporten till ett regelbundet självskadebeteende verkar vara densamma för många, då 

både tidigare forskning, så som Adler och Adler (2011), och denna studies data tar upp en och 

samma inkörsport. Denna har förklarats vara att alla hört talas om beteendet som en direkt 

metod för smärtlindring, antingen via någon bekant eller via media. I de flesta fall så sker 

självskadandet i ensamhet enligt både intervjupersonerna i studien och litteraturen och det kan 

därför vara svårt att upptäcka det. Intervjupersonerna sa att det inte heller finns tydliga tecken 

som man kan leta efter för att se om någon självskadar, eftersom skadandet kan ske på så 
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olika sätt. Om någon å andra sidan uppvisar tecken på skada eller att något annat inte står rätt 

till, fick vi höra att det då är väldigt viktigt att våga fråga och inte blunda för det.  

 

Ett problem verkar vara att både unga kvinnor och unga män, men främst unga män, “faller 

mellan stolarna”. De blir inte upptäckta eller uppmärksammade i den grad de borde bli. Det 

tycks finnas en brist i många drabbades omgivning, till exempel vänner/släkt och 

skolpersonal/arbetskamrater eller vårdpersonal, som gör att de inte agerar och hjälper 

personen i fråga i den utsträckning de borde. Vad detta beror på kan spekuleras i och det 

skulle antingen kunna vara att de ser, men inte vågar, eller så skulle det helt enkelt kunna bero 

på att de inte märker något. Om självskadebeteende uppmärksammades i högre grad och om 

det gavs ut mer korrekt information, skulle det eventuellt vara fler som upptäcker att någon i 

deras närhet befinner sig i ett själskadebeteende. Därmed skulle fler förhoppningsvis också 

ingripa och aktivt hjälpa honom eller henne. 

 

Vad som också kom fram var att de allra flesta har väldigt svårt för att sluta självskada, men 

det är i princip ingen som egentligen vill skada sig själv. De gör det enbart av den 

anledningen att det är den enda fungerande metoden de känner till när ångesten blir för hög. 

Att det finns de som tar till självskada som en metod för att lindra något, kan för andra tyckas 

obegripligt och dumt. Faktum är dock att de flesta av oss tar till med de metoder vi känner till 

för att slippa något jobbigt, även i de fall metoden kanske inte är bra för oss i längden och kan 

göra att det bara blir värre. Slutsatsen vi drar av detta är att människan helt enkelt fungerar på 

så sätt att när vi vill bli av med något som vi upplever som för jobbigt att stå ut med, tar vi till 

med snabbast möjliga metod för att bli av med den, utan konsekvenstänk. 

 

5.1.2 Hur ser behandlingen ut för unga män med självskadebeteende? 

Den metod som enligt Lundh (2014) gett goda resultat när det gäller behandling av personer 

med självskadebeteende är Dialektisk beteendeterapi, DBT. Lundh (2014) nämner att 

validering är en av de viktigaste faktorerna i DBT, men han är också inne på att behandlaren 

spelar en stor roll för resultatet. Detta gäller för både män och kvinnor då 

behandlingsmetoderna för unga män med självskadebeteende i nuläget är densamma som för 

unga kvinnor. Dock är både DBT och ERGT utformade för kvinnor, vilket medför att det inte 

går att säga med säkerhet att de fungerar lika bra på unga män. Å ena sidan så tycker 

författarna att det är positivt att det framkommer nya metoder för att behandla 

självskadebeteende, men anser å andra sidan att det är synd och märkligt att det bara gjorts 

studier på det ena könet, då det faktiskt är båda könen som finns representerade. Kanske 

skulle man komma fram till att det finns en metod som skulle vara bättre anpassad för unga 

män om man faktiskt gjorde studier och formade behandlingar efter dem också. En sådan 

studie skulle förvisso lika gärna kunna visa på att det inte finns någon skillnad mellan könen, 

utan bara mellan olika individer. Men innan det är gjort kan det ändå få en att fundera på om 

det innebär någon skillnad för unga män som kommer till behandling och om de riskerar att 

inte bli lika hjälpta som de unga kvinnorna. Emellertid så kan man fundera på om det kan vara 

så att oavsett behandlingsmetod och kön, så är det behandlaren och individens motivation som 

