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Abstract 

Self-harm is a major public health concern amongst adolescents that 
appears to be increasing. Several risk factors have in previous research 
been associated with self-harm, such as peer harassment and the peer 
crowd or crowds an adolescent identifies with. The aim of this study 
was to examine whether peer harassment and identification with 
alternative peer crowds constitutes risk factors and whether there was 
an interaction effect between these factors in predicting self-harm. In a 
longitudinal study, students from seven secondary schools in central 
Sweden responded to a questionnaire. A multiple regression analysis 
was conducted to test the interaction between these variables over 
time. The results confirmed that both peer harassment and 
identification with alternative peer crowds were risk factors for self-
harming behaviors, as well as there was an interaction effect, namely 
that the adolescents who were exposed to peer harassment and 
identified with particular social crowds were particularly at risk for 
developing self-harm behaviors.  
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Sammanfattning 

Självskadebeteenden bland ungdomar är ett allvarligt 
samhällsproblem som tycks öka. Ett flertal faktorer såsom utsatthet i 
skolan och vilken eller vilka sociala grupperingar en ungdom upplever 
sig tillhöra har i tidigare studier identifierats som riskfaktorer för att 
utveckla självskadebeteenden. Syftet med studien var att undersöka 
om utsatthet och alternativa sociala grupperingar utgör riskfaktorer för 
självskadebeteenden, samt om det finns en interaktionseffekt mellan 
dessa faktorer i att predicera självskadebeteenden. Studien baserades 
på longitudinell data insamlad bland högstadieungdomar på sju skolor 
i centrala Sverige. En multipel regressionsanalys utfördes för att testa 
interaktionstermen mellan variablerna över tid. Resultatet bekräftade 
både utsatthet i skolan och identifiering med alternativa sociala 
grupperingar som riskfaktorer, samt att det fanns en interaktionseffekt 
mellan de båda som ytterligare ökar risken för utvecklandet av 
självskadebeteenden hos ungdomar. 

Nyckelord: Självskadebeteenden, ungdomar, utsatthet, 
självidentifiering, alternativa sociala grupperingar 
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Utgör Utsatthet och Identifiering med Sociala Grupperingar Riskfaktorer för 

Självskadebeteenden? 

Tonåren präglas av fysiska och psykiska omställningar. Det är en tidsperiod då 

förekomsten av psykiska besvär och sjukdomar ökar kraftigt, och i många fall för första 

gången gör sitt inträde i unga personers liv. Självskadebeteenden är ett sådant fenomen, som 

även om de förekommer i alla åldrar påbörjas och är som mest frekventa bland ungdomar. I 

regel avser begreppet självskadebeteende att avsiktligt tillfoga sig själv fysiska skador genom 

att till exempel skära sig, riva sig eller genom förgiftning (Skegg, 2015). Det råder dock ingen 

enighet om hur självskadebeteende bäst bör definieras och vad som bör innefattas i en sådan 

definition. De två huvudsakliga begrepp som används för att konceptualisera 

självskadebeteende i forskningslitteraturen är NSSI (non-suicidal self injury; Nock & 

Prinstein, 2004) som avser självskadande beteenden som utförs utan att nödvändigtvis ha för 

avsikt att begå självmord, och DSH (deliberate self-harm; Gratz, 2003) som avser 

självskadandebeteenden med eller utan uppsåt till självmord.  

Att använda olika begrepp och inklusionskriterier för självskadebeteenden kan försvåra 

möjligheterna att göra jämförelser mellan studier, exempelvis vad det gäller prevalens. Detta 

tycks dock inte vara ett problem vad det gäller NSSI och DHS. I en systematisk 

litteraturöversikt av 52 empiriska studier som samtliga undersökte förekomsten av 

självskadebeteenden fann man inga betydande skillnader mellan studierna där de respektive 

begreppen använts (Muehlenkamp, Claes, Havertape, & Plener, 2012). Detta tyder på att DSH 

och NSSI, trots olika definitioner fångar upp samma underliggande koncept. Författarna anser 

dock att forskningsfältet hade gynnats av en gemensam definition för att vidare underlätta 

transkulturella och internationella jämförelser.  

