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Sammanfattning 

I tidigare litteratur finns indikationer på att det finns ett samband 
mellan självskadebeteende och kriminellt beteende hos 
ungdomar.  Syftet med denna studie var att bidra med en förklaring till 
detta samband. Studiens data bestod av självrapporter från 1472 
ungdomar via en longitudinell design. Enkätundersökningen 
genomfördes på sju olika skolor i en mellansvensk stad. Enkäten mätte 
självskadebeteende, kriminellt beteende, utsatthet, emotionsreglering 
och impulsivitet, vilket även är studiens variabler. Resultaten visade 
att de fanns samband mellan självskadebeteende och kriminellt 
beteende. Vissa riskfaktorer var gemensamma för de båda beteendena. 
De starkaste var att vara utsatt för aggressivitet av andra och att 
utsätta andra för aggressivitet. Sett över tid fann studien inte några 
gemensamma riskfaktorer och studien kan därför inte uttala sig om en 
möjlig förklaring till utvecklingen av de båda beteendena. 
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Abstract 

Previous literature indicates that there is an association between self-harm 
and delinquency behavior in adolescents. The purpose of this study was to 
contribute to an explanation of this association. The study was conducted 
through a longitudinal design in which 1472 adolescents at seven different 
schools in midsized town in Sweden responded to a questionnaire. The 
questionnaire measured five variables:  self-harm, delinquency, exposure, 
emotion regulation and impulsiveness. The results showed a correlation 
between self-harm and delinquency behavior. Some risk factors were 
common in the both behaviors. The strongest risk factors were exposed to 
aggression of others and expose others for aggressiveness. Overtime the 
study did not found any common risk factors and can therefore not 
contribute to a possible explanation for the development of the two 
behaviors. 
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Hur kan sambandet förklaras mellan kriminellt beteende och självskadebeteende hos 

ungdomar? 

Självskadebeteende är ett stort hälsoproblem, framförallt hos ungdomar men även hos 

personer med kriminellt beteende (Yound, 2013). Det kan ses som ett destruktivt beteende 

samt som ett kännetecken på att personen ifråga inte mår bra. Beteendet kan ta sig i uttryck på 

olika sätt bland annat genom förgiftning med diverse läkemedel och droger, men även genom 

att personen frivilligt bränner, skär eller slår sig själv. Vanligt förekommande känslotillstånd 

som kopplas samman med beteendet är aggression, depression, ensamhet, rädsla så väl som 

låg självkänsla (Yound, 2013). En annan möjlig anledning till varför en person väljer att 

skada sig själv kan vara att det är ett sätt att uttrycka hur dåligt man mår (Lundh, 2014). 

Självskadebeteende 

Självskadebeteende kan definieras som icke-suicidalt, där avsikten inte primärt är att 

ta livet av sig själv. Beteendet ses istället som ett tillvägagångsätt att försöka reglera och 

hantera plågsamma känslor genom att avsiktligt utsätta sig själv för smärta och skada (Lundh, 

2014). Dessa beteenden leder för de mesta inte till livshotande skador för individen men är 

fortfarande högst allvarliga. I den här studien kommer självskadebeteende att definieras som 

en icke suicidal handling. Men trots att avsikten med beteendet inte är ta livet av sig, är 

självskada en riskfaktor till självmord (Lundh, 2014). Det finns även stor risk att personer 

som börjar med självskadebeteende fortsätter med det i framtiden (Glenn & Klonsky, 2011). 

En tidigare studie som har granskat förekomsten av självskadebeteende hos ungdomar. De 

visar att 35,6 procent av svenska gymnasieungdomar vid något tillfälle har skadat sig själva. 

Andelen som utförde ett självskadebeteende vid upprepade tillfällen uppskattades till 6,7 

procent (Lundh, 2014). 

Unga tjejer har visats utsätta sig själva för självskada i större utsträckning än killar i 

samma ålder. Det har diskuterats efter dessa fynd att tjejer tenderar att agera sin frustration 
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inåt mot sig själva, medan killar istället agerar utåt riktat mot andra personer (Laye-Gindhu, 

Schonert-Reichl, 2005). Ingen universell förklaring till självskadebeteende existerar, men de 

vanligast förkommande anledningarna till självskadebeteende är för att reducera ångest och 

dämpa depression (Laye-Gindhu & Schonert-Reichl, 2005). 

Kriminellt beteende 

Ett brott avser i första hand de handlingar som enligt brottsbalken leder till en påföljd 

eller dom. I Sverige kan ungdomar under 15 år inte lagföras för sina brottsliga handlingar, 

utan polisen hänvisar då ärendet vidare till föräldrar och socialttjänst (Brå, 2016). I denna 

studie kommer kriminalitet att definieras som handlingar som straffrättsligt leder till påföljd 

Självskada har visat sig vara vanligt förkommande hos de med en aktiv eller kriminell 

bakgrund utifrån tidigare litteratur (Carli m.fl., 2011; Morgan & Hawton, 2004).  I en studie 

gjord i Italien på kriminellt belastade visade resultaten att upp emot 20 procent av de intagna 

utförde ett självskadebeteende (Carli m.fl., 2011). En liknande studie bland unga 

lagförebrytare i England mellan 15-18 år rapporterades 15,6 procent ha självskadebeteende 

(Morgan & Hawton, 2004). 