är det mest väsentliga för ett lyckat resultat? 
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Ytterligare en faktor när det kommer till behandling av unga män med självskadebeteende 

som man kan ta i beaktande, är det faktum att samtalsmiljön är av betydelse. Dyregrov (2006) 

skriver att det kan för unga män, men också givetvis för unga kvinnor, vara lättare att föra ett 

samtal om man kan komma ifrån den klassiska samtalsmiljön där man sitter öga mot öga i ett 

mindre rum. Detta kan vara något som begränsar patienterna/klienterna på grund av att de inte 

känner sig bekväma med att vara i en sådan situation. Det kan då vara lättare att byta miljö 

eller att göra något fysiskt istället, vilket av egen erfarenhet upplevts stämma. Bara en sådan 

sak som att prata om jobbiga ämnen när man befinner sig i en bil och föraren/samtalsledaren 

måste hålla ögonen på vägen, kan underlätta för samtalet. Att ta en promenad och ha 

möjlighet att blanda in vardagliga saker som man ser längs vägen under ett behandlande 

samtal, är också sådant som vi tänker oss kan göra det lättare för klienten att öppna sig. Detta 

var dock inget som våra intervjupersoner ännu prövat på, men något som författarna ändå 

anser vara värt att ha i åtanke. Varför det just skulle vara så att unga män är mer obekväma i 

situationen än unga kvinnor, kan vara intressant att spekulera kring. Men framförallt är det 

viktigt att se varje enskild individ, för även om man till viss del kan generalisera att unga män 

fungerar på ett visst sätt och unga kvinnor på ett annat, är alla unika individer och det går inte 

att dra alla över en kam. 

 

5.1.3 Finns det skillnader mellan unga män och unga kvinnor som självskadar? Vilka är de i 

sådana fall? 

Även om de flesta av intervjupersonerna tyckte att det fanns mer likheter än skillnader mellan 

unga män och unga kvinnor med självskadebeteende, nämnde de ändå faktorer som faktiskt 

skiljer sig åt. Det har sagts att unga män självskadar i huvudsak genom våld och missbruk, 

bland annat så tar Adler och Adler (2011) upp detta då de framhåller att det förväntas av unga 

män att de ska vända sin ilska utåt, medan de unga kvinnorna förväntas vända sin inåt. I 

studiens resultat så framkom det att unga män inte inkluderas i självskadebilden och att även 

de skadar sig genom att till exempel skära sig, precis som vissa unga kvinnor framställs göra. 

I detta ser vi en oklarhet kring hur det ser ut. Hur pass många unga män som faktiskt skadar 

sig på de typiska sätten, jämfört med hur många som gör det genom våld och missbruk, går 

inte att avgöra här. Det är nog nödvändigt att detta reds ut för att det över huvud taget ska vara 

möjligt att utforma någon definition av beteendet, men också för att hela situationen med 

information och vård ska bli lättare för unga män. 

 

En skillnad som Øverland (2010) tar upp handlar om att unga män är mindre benägna att söka 

vård och han anser att en anledning till detta är att vissa unga män är uppfostrade till att inte 

erkänna och söka hjälp när man har problem. Våra intervjupersoners uppfattningar var att de 

unga männen inte var lika synliga som de unga kvinnorna i vården, men om det i sig kan 

styrka Øverlands (2010) resonemang låter vi vara osagt. Ståhl (2007) har en annan anledning 

till att de unga männen inte visar sig i vårdsammanhang, vilken är att de lättare kan dölja sina 

skador samt komma med bortförklaringar som inte är lika alarmerande för omgivningen. De 

kan exempelvis skylla skador på slagsmål eller någon kontaktsport. Detta menar han även är 

kopplat till den idealtypiska bild av vem som självskadar som finns idag och som Øverland 
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(2010) anser bidrar till att problemet är skam- och tabubelagt. Dessa anledningar bidrar till att 

de unga männen inte blir lika synliga som de unga kvinnorna i vården eller av allmänheten. 