Uppskattningsvis 10 % av ungdomarna i de industrialiserade länderna uppger att de 

någon gång skadat sig själva, och av dessa ungdomar är majoriteten flickor (Hawton, 
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Saunders, & O´Connor, 2012). Orsaksbakgrunden till att dessa ungdomar skadar sig själva är 

inte helt klarlagd. En mångfald av riskfaktorer såsom depression, utsatthet, problematisk 

hemmiljö och vissa sociala grupperingar (Besic & Kerr, 2009; Skegg, 2015; Özdemir & 

Stattin, 2011) har i forskning kunnat kopplas ihop med utvecklandet av självskadebeteenden, 

som i de flesta fall bäst kan beskrivas som en slutprodukt av samspelet mellan många 

faktorer.  

Utsatthet 

Två av de riskfaktorer som funnits ha en stark association till självskadebeteende bland 

ungdomar är utsatthet för hot och aggression och vilka sociala grupperingar en tonåring 

upplever sig tillhöra (Besic., & Kerr., 2009; Özdemir & Stattin, 2011). Med utsatthet avses 

här en bred definition som innefattar att utsättas för olika former av trakasserier till exempel 

mobbning, sexuella och verbala trakasserier, utfrysning och fysiskt våld. Dessa faktorer hör i 

högsta grad ihop med både en ungdoms relationer och dennes skolsituation.  

Tonåringar spenderar en betydande del av sin tid i skolan, det är oftast här man hittar 

kompisar och sociala grupperingar att ansluta sig till. Föga förvånande är också skolan den 

främsta arenan för utsatthet och trakasserier. I en rapport sammanställd av den svenska 

organisationen Friends (Friends, 2015) där sammanlagt 15087 barn i grundskolan, varav 7899 

högstadieungdomar, fick besvara frågor framkom det att var femte elev blivit kränkt vid något 

tillfälle det senaste året, medan 8 % blivit utsatta för mobbning, vilket definierades som 

kränkningar vid upprepade tillfällen (Friends, 2015). Dessa resultat inkluderade också att 

utsättas via telefoner och internet. Friendsrapporten visade också att flickor oftare utsattes för 

kränkningar, medan mobbning visade sig vara lika vanligt bland pojkar och flickor. 

Sammantaget är utsatthet i någon form att betrakta som ganska vanligt förekommande bland 

ungdomar.  
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Att utsättas för trakasserier är associerat med både internaliserade (inåtagerande) och 

externaliserande (utagerande) problem hos ungdomar (Rigby, 2003). Att utsatthet utgör en 

stark riskfaktor för självskadebeteenden bland ungdomar av båda könen har bekräftats i en rad 

studier, både i Sverige och internationellt (O´Connor, Rasmussen, Miles, & Hawton, 2009; 

Özdemir & Stattin, 2011). I en svensk studie genomförd på data insamlade bland 

högstadieelever fann man en högre nivå av internaliserade problem, däribland 

självskadebeteenden, bland de ungdomar som blivit utsatta för andras trakasserier jämfört 

med gruppen ungdomar som ej utsatts för trakasserier (Özdemir & Stattin, 2011).  

Liknande resultat fann en brittisk studie där 2008 tonåringar medverkade (O´Connor. 

Rasmussen, Miles, & Hawton, 2009). Bland de faktorer som uppmättes, vilka innefattade 

både internaliserande och externaliserande faktorer, visade sig utsatthet i skolan vara den 

faktor som var starkast associerad med självskadebeteenden bland flickor. Bland pojkar fanns 

en lika stark association till självskadebeteenden som hos flickorna, men andra faktorer hade 

ännu större inverkan för pojkarna än utsatthet i skolan. Utsatthet i skolan predicerade alltså 

flickors självskadebeteenden i högre grad än pojkars. 