De finns även en studie (Kenny, Lennings, & Munn, 2008) som har jämfört 

förekomsten av självskadebeteende hos kriminella och icke-kriminella. Enligt den här studien 

hade 9,1 procent av de unga lagförbrytarna engagerat sig i självskadebeteende medan endast 

6,2 procent av en normalpopulation unga hade gjort det. En annan studie (Moore, Gaskin, & 

Indig, 2012)  kom fram till liknande resultat och fann att självskadebeteende var mer vanligt 

hos kriminella ungdomar i sluten ungdomsvård än de i den allmänna populationen .Även detta 

visar att lagförbrytare i högre utsträckning självskadar sig än jämförbara grupper. 

Riskfaktorer till självskadebeteende och kriminellt beteende 

För att förstå kopplingen mellan självskadebeteende och kriminellt beteende har nedan 

presenterade studier undersökt vanligt förekommande riskfaktorer relaterat till de båda 
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beteendena var för sig. Riskfaktorer som har identifierats relaterat till självskadebeteende hos 

ungdomar är depression, trauman i barndomen och även konflikter inom familjen (de Kloet 

m.fl., 2011). Att bli utsatt för mobbning har på liknande sätt visat sig vara en riskfaktor till 

självskadebeteende (Lereya m.fl., 2013). En studie fann att 66 procent att av dem som utförde 

självskadebeteende tidigare hade blivit utsatta för mobbning av olika slag. Dessutom visade 

sig negativa familjemiljöer som innehåller exempelvis våld, stress och icke fungerade 

uppfostringsstrategier ifrån föräldrarna ökade sannolikheten för att bli utsatt för mobbning, 

som i sin tur tycks kunna leda till självskada (Lereya m.fl. 2013). Ungdomar som både blivit 

mobbade och utsätter andra ungdomar för mobbning var mer i riskzonen för internaliserade 

problem, så som depression och självskadebeteende än dem som endast blev utsatta för 

mobbning (Özdemir & Stattin, 2011).  

Riskfaktorer relaterat till ungdomar med kriminellt beteende är bristande självkontroll 

genom exempelvis risksökande och hög impulsivitet. Även bristande social kontroll, i form av 

negativa relationer till kompisar, skola och familj är riskfaktorer (Nakhaie, Silverman, & 

LaGrange, 2000). Enligt denna studie var både bristande självkontroll och social kontroll 

relaterade till uppkomsten av kriminellt beteende. 

De största skillnaderna mellan riskfaktorerna relaterat till självskadebeteende och 

kriminellt beteende är att depression förefaller vara den starkaste riskfaktorn för 

självskadebeteende medan impulsivitet är den starkaste riskfaktorn till kriminellt beteende 

(Nakhaie, Silverman, & LaGrange, 2000). Något som är speciellt intressant är de 

gemensamma riskfaktorerna till båda beteendena. Olika former av utsatthet inom familjen 

tycks vara en sådan faktor (Lereya m.fl., 2013). Andra faktorer som har identifierats är 

psykiatriska diagnoser, våldsamt beteende, depression, och ångest (Carli m.fl., 2011). Även 

hög aggressivitet har visat sig hänga samman med självskadebeteende hos personer med 

kriminellt beteende (Chapman & Dixon-Gordon, 2007). Ytterligare faktorer som har 
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identifierats till självskadebeteendet hos unga lagförbrytare är problematiska kompisrelationer 

och en historia av olika trauman (Morgan & Hawton, 2004). 

Trots att det finns flera riskfaktorer kopplade både till självskadebeteenden och 

kriminellt beteende enligt tidigare studier, där att vara utsatt för aggressivitet, utsätta andra för 

aggressivitet, bristande emotionsreglering samt impulsivitet är några nämnda faktorer som 

tidigare studier har rapporterat (Latina, 2016; Nakhaie, Silverman, & LaGrange, 2000). Dock 

så bidrar inte de tidigare studierna till någon fullständig förklaring till sambandet mellan 

självskadebeteende och kriminalitet och hur dessa faktorer är länkade till självskadebeteende. 

Men dessa kan tänkas hänga ihop eftersom att de är riskfaktorer relaterat till de båda beteende 

och kanske även kan bidra till en förklaring till sambandet.  

En möjlig förklaring utifrån tidigare studier till orsaker bakom självskadebeteende hos 

ungdomar är fientliga relationer till andra (Latina, 2016). En svensk studie baserat på 

ungdomar mellan 13-16 år fann att ungdomar som befann sig i ömsesidiga aggressiva 

relationer (de var samtidigt utsatta för andras aggressioner och utsatte andra för sina 

aggressioner) med till exempel vänner, skolkamrater och familj i större utsträckning utförde 

självskadebeteende jämfört med personer som enbart blev utsatta för andras aggressivitet 

(Latina, 2016). Hemmiljön har visat sig vara en avgörande del och möjlig förklaring till detta 

(Haynie m.fl., 2001). Fientliga interaktioner i hemmiljön tenderar att vara länkat till att 

engagera sig i fientliga relationer på fritiden och i skolan - det vill säga, att utsätta andra och 

själv vara utsatt för andras aggressivitet (Haynie m.fl., 2001). 