 

Den allmänna uppfattningen verkar som påtalats vara att självskadebeteende är ett 

“tjejproblem”. Dels har den tidigare forskningen och intervjupersonerna tagit upp problemet 

med detta, men även våra egna upplevelser av interaktion med omgivningen har visat att 

denna uppfattning existerar. Vissa vi mött kan reagera med att säga något i stil med: “Är det 

något som unga män gör? Tänker bara på unga kvinnor som skär sig.”. Att få en sådan 

reaktion är sorgligt i sig, men det visar verkligen på att det här är ett problem som måste 

uppmärksammas än mer. Ståhl (2007) anser att det är den idealtypiska bilden som forskning 

och media visar upp, som bidrar till denna allmänna (miss)uppfattning och sätter käppar i 

hjulet för båda könen. Enligt data som framkommit i den här studien och efter de reaktioner 

vår omgivning uppvisat, så håller författarna med Ståhl om det resonemanget. 

 

Som det nämnts ovan så är det ett område där förändring är i antågande, vilket verkligen är på 

tiden. Ingen ska behöva höra att de inte kan räknas till ett visst beteende av den anledningen 

att de inte har det “rätta” könet. Det är viktigt och hög tid att bedömningar, indelningar och 

antaganden på grund av individers kön, slopas. I stället måste fokus ligga på andra faktorer så 

att varje person ses som en individ, och inte i första hand som ung man eller ung kvinna. Vi 

ser att de viktigaste faktorerna att titta på är de bakomliggande faktorerna till beteendet och 

det individen har med sig i bagaget. 

 

5.2 Metodologiska reflektioner 

Genom det snöbollsurval som intervjupersonerna till denna studie påträffades, kunde 

författarna styra lite över vilka som skulle väljas ut. Detta bidrog till ett brett spann mellan 

dem eftersom de verkade på så pass olika platser och enligt författarna medförde det i sin tur 

att resultatet blev mer intressant och mer omfattande. Dock kan det selektiva urvalet ha varit 

för personligt då det finns en risk att författarna inte i lika stor utsträckning tänkt på vad som 

hade kunnat ge det mest korrekta resultatet, som de tänkt på vilka som verkade mest 

intressanta. Det bör dock tilläggas att intervjupersonerna även valdes ut på grund av att de 

hade erfarenhet av unga män med självskadebeteende, men också på grund av att de hade så 

pass olika yrken. 

 

Hade det bara varit exempelvis psykologer som kontaktats, så hade resultatet troligtvis sett 

annorlunda ut. Det hade kanske kunnat leda till att paralleller kunnat dras mellan olika 

psykologer och olika orter, för att få ett helhetsperspektiv på ett smalare område. Ännu större 

skillnad hade det troligtvis blivit om unga män som själva varit drabbade inkluderats bland de 

intervjuade. Redan från start togs detta upp som ett alternativ, men valdes att uteslutas på 

grund av att risken då funnits att någon skulle kunna skada sig själv efter ett intervjutillfälle. 