En annan brittisk studie genomförd av Fisher m.fl. (2012) undersökte huruvida utsatthet 

för mobbning i barndomen predicerade självskadebeteenden i de tidiga tonåren. Data som 

användes var longitudinella och urvalet var för Storbritannien representativt och bestod av 

1116 tvillingpar. Studiens resultat visade att över hälften av de barn som uppgav att de 

självskadade sig vid 12 års ålder samtidigt var utsatta för upprepad mobbning. Att utsättas i 

skolan predicerade självskadebeteenden i tidiga tonåren, även efter det att en rad andra 

faktorer såsom tidigare emotionella och beteendemässiga problem, låg IQ, och miljömässiga 

problem relaterade till familjen kontrollerats för. Associationen mellan upprepad utsatthet och 

självskadebeteenden var lika stark för både flickor och pojkar. Detta resultat stärker 
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påståendet att utsatthet, både under barndomen och under tonåren är att betrakta som en av de 

mer avgörande faktorerna för utvecklandet av självskadebeteenden.  

Sociala grupperingar 

Tonåren innebär inte bara fysiska och psykiska förändringar, också den sociala delen av 

livet byter karaktär. Mängden tid ungdomar spenderar med sina föräldrar minskar kraftigt i 

tonåren, samtidigt som tiden spenderad med kompisar och andra jämnåriga ökar. En tonåring 

förlitar sig då mer på kompisumgänget än på föräldrarna vad det gäller exempelvis stöd och 

närhet (Moretti & Peled, 2004).  Det blir av stor vikt hur pass välfungerande en ungdoms 

relationer och skolsituation är. 

Den andra av de riskfaktorer som starkt associeras med självskadebeteende är vilken 

eller vilka sociala grupperingar en tonåring upplever sig tillhöra. I tonåren blir 

självidentifiering och tillhörigheter viktigare än någonsin tidigare. Föräldrarnas betydelse blir 

mindre för ungdomar och istället blir vänner och umgänge den primära gruppen (Moretti & 

Peled, 2004). Genom att kategorisera sig själv, och andra, skapas olika sociala grupperingar 

efter intressen och åsikter, och i många fall skapas de genom musiken (Bešić & Kerr, 2009).  

Olika sätt att beskriva ungdomsgrupperingar existerar i litteraturen, som de populära (följer 

kommersiella inslag i smak och tycke), sport kille/sport tjej (de som är atletiska och har ett 

stort intresse för fysiska och sportsliga aktiviteter) eller de alternativa. Alternativa ungdomar 

beskrivs ofta vara de som sticker ut med normbrytande beteenden och yttranden. Ungdomar i 

dessa sociala grupperingar kategoriseras oftast som goth, punkare och hårdrockare (Bešić & 

Kerr, 2009). Trots att de alternativa ungdomarna skiljer sig åt i sina egna uppfattningar av 

identifiering har de trots allt en del saker gemensamt. Musiken är det primära i respektive 

gruppering, men likväl i klädstil, åsikter och värderingar som beskriver grupperingarnas 

identifiering. Punken hade sin start under 1960-talet i USA men fick sin stora spridning under 

1970-talet. Musiken är aggressiv och riktades mot det samhälleliga etablissemanget.  
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Klädseln är svart, nitar och säkerhetsnålar pryder både klädsel och diverse kroppsdelar. Håret 

är ofta färgat i en stark kulör och står mer än sällan rakt upp (Nationalencyklopedin, 2016)  

Som en avknoppning ur punken skapades den sociala grupperingen- goth med både 

musikaliska och utseendemässiga influenser ur punken. Klädstil och livsstil inspireras av 

filmatiseringar av Dracula eller annan skräcklitteratur i liknande genre. Rollspel förekommer, 

och deras utseende beskriver hur de är, inte något som de klär ut sig till 

(Nationalencyklopedin, 2016). Inom hårdrocken kännetecknas även denna grupp av det 

musikaliska, musik med satanistiska inslag som speglar sig i både tycke och yttrande. Nitar, 

målade jackor, många gånger jeansväst och långt hår är några kännetecken för hårdrockaren 

(Sewell, 2012). 