Självskadebeteende är nära relaterat till depression. Därför är studier som länkat 

samman depression och kriminalitet av speciellt intresse. Tre modeller existerar i litteraturen 

enligt Wolff och Ollendick (2006). Den första modellen är shared risk factors modellen som 

menar att det finns delade riskfaktorer i våra sociala miljöer, exempelvis konflikter med 

vänner och familj som ligger till grund för depressiva symptom och kriminellt beteende. Den 
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andra, failure modellen menar att ett tidigt kriminellt beteende hos en person kan orsaka 

negativa relationer med vårdnadshavare och vänner. Att bli avvisad på grund utav sina icke 

accepterade handlingar kan resultera i ett minskat socialt stöd. Ett minskat socialt nätverk och 

stöd kan leda till depressiva symptom hos en person. Den tredje modellen, acting out 

modellen, förklarar hur tidigt depressiva symptom, exempelvis via lättretlighet yttrar sig 

beteendemässigt, i form av normbrytande beteende och en ökad aggressivitet i vardagen. Över 

tid tenderar dessa beteenden skapa ett ökat antal konflikter för personen med vårdnadshavare 

och vänner som i sin tur kan resultera i ett kriminellt beteende.  

En studie som utgick ifrån dessa tre modeller fann att depressiva symptom och 

kriminellt beteende signifikant påverkade varandra lika mycket och från båda hållen, under 

ungdomsåren (Kofler m.fl., 2011). Dessa modeller har tidigare endast förklarat den samtidigt 

förekommande närvaron av depression och kriminellt beteende hos vissa unga. Men kan de 

även bidra med en förklaring till hur sambandet mellan självskadebeteendet och kriminellt 

beteende ser ut?  

Som redovisats ovan existerar det ett samband mellan självskadebeteende och 

kriminellt beteende hos ungdomar. Men vad som begränsar tidigare forskning är att det inte i 

nuläget finns några goda förklaringar på kopplingen mellan dessa beteenden. Detta leder till 

syftet med denna rapport, att försöka förklara sambandet mellan självskadebeteende och 

kriminellt beteende hos ungdomar. I denna studie undersöker vi om riskfaktorer som 

identifierades i tidigare litteratur, att vara utsatt för aggressivitet, utsätta andra för 

aggressivitet, emotionellreglering och impulsivitet är gemensamma för självskadebeteende 

och kriminellt beteende (Latina, 2016; Nakhaie, Silverman & LaGrange, 2000). Om de 

möjligtvis predicerar båda beteendena över tid. Trots att depression var en riskfaktor, 

framförallt för självskadebeteende valdes inte den att ingå i studien, då den ansågs vara ett för 

närliggande område till självskada. 
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   Metod 

Deltagare 

Denna studie har använt sig av redan tidigare insamlad data ifrån deltagare som är 

baserat på ett forskningsprojekt som heter “Sju skolor”. Projektet genomfördes av ett 

forskningsprojekt på Örebro universitet, Center For Developmental Research (CDR). Data 

samlades in vid tre tillfällen på olika högstadieskolor under totalt fyra år, genom en 

longitudinell design. Denna studie har använt sig av information ifrån två insamlingstillfällen, 

tillfällena två och tre (de benämns som T1 och T2 i denna studie) för att få en överblick av 

förändringarna över tid hos ungdomarna. Sammanlagt ingick sju skolor i en mellanstor svensk 

stad med elever ifrån årskurs 7, 8 och 9. Åldrarna på ungdomarna sträckte sig från 14-16 år 

och den genomsnittliga åldern uppskattades vara 15 år. Eleverna i årskurserna 7 och 8 vid T1 

besvarade frågorna ett år efteråt då de gick i 8an och 9an (T2). Vid T1 fanns det enligt 

klasslistor 1660 ungdomar på de sju skolorna. Sammanlagt 1457 av dem, varav 749 pojkar 

och 723 flickor, besvarade projektets enkäter när de administrerades i skolorna. 

Deltagarna fick inte betalt eller annan kompensation för sitt deltagande, men 

mellanmål delades ut till de deltagare som ville ha det. Efter cirka en vecka åkte testledarna 

tillbaka till skolorna för att samla in data från de ungdomar som var frånvarande vid det 

ordinarie tillfället. 

Material      

Materialet bestod av en två delad enkät, den gröna delen bestod av 152 frågor och den 

blå delen bestod av 325 frågor. I den aktuella studien användes följande sex variabler: 

självskada, kriminalitet, utsatt av aggressivitet, utsätta andra för aggressivitet, impulsivitet och 

emotionsreglering. Skalorna standardiserades innan de adderades till ett totalmått.   

1. Självskadebeteende. Ungdomarna fick rapportera om de engagerat sig i någon av 

tio olika former av självskadebeteende det sista halvåret (Bjärehed & Lundh, 2008). Exempel 
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på påståenden var: “Har du under det senaste halvåret med flit rispat dig, tillexempel med 

något vasst föremål, i armarna eller på något annat ställe så att de började blöda?” och “Har 

du under det senaste halvåret med flit bränt dig själv med en cigarett, tändare eller 

tändstickor?”. För att mäta omfattningen av ungdomarnas självskada användes en 7-gradig 

skala som sträckte sig från 0 (aldrig) till 6 (mer än fem gånger). Skalan omfattade inte 

självmordsförsök, överdosering, självsvält eller förgiftning (Cronbachs α = .94). 