Risken kändes för stor och det fanns inte heller möjligheter till att backa upp för denna person 

efteråt, ifall detta hade skett. Det hade dock varit väldigt intressant att få höra deras synvinkel 

och det hade med säkerhet tillfört en hel del till studien. 
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Den teorilösa utgångspunkt som tillämpats vid analysen av denna studies data kan både ha 

hjälp och stjälpt. Författarna har analyserat och tolkat utan någon form av “teoriglasögon”, 

eftersom de dels inte kommit över någon passande teori och dels ansåg de att teorier inte 

skulle möjliggöra för ett lika brett perspektiv. Någon passande teori har inte heller påträffats 

under studiens gång och därför är författarna av uppfattningen att den teorilösa 

utgångspunkten var den bästa för just denna studie. Författarna är dock medvetna om att det 

finns en möjlighet att teorier hade kunnat bidra till en djupare förståelse. Däremot hade teorier 

varit ett bättre alternativ ifall studien antingen fokuserat mer på de professionellas roll och 

personliga upplevelser av att ha den yrkesroll de hade eller om studien grundat sig på 

intervjuer med unga män om deras egna självskadebeteenden. Anledningen till det är att 

intervjupersonerna då skulle vara den undersökta målgruppen och därmed skulle det vara 

enklare att tolka deras personliga berättelser med hjälp av teorier. 

 

Trots författarnas noggranna försök till att försäkra fullständig anonymitet för 

intervjupersonerna finns vetskapen att det tyvärr inte går att garantera till 100 procent. Den 

information som faktiskt lagts fram kring dem berättar inte direkt vem de är, men bara det 

faktum att det finns vissa uppgifter gör att det eventuellt skulle kunna vara möjligt att ta reda 

på det. Trots detta har bedömningen gjorts att det ändå är en väldigt liten risk och eftersom 

intervjupersonerna inte berättade om sig själva känns 100-procentig anonymitet inte som en 

absolut nödvändighet. 

 

Så här i efterhand kan författarna även se att det hade underlättat med en forskningsbakgrund 

som var mer synkroniserad med studiens frågeområden, eftersom vissa svårigheter upplevdes 

när återkoppling till forskningen skulle ske under analysen av resultatet. Det kan dock 

tilläggas att återkoppling ändå var möjligt och det bör därför inte ha påverkat analysen i någon 

större utsträckning. 

 

5.3 Avslutande reflektioner 

En slutsats som dragits är att vi alla behöver komma bort från försök att sortera utifrån könen 

och i stället titta på andra faktorer. Med andra ord bör vi inte alls tänka i kön, utan mer i 

individer och deras bakgrund och psyke - vad de har varit med om, vad de har med sig rent 

biologiskt och hur det påverkar dem i det psykiska måendet och i deras möjligheter till 

förändring. 

 

Vi som författare är själva en del av samhället och därför har den samhälleliga bilden av 

beteendet automatiskt och oundvikligt påverkat vår egen förförståelse. Även om vi har gått in 

studien i tron om att vi haft ett öppet sinne, så som ett blankt blad, har vi med säkerhet 

omedvetet påverkats av sådant vi sett och hört i media samt i vår omgivning. Vår förförståelse 

har dock inte enbart varit negativ, utan även positiv, eftersom den fick oss att intressera oss 

för ämnet. Att det idag “är på tapeten” att vara kritisk till könsnormer och indelningar utifrån 

kön, påverkade utan tvekan. Det ligger även i tiden att lyfta och undersöka det kön som har 
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lägre representativitet på ett visst område. Vi har gått in med den förutfattade tanken att unga 

män är annorlunda i sitt självskadebeteende och att det i viss grad måste vara förklaringen till 

varför de inte uppmärksammas lika mycket som unga kvinnor. Utan denna tanke hade studien 

förmodligen aldrig blivit av, men den kan även ha låst oss i och med att vi tryckt på särskilda 

frågor i intervjuerna och att vi endast tolkat svaren utifrån tanken. Detta gäller även för de 

texter vi läst som behandlar ämnet. 