Sociala grupperingar har visat sig ha betydelse för att kunna förstå vilka positiva eller 

negativa effekter de olika grupperingarna kan föra med sig. Grupperingarna kan även ligga till 

grund för ungdomars akademiska förutsättningar och välmående (Brown, 1989). Men genom 

att förstå dessa olika identifikationer har studier även visat att vissa sociala grupperingar kan 

fungera som riskfaktorer till olika beteenden, som exempelvis självskada (Bowes., m.fl., 

2015). Young m.fl. (2014) undersökte sociala grupperingar som orsak till självskada 

rapporterade starka associationer mellan identifiering med alternativa grupperingar och 

självskadebeteenden. Studien genomfördes i Tyskland där deltagarna bestod av 452 

niondeklassare. Deltagarna fick genom ett frågeformulär ange vilka sociala grupperingar som 

de ansåg sig tillhöra, exempelvis sport kille/sport tjej, nörd och goth, emo och punk- 

alternativa. Det visades att hälften av de ungdomar som rapporterat identifiering med 

alternativa grupperingar utfört någon form av självskada, och de var fyra till åtta gånger mer 

sannolikt att dessa ungdomar självskadade än de icke-alternativa (Young m.fl., 2014).  

Orsaken till att just personer som identifierar sig med alternativa grupperingar utför 

självskadebeteende i högre grad är oklart. Men indikationer visar på orsaker som att 
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grupptillhörigheten i sig och att man till följd av grupptillhörigheten drar sig undan andra 

grupper kan påverka att just personerna i dessa grupperingar mer frekvent rapporterar 

självskadebeteenden. En annan orsak kan vara att vissa personlighetstyper dras till alternativa 

grupperingar, detta kan vara personer som exempelvis har sämre förutsättningar för hantering 

av problematiska situationer och händelser. Ungdomar som angav att de identifierade sig som 

sport kille eller sporttjej visades ha bättre en bättre coping förmåga (effektivt tillvägagångssätt 

för reducering av negativa känslor vid stressfulla situationer) som tycks bero på deras 

hälsosamma livsstil (Young m.fl., 2014). En bra coping förmåga skulle alltså kunna vara en 

faktor som minskar risken för att utveckla självskadebeteenden 

I linje med detta beskriver även en longitudinell studie baserad på cirka 14 000 

ungdomar i Storbritannien (Bowes m.fl.,2015), sociala grupperingar som en orsaksfaktor till 

självskadebeteenden. Studien pågick under arton år med syftet att undersöka sambandet 

mellan depression och självskada. Deltagarna ombads att vid ett flertal mättillfällen uppge 

mental ohälsa och relationer till jämnårig och familj. Året deltagarna skulle fylla 15 år 

besvarades frågor om identifikation med olika sociala grupperingar, samt i vilken grad de 

ansågs sig identifiera sig med grupperingen. Vid det sista mättillfället var deltagarna 18 år, 

och fick då återigen ange vilken social gruppering de ansåg sig tillhöra. Endast de personer 

som fortfarande i hög grad identifierade sig med goth undersöktes vidare för att se om de även 

utförde självskadebeteenden. Studiens resultat visade att 154 ungdomar angav hög grad av 

identifikation med goth, och av dessa rapporterade 37 % självskadebeteenden. Bland gruppen 

ungdomar som inte identifierade sig med goth var andelen som utövat självskadebeteenden 10 

% (Bowes  m.fl., 2015). Med sitt stora urval och möjligheten att se utveckling över tid, stärker 

studiens resultat hypotesen att ungdomar som identifierar sig med alternativa sociala 

grupperingar skadar sig själva i högre grad än ungdomar som inte upplever sig tillhöra sådana 
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grupperingar. Sammanfattningsvis tycks vilken eller vilka sociala grupperingar en ungdom 

identifierar sig med vara av betydelse för utvecklandet av självskadebeteenden.  

 

Syfte och frågeställning 

Som redogjorts för har tidigare studier visat att utsatthet för andras trakasserier i skolan 

och identifiering med alternativa sociala grupperingar utgör riskfaktorer för utvecklandet av 

självskadebeteenden bland ungdomar. Man har funnit dessa kopplingar i separata studier. Ingen 

studie har inkluderat både utsatthet och identifiering med alternativa sociala grupperingar. 