2. Kriminalitet. Ungdomarna fick svara på tolv frågor om deras kriminalitet (Stattin 

& Kerr, 2000). Frågorna svarades på en 5-gradig skala från 0 (nej, det har inte hänt) till 5 

(mer än tio gånger). Exempel på frågor var “Har du tagit varor i varuhus, kiosk eller butik 

utan att betala - under det senaste året?” och “Har du tagit pengar ifrån hemmet som inte till 

tillhör dig? - under det senaste året?” (Cronbachs α = .90). Kriminalitetsfrågor som hänfördes 

till våld eller hot exkluderades från denna skala, då dessa överlappar med frågorna om att 

utsätta andra för aggressivitet   

3. Utsättas för andras aggressivitet. Detta var ett mått där följande fyra variabler 

summerades: utsättas för aggressivitet från föräldrar, kamrater, lärare och andra på fritiden.  

a) Utsättas för föräldrars aggressivitet. Ungdomarna fick svara på sammanlagt elva 

frågor om att vara utsatt för sina föräldrars aggressivitet, vad föräldrarna vanligtvis gjorde i 

situationer där ungdomarna gjorde något som de inte gillade (Tilton-Weaver m.fl., 2010). 

Fem frågor var handlade om föräldrarnas emotionella utbrott, där exempel på frågor var “Har 

svårt att kontrollera hans/hennes frustation” samt “Argumenterar och klagar högljutt”. 

Svarsalternativen sträckte sig utifrån en 3-gradig skala, från 1 (aldrig) till 3 (väldigt ofta). 

(Cronbachs α = .88). Resterande sex frågor rörde föräldrars kyla och avvisande, där exempel 

på frågor var “Är tyst och kall mot dig?”, “Får dig att känna dig skyldig länge”. och “Blir 

jättearg och får ett utbrott?” De fick svara på dessa frågor på en skala från 1 (aldrig) till 3 

(väldigt ofta) (Cronbachs α = .76). 
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b) Utsättas för aggressivitet för sina kamrater. Mobbning mättes utifrån tre 

påståenden som “Ibland kan man bli utfryst av någon eller några och inte får lov att vara med 

dem. Har de hänt dig någon gång? (denna termin)” och “Har du blivit hånad, retad på̊ ett 

obehagligt sätt, eller har någon sagt fula saker till dig i skolan eller på̊ väg till eller från 

skolan? (denna termin)” (Trifan & Stattin, 2015). Påståendena kunde svaras utifrån en 4-

gradig skala, från 1 (nej, det har inte hänt) till 4 (ja, det har hänt flera gånger i veckan). 

(Cronbachs α = .71). 

c) Utsättas för trakasserier i skolan (sexuella och personliga). Ungdomarna fick 

svara på nio frågor om de hade blivit utsatt för sexuella trakasserier i skolan (Trifan & Stattin, 

2015). Exempel på frågor var, “Har någon spridit sexuella rykten om dig?” och “Har någon 

tafsat eller rört vid din kropp på ett sexuellt sätt som du inte gillar?”. Svarsskalan gick från en 

4-gradig skala, 1 (aldrig) till 4 (dagligen). (Cronbachs α = .85).  

Ungdomarna fick svara på sju frågor om trakasserier på grund utav personliga 

egenskaper eller utseende (Trifan & Stattin, 2015). Exempel på frågor, “Har någon 

kommenterat eller skämtat nedsättande om dig och ditt utseende?”, “Har någon sagt att du 

måste ändra på dig för att bli accepterad - tillexempel gå ner i vikt, ändra klädstil eller ditt sätt 

att vara?”. Frågorna besvarades en 5-gradig skala som gick från 1 (aldrig) till 5 (dagligen). 

(Cronbachs α = .81). 

d) Utsättas för lärarens aggressivitet. Pilotstudier visade att ungdomar sällan eller 

aldrig upplevde att deras lärare var fientliga eller aggressiva gentemot dem. Snarare upplevde 

att deras lärare hade en negativ syn på dem. Det är denna negativa syn som mäts här (Kerr & 

Stattin, 2000). Ungdomarna svarade på totalt sex frågor, exempelvis “Finns det lärare som 

inte bryr sig om dig?”, “Finns det lärare som aldrig ger dig beröm när du arbetar bra?” och 

“Finns det lärare som inte verkar gilla dig” Svarsalternativen gick från en 3-gradig skala, 1 

(Alla lärare verkar bry sig om mig, alla lärare ger mig beröm om jag arbetar bra, etcetera) 
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till 3 (Det finns flera lärare som inte bryr sig om mig, Nej, knappast någon lärare gillar mig) 

(Cronbachs α = .84) 

e) Utsättas på fritiden för aggressivitet. Mättes genom fyra frågor som “Har du varit 

med om att andra grupper av ungdomar har hotat dig med vapen av något slag på fritiden? 