 

Studien har förutom att skapa den bild som syftet avsett, även medfört att vår egen 

omgivning, men även andra som kommit i kontakt med studien, har uppmärksammat unga 

män med självskadebeteende. Då det är ett problem som behöver uppmärksammas både i det 

lilla och i det stora ser vi detta som ett gott resultat. En av studiens intervjupersoner hade vid 

intervjutillfället inte stött på så många unga män med självskadebeteende, men däremot 

många unga kvinnor. Samma intervjuperson blev förvånad över att det var så många som 38 

procent av de unga männen som i en undersökning angivit att de vid något tillfälle skadat sig 

(Lundh et al., 2011). Intervjupersonen uttryckte under intervjun att hädanefter skulle hen fråga 

efter självskadebeteende mer och även prata med sina kollegor om det. Det kändes väldigt bra 

att den här personen fick upp ögonen för målgruppen genom vår studie och om en person 

blivit mer varse om problemet, så kan det öka förutsättningarna för fler blir det och på så vis 

kan även fler drabbade hjälpas. 

 

5.4 Fortsatt forskning 

Denna studie har visat att det finns ett behov av att utveckla kunskapen om ämnet på både 

forsknings- och samhällsnivå. Studiens syfte var till stor del att skapa en bild av 

självskadebeteende och hur det ser ut för de unga män som befinner sig i ett. Förhoppningarna 

är att studien ska kunna vara en del i påtryckningarna som bidrar till en mer korrekt bild av 

beteendet och de som drabbas av det, men också till en optimerad vård och behandling. 

Författarna ser ett stort behov av fortsatt forskning kring de behandlingsmetoder som används 

idag, då de många gånger ursprungligen framtagits för och testats på unga kvinnor. Detta 

utesluter dock inte att metoderna inte fungerar utmärkt på unga män, men det tål att 

undersökas för att säkerställa hur det ligger till. 

 

Författarna är även av uppfattningen att de drabbades egna uppfattningar, tankar och 

upplevelser är av stor vikt. Här har de professionellas erfarenheter lyfts fram, vilket också 

behövs, men den framtida forskningen bör fokusera på personerna med beteendet då det är de 

som sitter på den viktigaste informationen. Trots behovet av vidare undersökningar tyder 

rådande forskning på ett ökat intresse för området. Ett tydligt exempel på detta är en av 

studiens intervjupersoner som under intervjutillfället forskade om just unga män med 

självskadebeteende. 

 

Hur framtiden kommer att se ut för självskadebeteende i samhället kan det endast spekuleras 

i. Då försök gjorts att få beteendet klassat som en egen diagnos, kan det mycket väl bli så i 

framtiden. Vilka för- respektive nackdelar det för med sig återstår då att se, men det skulle 
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onekligen innebära ett erkännande för beteendet och målgruppen. Förhoppningsvis skulle det 

i sin tur även leda till en större acceptans för det i samhället. Frågan återstår också om 

utvecklingen som satts i rullning kommer fortsätta i samma spår, men det som står klart är att 

det idag är ett högst aktuellt ämne som väcker intresse hos många, både erfarna som oerfarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

6. REFERENSLISTA 

6.1 Artiklar 

Andersson, G., Öst, L-G. & Wærn, M. (2006). Lovande terapi vid borderlinestörning. 

Läkartidningen, 103(42). Linköping: Institutionen för beteendevetenskap, 

Linköpings universitet. 

Bjärehed, J. (2012). Aktuella teman inom självskadeforskning med relevans för 

behandlingsarbete: Terminologi och diagnostik, förekomster, allvarlighetsgrad, 

förståelsemodeller, social smitta, och internet. Nationella självskadeprojektet. Lund: 

Institutionen för psykologi, Lunds universitet. 

Bloch Thorsen, G-R. (2006). Selvskadling og selvmord… ingen selvfølge. Suicidologi, 11, 1 

5-9. Hämtad 2015-02-24, från https://www.med.uio.no 

Dyregrov, K. (2006). Hvordanønsker unge selvmordsetterlatte å bli møtt av psykologer? En 

brukerundersøkelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43, 787-794. Hämtad 

2015-03-02, från http://www.psykologtidsskriftet.no 

Graneheim, U. H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education 

Today, 24, 105-112. 