Syftet med den förestående studien är att inom en och samma studie undersöka om dessa två 

förhållanden utgör riskfaktorer för självskadebeteenden. I och med att dessa potentiella 

riskfaktorer samtidigt kan undersökas är det också möjligt att undersöka interaktionen mellan 

dem. Finns det en interaktionseffekt mellan dessa två riskfaktorerna när det gäller att predicera 

framtida självskadebeteenden. Löper utsatta ungdomar som samtidigt identifierar sig med 

alternativa sociala grupperingar högre risk att utveckla självskadebeteenden än andra 

ungdomar?  

Baserat på tidigare forskning där utsatthet och identifiering med alternativa sociala 

grupperingar anges som riskfaktorer ställer vi i studien hypotesen att det kommer finnas 

signifikanta samband mellan båda två faktorerna utsatthet i skolan och identifiering med 

alternativa sociala grupperingar och självskadebeteenden samt att dessa två faktorer i 

interaktion kommer utgöra en ökad risk för utvecklandet av självskadebeteende. 

Metod 

Deltagare 

Den förestående studiens urval kom från data insamlad i den longitudinella studien ”Sju 

skolor” som pågick mellan 2006-2010 i en mellanstor stad i centrala Sverige. Originalstudien 

omfattade samtliga sju till niondeklassare på sju kommunala skolor i staden. Över 90 % av 
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ungdomarna som enligt klasslistor befann sig i skolorna medverkade sedermera i studien. 

Insamlingen av data skedde i form av enkäter som eleverna fick besvara. För att göra det 

möjligt att se utveckling över tid, administrerades samma enkät till eleverna varje år under 

totalt 4 år. De i studien deltagande skolorna valdes ut från olika områden i staden för att 

kunna ge en så representativ bild av stadens socio-demografiska struktur som möjligt.  

I denna studie används endast data från mättillfälle 2 och 3 (hädanefter kallat 

mättillfället T1 och T2). Vid det första tillfället deltog 1480 elever (760 pojkar och 720 

flickor). De som gick i årskurserna 7 och 8 följdes upp ett år. Vid första tillfälle var de N = 

1002 elever. Av dessa deltog N = 882 elever vid andra mättillfället (bortfall = 11.9 %). De 

elever som gick i årskurs 9 vid det första mättillfället, n = 478 kunde inte följas upp då de gått 

vidare till gymnasieskolan. 

Mätinstrument 

Mätinstrument bestod av en tredelad enkät som mätte variablerna utsatthet, sociala 

grupperingar och självskadebeteende. 

Utsatthet. Utsatthet mättes genom tre olika frågeområden där eleverna fick svara på om 

dem under den senaste terminen utsatts för någon form av fysiska, sexuella, verbala eller 

indirekta trakasserier på skolan eller på väg till eller från skolan. Skalorna för utsatthet 

utvecklades ursprungligen för ett tvärnationellt projekt som undersökte mobbning i Schweiz 

och Norge (Alsaker & Brunner, 1999). Skalorna har därefter använts i ett flertal studier och är 

att betrakta som väl validerade. I denna studie slogs de tre skalorna ihop till ett heltäckande 

mått på utsatthet bestående av 19 frågor med ett Cronbachs alfa värde på .80. Då skalorna var 

olika standardiserades de innan de slogs samman. En faktoranalys verifierade att skalorna 

skapade en faktor.  

Fysiska och indirekta trakasserier mättes genom frågeområdet ”utsatthet för mobbning i 

skolan” där de tre följande frågorna ställdes: ”Har du blivit hånad eller retad på ett obehagligt 
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sätt, eller har någon sagt elaka saker till dig i skolan eller på väg till eller från skolan?”, ”Har 

du blivit slagen, sparkad eller angripen på ett obehagligt sätt i skolan eller på väg till eller från 

skolan?” samt ”Ibland kan man bli utfryst av någon eller några personer och inte tillåtas vara 

med. Har detta hänt dig?”. Möjliga svarsalternativ var mellan 1-4 där, 1 = aldrig, 2 = en eller 

två gånger, 3 = en gång i veckan och 4 = flera gånger i veckan.  Cronbachs alfa för skalan var 

.71. 