(Denna termin)” och “Har du varit med om att andra grupper av ungdomar attackerat dig utan 

anledning på fritiden? (Denna termin) (Andershed, Kerr, & Stattin, 2001). Svarsskalan gick 

från en 4-gradig skala, 1 (Nej, det har inte hänt) till 4 (Ja, det har hänt 4 eller flera gånger) 

(Cronbachs α = .71). 

4. Att utsätta andra för aggressivitet. Detta var ett summamått utifrån fyra variabler: 

aggressivitet gentemot föräldrar, kamrater, lärare och andra på fritiden. 

a) Utsätta föräldrarna för aggressivitet. Ungdomarna fick svara på åtta frågor hur 

de uppförde sig gentemot sina föräldrar i situationer där de blev tillsagda eller föräldrarna bad 

dem om något (Glatz, Stattin, & Kerr, 2011). Exempel på frågor var “Vad skulle du göra om 

dina föräldrar ville att du skulle sluta träffa vissa kamrater?” Svarsalternativen sträckte sig 

från en 3-gradig skala, 1 (anpassa sig till deras krav och sluta träffa de kamraterna) till 3 

(ignorera). En annan fråga var “Vad gör du vanligtvis när dina föräldrar säger till dig att sluta 

göra något de inte gillar”. Ungdomarna kunde svara på en fem-gradig skala mellan 1 (sluta 

genast) till 5 (lyssnar inte på dem alls) (Cronbachs α = .79). 

b) Utsätta kamraterna för aggressivitet. Ungdomarna fick besvara fyra frågor om 

de själva utsatt andra för mobbning. Exempel på frågor var “Har du sagt fula saker till någon i 

skolan, bara därför att personerna var invandrare? (denna termin)” och “Har du sagt fula 

saker, hånat, retat någon på̊ ett obehagligt sätt i skolan?” (Trifan & Stattin, 2015). De olika 

svarsalternativen var även de en 4-gradig skala, från 1 (nej, det har inte hänt) till 4 (ja, det har 

hänt flera gånger i veckan) (Cronbachs α = .71). 



SJÄLVSKADEBETEENDE OCH KRIMINALITET HOS UNGDOMAR 
 

12

c) Utsätta andra för personliga och sexuella trakasserier. Efter frågorna om att 

utsättas för sexuella och personliga trakasserier ställdes frågor om ungdomarna själva gjort 

dessa beteenden gentemot andra (Trifan & Stattin, 2015), såsom “Har du själv vid något 

tillfälle sagt eller gjort något mot andra som beskrivs här ovanför?” denna termin (det handlar 

om sexuella trakasserier, det handlar om utseende och personliga egenskaper): Svaren kunde 

besvaras utifrån (ja) och (nej) (Cronbachs α = .76). 

d) Utsätta lärare för aggressivitet. Ungdomarna fick även svara på sex frågor kring 

hur de själva var emot lärarna, där de skulle tänka på någon lärare som de inte gillade så 

mycket (Trifan & Stattin, 2015). Exempel på frågor var “Vad brukar du oftast göra när den 

läraren vill att du ska sluta med något han/hon inte gillar?” Svarsalternativen var på en 4-

gradig skala från 1 (rättar mig efter hans/hennes förbud) till 4 (lyssnar inte på vad hon/han 

säger och gör som jag vill) och “Vad gör du oftast om den läraren säger åt dig att sluta prata 

med en klasskompis under en lektion? ”. Svarsalternativen var på en 4-gradig skala, från 1 

(slutar prata med kompisen med detsamma) till 4 (lyssnar inte alls på vad han/hon säger) 

(Cronbachs α= .86). 

e) Utsätta andra för aggressivitet på fritiden. Mättes utifrån fyra frågor som “Har 

du själv varit med och sparkat någon som ligger eller har du sparkat mot hans, hennes huvud? 

(Denna termin)” och “Har du själv varit med att angripa andra utan de först har hotat eller 

angripit dig eller dina kompisar? (Andershed m.fl., 2001). Dessa kunde besvaras utifrån en 4-

gradig skala från 1 (Nej, det har inte hänt) till 4 (Ja, det har hänt 4 eller fler gånger) 

(Cronbachs α = .89). 

5. Impulsivitet. Ungdomarna fick skatta om de upplevde att de agerade impulsivt, 

utan att tänka på handlingarnas konsekvenser. Detta mättes genom en 4-gradig skala från 1 

(stämmer inte alls) till 4 (stämmer precis). Några av de sammanlagt åtta frågorna var “jag ser 
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mig själv som en ganska impulsiv person”, “jag gör gärna saker enbart för spänningen skull” 

och “jag vill gärna vara där det händer sändande saker” (Cronbachs α = .87). 

6. Emotionsreglering. Detta mättes genom aggressionsokontroll och omfattade totalt 

fem påståenden. Ungdomarna fick besvara hur de uppfattade sig ha förmåga att kunna 

kontroller sin aggressivitet samt känslor. Exempel på påståenden som skattades var “gör saker 

som jag ångrar efteråt”, “beter mig aggressivt, även om jag inte vill”, “kan inte tänka på annat 

än den jag är arg på” och “gör saker som jag inte vill göra”. Dessa påståenden skattades 

utifrån en 4-gradig skala från 1 (stämmer inte alls) till 4 (stämmer precis) (Cronbachs α = 

.75). 