Gratz, K. L. (2001). Measurement of Deliberate Self-Harm: Preliminary Data on the 

Deliberate Self-Harm Inventory. Journal of Psychopathology: Science and Practice, 

10, 192-205. 

Hurry, J. (2000). Deliberate Self-Harm in childhood and Adolescents. International Review of 

Psychiatry, 12, 31-37. 

Kapur, N. (2005). Management of Self-Harm in Adults: Which Way Now?.British Journal of 

Psychiatry, 187, 497-499. 

Lieb, K., Zanarini, M. C., Schmahl, C., Linehan, M. M. & Bohus, M. (2004). Borderline 

personality disorder. The Lancet. 

Lundh, L.-G. (2014). Behandling vid icke-suicidalt självskadebeteende kräver tydlig struktur. 

Randomiserade kontrollerade studier visar evidens för DBT och MBT. 

Läkartidningen, 111, 1-5. 

Lundh, L. G., Wångby-Lundh, M. & Bjärehed, J. (2011). Deliberate self-harm and 

psychological problems in young adolescents: Evidence of a bidirectional 

relationship in girls. Scandinavian Journal of Psychology 52, 476–483. 

Lundh, L.G, Karim, J & Quilisch, E. (2007). Deliberate self-harm in 15-year-old adolescents: 

a pilot study with a modified version of the Deliberate Self-Harm Inventory. Scand J 

Psyckol, 48, 33-41. 

Nock, M. K. (2010).Self-Injury. Annual Review of Clinical Psychology, 6(1), 339-363. 

Ståhl, C. (2007). Det mytologiska självskadebeteendet. Könade stereotyper och idealtypiska 

berättelser. Socialvetenskaplig tidsskrift, 4, 280-294. Hämtad 2015-02-23, från 

http://svt.forsa.nu 



35 
 

6.2 Böcker 

Adler, P. A. & Adler, P. (2011).The Tender Cut.Inside the Hidden World of Self-Injury. New 

York: New York University. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

Favazza, A. R. (1996). Bodies under siege: self-mutilation and body modification in culture 

and psychiatry. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University. 

Fejes, A. & Thornberg, R. (2015). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I A. Fejes& R. 

Thornberg (red:er), Handbok i kvalitativ analys (s. 16-43). Stockholm: Liber. 

Kalman, H. & Lövgren, V. (2012). Etik i forskning och etiska dilemman: En introduktion. I 

H. Kalman& V. Lövgren (red.), Etiska dilemman: Forskningsdeltagande, samtycke 

och utsatthet (s. 7-20). Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

Lundman, B. &Graneheim, U. H. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Granskär & B. 

Höglund-Nielsen (red:er), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård 

(187-199). (2.utök uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Patel, R. & Davidson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Perlinski, M. (2009). Kvantitativ metod sedd inifrån köket. I L. Dahlgren & L. Sauer (Red.), 

Att forska i socialt arbete: Utmaningar, förhållningssätt och metoder (s. 31-59). 

Lund: Studentlitteratur. 

Øverland, S. (2010). Självskadande beteende. Lund: Studentlitteratur. 

6.3 Hemsidor 

The American Psychiatric Association (2013). Section III. DSM-5 (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, Fifth Edition).Hämtad 2015-04-14, från 

www.psychiatry.org 

Vårdguiden (2014). Självskadebeteende. I A-L. Byström (red), 1177 Vårdguiden. Hämtad 

2015-03-30 från http://www.1177.se 

6.4 Övriga publikationer 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 

Riksdagen. 

Socialstyrelsen (2004). Vad vet vi om flickor som skär sig?. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Hämtad 2015-02-23, från http://www.socialstyrelsen.se 

Socialstyrelsen (2012). Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2011. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Hämtad 2015-02-25, från http://www.socialstyrelsen.se 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

 

 



 

BILAGA 1  

Kunskap och erfarenhet 

Vad har du för yrkesbakgrund och utbildning? 