Procedur 

Innan forskningsprojektet “Sju skolor” genomfördes fick skolorna först en förfrågan 

om deras elever var intresserade att delta, och information gavs om att datainsamlingen skulle 

utföras genom en enkätundersökning. Ungdomarnas föräldrar fick därefter ett brev som 

innehöll information om projektets syfte samt gav dem möjligheten att tacka nej till deras 

ungdomars deltagande. Det var endast en procent av föräldrarna som inte ville att deras 

ungdomar skulle delta. I brevet till föräldrarna gavs även information att föräldrarna och 

ungdomarna när som helst under projektets gång hade möjlighet att avbryta sin medverkan 

och även att alla uppgifter kopplade till ungdomarna endast var till för forskningens ändamål. 

Ungdomarna svarade på enkäten under ordinarie skoltid i sina klassrum och hade en 

och en halv timme att göra klart enkäten. Samtliga frågor i enkäten var givna på svenska. Vid 

insamlingstillfället fick inga lärare vara närvarande i klassrummet utan endast utbildade 

testledare ifrån projektet. Innan enkäterna delades ut fick ungdomarna information om 

studiens aktuella syfte, att deras svar var helt anonyma och deras rättighet att när som helst 

välja att avbryta sin medverkan. Eleverna som inte besvarade enkäten av olika anledningar 

fick under enkätens avsatta tid istället jobba med ordinarie skolarbete. Testledarna var 
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tillgängliga för eleverna under hela insamlingstillfällets gång för att kunna besvara och 

bemöta funderingar kring enkäten. Ungdomarna med läs och skrivsvårigheter erbjöds att få 

frågorna upplästa högt, samt lite extra tid för att kunna genomföra hela enkäten om det 

behövdes.  

Statistiska analyser                                                                       

Samtliga analyser till studien gjordes i Statistical Packade for the Social Sciences, 

SPSS. Först undersöktes reliabiliteten för varje variabel som ingick i studien: 

självskadebeteende, kriminalitet, utsatt av aggressivitet, utsätta andra för aggressivitet, 

impulsivitet samt emotionsreglering. Sedan genomfördes en korrelationsanalys för att 

undersöka om de fanns ett samband mellan självskadebeteende och kriminellt beteende. 

Därefter genomfördes två separata multipla regressionsanalyser för att undersöka vilka av de 

enskilda variablerna som bäst predicerade självskadebeteende och kriminellt beteende. I den 

ena analysen var självskadebeteende beroende variabel och i den andra var kriminellt 

beteende beroende variabel. Slutligen genomfördes en partialkorrelation för undersöka om 

sambandet mellan självskadebeteende och kriminalitet minskade när man kontrollerade för de 

fyra riskfaktorerna. 

Resultat 

Tabell 1 visar medelvärde och standardavvikelse för studiens alla sex variabler. 

Variablerna utsatt och utsätta andra standardiserades innan de adderades till ett totalmått.   

Tabell1 
Medelvärde och standardavvikelser för studiens alla variabler 
Variabler N Minimum Maximum M SD 
Kriminellt beteende 1469 1 5 1.24 0.50 
Självskadebeteende       1453 0 6 0.33 0.82 
Utsatt 1428 -1.40 8.65 0 1 
Utsätta 1424 -1.85 7.10 0 1 
Emotionsreglering 1459 1 4 2.15 0.71 
Impulsivitet 1472 1 4 2.30 0.52 
Not. M = medelvärde, SD = standardavvikelse 
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För att undersökta om det fanns ett samband mellan självskadebeteende och 

kriminalitet genomfördes först en korrelationsanalys. Analysen visade att det fanns en 

signifikant positiv korrelation, r (1470) = .42, p < .001. Detta betyder att det fanns ett relativt 

starkt samband mellan självskadebeteende och kriminellt beteende.     

Därefter undersökte vi sambanden mellan självskadebeteende och kriminalitet å ena 

sidan och de förhållanden, studiens variabler som vi antar kan förklara samvariationen mellan 

självskadebeteende och kriminalitet. Som redovisas i Tabell 2 fanns det signifikanta samband 

mellan självskadebeteende och studiens variabler att vara utsatt för aggressivitet, utsätta andra 

för aggressivitet, emotionsreglering, och impulsivitet. Också kriminalitet visade sig ha 

signifikanta samband med samtliga av dessa fyra förhållanden. 

Tabell 2  

Korrelationer mellan riskfaktorer till självskadebeteende och kriminalitet  

 Utsatt Utsätta Emotionsreglering Impulsivitet 

Självskadebeteende .46*** .33*** .18*** .20*** 

Kriminalitet .44*** .55*** .14*** .35*** 

Not.   * p < .05;  ** p < .01;  *** p < .001 

För att undersöka vilka av dessa variabler som predicerade förändring över tid i 

självskadebeteende och kriminalitet genomfördes två regressionsanalyser. Utifrån analyserna 

kunde förändringarna över tid separat granskas för självskadebeteende och kriminalitet. 

Resultaten från dessa analyser presenteras i Tabellerna 3 nedan. Som kan ses i Tabell 3 

predicerades förändringen i självskadebeteende från T1 till T2 av att vara utsatt för andras 

aggressivitet. Sammanlagt 18 procent av variansen i självskadebeteende förklarades av 

variablerna. Förändringen i kriminalitet över tid visade sig predicerades av impulsivitet. 

Sammanlagt 26 procent av variansen i kriminellt beteende förklarades av variablerna. 
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Skillnader mellan tjejer och killar undersöktes men resultaten visade sig vara desamma för 

hela undersökningsgruppen och kommer därför inte presenteras.  

Tabell 3 

Predicering av självskadebeteende och kriminalitet vid T2 från potentiellt viktiga riskfaktorer 

från T1 

 
 
 
Variabler 

Självskadebeteende  Kriminellt beteende 

beta t  beta t 

Utsatt .13** 2.97  .06 1.14 

Utsätta  -.02 -0.48  .05 1.06 

Emotionsreglering .06 1.72  .01 0.29 

Impulsivitet  -.02 -0.50        .16*** 4.46 

Not.   * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

För att testa om de förhållanden (utsatt av aggressivitet, utsätta andra för aggressivitet, 

emotionsreglering och impulsivitet) som vi antagit förklarar både självskadebeteende och 

kriminalitet är gemensamma riskfaktorer genomfördes avslutningsvis en 

partialkorrelationsanalys. Korrelationen mellan kriminalitet och självskadebeteende var som 

nämnts tidigare .42, p < .001. Resultatet från partialkorrelationsanalysen visade att sambandet 

mellan självskadebeteende och kriminalitet när man kontrollerat för de fyra potentiellt 

förklarande faktorerna (utsatt, utsätta, emotionsreglering och impulsivitet) var r (1470) = .30 

p < .001 (minskning var mindre för pojkar, från .40 till .35, än för flickor, .46 till .26). Detta 

betyder att dessa fyra förhållanden är korrelerade med både självskadebeteende samt 

kriminalitet men att det fortfarande finns kvar höga samband efter kontroll för dessa fyra 

förhållandena.  
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Diskussion 

Eftersom självskadebeteende visat sig vara överrepresenterat bland personer med ett 

kriminellt beteende. Var syftet med denna studie att närmare studera de förhållanden som 

samtidigt hänger samman med självskadebeteende och kriminalitet hos ungdomar. Inom detta 

område har det tidigare inte funnits någon heltäckande förklaring till detta samband utan 

beteendena har till största del studerats var för sig. För att försöka besvara denna fråga 

identifierades fyra möjliga riskfaktorer utifrån tidigare studier, där att vara utsatt för 

aggressivitet, utsätta andra för aggressivitet, impulsivitet samt emotionsreglering valdes ut. Vi 

ville se om dessa riskfaktorer var gemensamma för självskadebeteende och kriminalitet och 

möjligtvis kunde predicera båda beteendena över tid.  

Resultaten från studien visade ett relativt stark samband mellan självskadebeteende 

och kriminellt beteende, vilket även är i linje med tidigare forskning (Carli m.fl.,2011). De 

visade sig också att de fyra riskförhållandena som vi antog skulle vara relaterade till både 

självskadebeteende och kriminalitet också var separata riskfaktorer för de båda beteendena – 

speciellt att utsätta andra för aggressivitet och att bli utsatt för andras aggressivitet. Över tid 

visade sig utvecklingen se annorlunda ut för de två beteendena. Impulsivitet predicerade en 

ökning i kriminalitet och att vara utsatt för andras aggressioner predicerade en ökning i 

självskadebeteende över tid. En partialkorrelationsanalys visade att sambandet mellan 

självskada och kriminalitet minskade något – från .42 till .30 - efter kontroll för de fyra 

riskförhållandena. 

Detta betyder att våra resultat endast ger en del av förklaringen av sambandet mellan 

självskada och kriminalitet och bidrar inte till en fullständig förklaring. Trots detta kan en 

förklaring till sambandet ges utifrån de gemensamma riskfaktorerna från studiens analyser, 

utsatt för andras aggressivitet och utsätta andra för aggressivitet, tillsammans med tidigare 

nämnda förklaringsmodeller. Det ska noteras att vi inte fann några större skillnader mellan 
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könen i våra analyser, vilket tidigare studier har funnit (Laye-Gindhu, & Schonert-Reichl, 

2005). Dock fann vi i partialkorrelationsanalyserna att de fyra riskförhållanden mer förklarade 

sambandet mellan självskadebeteende och kriminellt beteende för flickor, jämfört med 

pojkar.   

En tidigare studie har förklarat ömsesidig aggressiv fientlighet som orsak till 

uppkomsten av självskadebeteende (Latina, 2016). Våra korrelationsresultat visade också att 

utsättas för och utsätta andra för aggressivitet var gemensamma riskfaktorer för de båda 

beteendena. Kriminellt beteende kan anses kunna ge samma negativa reaktioner som att 

utsätta andra för aggressivitet och leda till negativa känslor och självskada. Men de två måtten 

på att utsättas för andras aggressioner och att utsätta andra för aggressioner förklarade inte 

förändringen över tid i de båda beteendena, utan ger bara en del av förklaringen. 