Hur länge har du jobbat inom området? 

Kan du berätta lite kort om vad du jobbar med/din arbetsplats? 

Hur många unga män med självskadebeteende har du träffat på? Ålder? 

Genusperspektiv 

Vad har du för uppfattning om unga män med självskadebeteende? 

Tycker du, med din erfarenhet, att det är skillnad på hur unga män och unga kvinnor skadar 

sig? På vilket sätt i sådana fall? 

Vad anser du att det behövs för att skapa mer kunskap på området? (vidareutbildning, 

erfarenhetsutbyte (professionella), studiedagar) 

Självskadeförloppet 

Hur ser livssituationen ut? Skola, arbete, ekonomi. 

Vilka orsaker kan ha/har legat bakom självskadandet? 

Kan du berätta om hur ett förlopp kan se ut från tanke till handling? Vad kan en trigger vara? 

Vad har de för tankar om sitt beteende? 

Hur vanligt är självskadande i kombination med andra symptom eller sjukdomar? Vilka i 

sådana fall? 

Hjälp 

I vilket skede befann de sig i när de kom till dig? Var det av egen vilja? Om inte, vems? 

Hur såg nätverket ut? Kompisar, familj, andra vuxna? 

Vad finns det för hanteringsstrategier/verktyg mot självskadebeteende? Hur kan den som 

självskadar lära sig att använda sig av dessa? 

På vilket sätt kan du vara till någon hjälp? Psykiatrin/sjukvården? 

Finns det någon vändpunkt för dessa unga män? Kan du berätta om några exempel? 

Finns det mer man kan göra på området för att dels fånga upp dessa unga män, men också ge 

dem rätt hjälp och stöd? Vad i sådana fall? 

Avslutande frågor 

Vad tycker du är viktigast att belysa kring unga mäns självskadebeteende? 

Finns det något du skulle önska att unga män som befinner sig i ett självskadebeteende känner 

till? (de som ännu inte har sökt hjälp) 

Är det något mer som du vill tillägga? 

 

 



 

BILAGA 2 

Missivbrev (infobrev) 

Hej! 

Vi är två studenter från socionomprogrammet vid Umeå universitet som läser vår sjätte och 

näst sista termin. Vi håller för närvarande på med vårt examensarbete där vi valt att rikta in 

oss på unga män med självskadebeteende. 

Den bild av självskadebeteende som många har idag är att det är unga kvinnor som skär sig 

och mycket av den forskning som finns på området är baserat på just unga kvinnor. I och med 

detta behöver vi dig som professionell, som har den efterfrågade erfarenheten, att ställa upp 

på en intervju med oss. Med din hjälp kan vi tillsammans visa på en annan sida av 

självskadebeteende, som i sin tur kan förändra andras bild av det och förhoppningsvis hjälpa 

de som befinner sig mitt i sitt självskadebeteende. 

Intervjuerna kan antingen hållas via mail, telefon, eller genom personliga intervjuer. Det 

viktiga är att du känner dig bekväm med situationen. Medverkan är helt frivillig, du kan välja 

att avbryta ditt deltagande under studien och du som deltagare samt det som framkommer 

under intervjun kommer självfallet att vara helt anonymt. Resultatet kommer sedan att 

presenteras i en kandidatuppsats. 

Vi är väldigt tacksamma för dina medverkan och har du några frågor eller funderingar så 

tveka inte att höra av dig till någon av oss. 