Ytterligare förklaringar kan ges till sambandet, men här istället från tre modeller 

mellan depressiva symptom och kriminellt beteende, där depressiva symptom kan tolkas som 

ett känslotillstånd som kan orsaka självskada (Yound, 2013). Första modellen, shared risk 

factors menar att de finns riskfaktorer i vår sociala miljö, exempelvis pågående konflikter 

med närstående och familj, som förklarar både uppkomsten av depression och kriminalitet 

(Wolff & Ollendick, 2006). Alla de fyra riskfaktorerna som vi undersökte hade samband med 

självskadebeteende och kriminalitet och kan i någon mån ses som gemensamma riskfaktorer. 

Men de prediktionsanalyser vi gjorde och partialkorrelationerna visade att de endast i en 

begränsad utsträckning kan betecknas som ”shared risk factors”.  

Den andra modellen, failure model förklarar depressiva symptom och kriminalitet, där 

kriminalitet anses orsakas av negativa relationer bland vänner och familj som kan leda till ett 

minskat socialt stöd och som i sin tur ökar förekomsten av depressiva symptom hos en individ 

(Wolff & Ollendick, 2006). Vidare kan depressiva symptom tolkas som ett känslotillstånd 

som kan orsaka självskada (Yound, 2013). Att bli utsatt och utsätta andra kan i mån ses som 
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negativa relationer bland vänner och familj. Men utifrån partialkorrelationerna kan även här 

endast en begränsad del betecknas som ”failure model”. 

De modeller och förklaringar vi tror mest på är ömsesidig aggressiv fientlighet, shared 

risk factors och failure model, eftersom dessa förklaringar är kopplade till de riskfaktorer som 

studiens resultat fick starkaste sambanden med: att vara utsatt för andras aggressivitet och att 

utsätta andra för aggressivitet. De andra två riskfaktorerna, impulsivitet och emotionsreglering 

fann vi inte vara lika starkt associerade riskfaktorer till självskada och kriminalitet.  

Men vi ser ändå en möjlighet att förklara riskfaktorn emotionellreglering som hade lägre 

korrelationer till de båda beteendena utifrån Acting out modellen, där tidigt depressiva 

symptom orsakar exempelvis lättretlighet som yttrar sig i ökad aggressivitet som leder till 

konflikter och svårigheter att upprätthålla goda kontakter med andra personer i sin omgivning, 

och som slutligen resulterar i kriminellt beteende (Wolff & Ollendick, 2006). Depressiva 

symptom kan tolkas som ett känslotillstånd och kan även resultera i självskada (Yound, 

2013). Emotionsreglering kan i mån ses som lättretlighet, ökad aggressivitet och kan därför 

appliceras till modellen. Impulsivitet som visade sig också ha ett samband till de båda 

beteendena men ingen förklaringsmodell hittades till detta. Detta är vad vår studie kan bidra 

med. Men som sagt, detta bidrar endast till en del av förklaringen, då vi inte kan uttala oss om 

någon förändring över tid. 

En aspekt som kan ses som en begränsning i vår studie är att vi inte har bidragit till 

datainsamlingen, utan förlitat oss på redan insamlad information. Samt att vi inte kunde bidra 

till en fullständig förklaring av sambandet mellan de båda beteendena, utan endast kunde ge 

en del av förklaringen. Även att enkäterna endast har skattas av ungdomarna själva kan ses 

som en begränsning då det enbart ger ett perspektiv. En annan begränsning är att vi endast 

fokuserade på fyra riskfaktorer för att nå en möjlig förklaring till sambandet.  
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Trots den aktuella studiens begränsningar kan några styrkor lyftas fram. Tidigare har 

endast självskadebeteende och kriminalitet hos ungdomar studerats var för sig. Denna studie 

har studerat dessa tillsammans. Bortsett från att vi inte bidragit till datainsamlingen kan 

datamaterialet ändå ses som stark och pålitlig, då materialet använts vid tidigare ändamål och 

visat på god validitet. Data har även samlats in genom en longitudinell design vilket stärker 

trovärdigheten. Det stora deltagarurvalet som slumpmässigt valdes ut kan även ses som en 

fördel, då fynden med god sannolikhet kan generaliseras till andra ungdomar i liknande 

kommuner.   

Att förstå sambandet mellan självskadebeteende och kriminellt beteende är ett nytt sätt 

att se på problemet, då de tidigare bara studerats var för sig. Detta bidrar till en förståelse för 

inte bara sambandet i sig utan även till nya kunskaper om vardera beteendet. Vi har funnit att 

båda dessa två beteendena är skilda problemområden som över tid drivs av olika faktorer, 

men de har ändå gemensamma riskfaktorer. Detta är en viktig kunskap att ha med sig i arbete 

kring dessa problemområden, att ungdomar som involverar sig i kriminella handlingar till stor 

sannolikhet kan tänkas utföra självskadebeteende och vice versa.   

Eftersom vår studie endast kunde bidra med en del av förklaringen till sambandet 

mellan självskada och kriminellt beteende, skulle det vara intressant för framtida forskning att 

undersöka detta närmare genom att exempelvis testa för andra möjliga riskfaktorer och se om 

de associerar till de båda beteendena, samt om de kan tänkas driva de båda beteendena över 

tid.  Vilket kan vara användbart vid preventivt arbete kring dessa beteenden för att minska 

förekomsten av dem och för att förstå dem bättre.  
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