Vänliga hälsningar 

Emelie Stenlund 

073-xxxxxxx 

emst0054@student.umu.se 

Emma Norberg 

070-xxxxxxx 

emno0002@student.umu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 3 

Koder Kategorier 

Unga män fastnar i systemet 

Väloljade kanaler för unga kvinnor 

Ser ej de unga männens problematik 

Frågar inte tillräckligt noga 

Vården - inte lika lättillgänglig för alla  

DBT 

ERGT 

Mindfulness 

Medveten närvaro 

Skattar samtalen för att hålla uppe kvalitén 

Beprövade behandlingsmetoder 

Pojk-/flickvän betydelsefulla 

Göra annat för att distrahera, t.ex. ringa någon 

Våga vara kvar i det jobbiga 

Väva in färdigheter i sin vardag 

Strategier för att aktivt förändra  

Ökad ångest i längden 

Sömnproblem 

Ger kortvarig effekt/ångestlindring 

Blir en del av en själv 

Ångest av att beteendet skadar föräldrarna 

Beteendet får negativa följder 

Något som unga kvinnor gör 

Kan inte komma med ett “tjejproblem” i ett 

killgäng 

Inte accepterat att unga män har problematiken 

Viktigt att bryta samhällssynen för att de unga 

männen ska få hjälp 

Synen på att det är ett “tjejproblem” blir ett hinder 

Svårt att se skillnad mellan könen, mer 

individuellt 

Mer likheter än skillnader 

Skiljer sig inte mycket i sättet att jobba med unga 

män och unga kvinnor 

Unga män hittar mindre stigmatiserande 

skadesätt  

Skillnaden består i problematiken som föreligger  

Likheterna väger över 

Genusperspektiv - kvinno-/mansideal 

Könsroller redan som små 

Inte riktigt okej att gråta för unga män  

Västvärlden – tolererar inte vilda kvinnor 

Könsstereotyper 

Jobbar med den dag som är idag 

Stabilisera vardagen, mycket struktur & rutiner 

Vill du må bättre får du också börja jobba 

Validering - giltigförklarar det personen gör 

Ser dig & ser att du gjort dig illa - bli sedd i att 

det är som det är 

Fältet jobbar med krav och acceptans  



 

Risktagande -  upprymd av att ha klarat risken 

och blir nedreglerad i det som känns dåligt 

Många strävar inte efter att fortsätta 

Kan återkomma efter längre uppehåll om något 

händer 

Mängd olika sätt att självskada - är 

självskadebeteende om det har funktionen att 

reglera ner 

Självskadans komplexitet 

En del arbetar – andra har inte ens boende 

Olika nivåer på skolgång  

Fungerande liv i övrigt eller vara de som är i 

tassemarken för att hamna i droger, kriminalitet 

Välfungerande med höga krav på sig själva 

Livssituationen påverkar i olika grader 

Stigmatisering 

Samhället bidrar till skambeläggning 

Jättesvårt att prata om det - skäms 

Skamkänslan är väldigt stark och svårhanterlig 

Skam - ett hinder för att söka hjälp 

Ofta kombinerat med borderline 

personlighetsstörning 

Alla med diagnosen skadar inte sig själv 

Risk att diagnoser blir en del av identiteten 

Kombination med ADHD  

Multi problem patient 

Diagnoser kan bidra till självskada 

Ofta något som hänt i livet 

Placerad på olika ställen sedan födseln 

Genetiskt nedärvd sårbarhet 

Invaliderande miljö - ej bli bekräftad 

Utsatta – men ej genomgående 

Låg självkänsla & negativ självbild 

Biologi och uppväxt - betydelse för det psykiska 

måendet 

Skadar för att ersätta en negativ känsla med en 

känsla som är mer greppbar 

Skära gör ont, men annars gör det ont inne i 

personen 

Ren och skär ångestreducering 

Reglera smärtsamma emotioner 

Översköljd utav ledsenhet, besvikelse, ilska, 

händelser som gör det svårt att stå ut 

Ohanterliga känslor leder till självskada 

Tema 

Könsideal sätter käppar i hjulet, men 

skapar en vård & en samhällssyn i 

förändring 

 