Sexuella trakasserier mättes med ett separat frågeområde innefattande totalt nio frågor. 

Exempel på frågorna var: ”Har någon gett dig kommentarer om ditt utseende eller din kropp 

på ett sexuellt sätt och som du inte gillar?”, ”Har någon spridit sexuella rykten om dig?”. Här 

var svarsalternativen 1 = aldrig, 2 = någon gång, 3 = varje månad, 4 = varje vecka samt 5 = 

dagligen. Cronbachs alfa värde för skalan låg på .85. 

Verbala trakasserier mättes genom frågeområdet ”personliga trakasserier” där 

sammanlagt 7 frågor ställdes. Exempel på frågorna var: ”Har någon sagt saker om ditt 

utseende som tjockis, spinkis, planka, stornäsa, stora öron, fetto eller andra fula ord?”, ”Har 

någon sagt att du måste ändra dig för att bli accepterad- t ex gå ner i vikt, ändra klädstil eller 

ditt sätt att vara?” samt ”Har någon kritiserat dig för personliga saker, och sagt att du är en 

plugghäst, loser, freak, nörd, omogen, tönt, pucko, idiot eller liknande?” Svarsalternativen för 

dessa frågor var desamma som för sexuella trakasserier det vill säga att, 1 = aldrig, 2 = någon 

gång, 3 = varje månad och 4 = varje vecka samt 5 = dagligen. Cronbachs alfa var .78. 

 Sociala grupperingar. Identifiering med sociala grupperingar mättes med en skala 

framtagen för originalstudien ”Sju skolor”. De olika grupperingarna togs fram med hjälp av 

fokusgrupper i pilotstudier, i en procedur som inspirerades av Browns (1989) ”Social Type 

Ratings Interview Manual”. Sammanlagt kunde 14 olika grupperingar (samt ett ”övrigt” 

alternativ där fritext kunde fyllas i) identifieras på skolorna. Dessa grupper var: Skejtare, 

Hårdrockare, Sportjej/kille, Pluggis, Hiphoppare, Syntare, Svartrockare, Populär, Estet, 
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Punkare, Hippie, Datanörd, Poptjej/kille och invandrare. Ungdomarna fick svara på frågan 

”Vilken grupp av ungdomar tycker du att du tillhör?”. Svarsskalan löpte mellan 1-5 där 

ungdomarna fick bedöma varje gruppering separat på en responsskala som varierade från 1 = 

inte alls som mig till 5 = precis som mig. Det var med detta möjligt att identifiera sig i mycket 

hög grad med flera grupperingar samtidigt, eller att inte identifiera sig i någon utsträckning 

med någon gruppering alls.  

Självskadebeteende. Självskadebeteende mättes med en skala som är en förenklad 

version av Gratz (2001) DSHI (Deliberate Self-Harm Inventory) framtagen av Lundh m.fl. 

(2007). I denna del ställdes 10 frågor rörande det senaste halvåret, exempelvis ”Har du med 

flit slagit dig själv, eller bankat ditt huvud mot någonting så hårt att det blivit ett blåmärke?”, 

”Har du med flit skurit dig i handlederna, armarna eller i någon annan del av din kropp?” och 

”Har du med flit bränt dig själv med en cigarett, tändare eller tändstickor?”. Ungdomarna fick 

här ange antal tillfällen självskadebeteenden ägt rum från inga alls till över 5 gånger. 

Cronbachs alfa värde för självskadeskalan var .91. 

Procedur 

Datainsamlingen för studien ”Sju skolor” utfördes under skoltid, endast utbildade 

testledare var närvarande och datainsamlingen pågick under två timmar utan rast. Inför 

datainsamlingen gavs godkännande från den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. 

Kommunens lokala skolmyndigheter och respektive skolas ledning informerades om hur 

datainsamlingen skulle ske. Eftersom deltagarna var under 18 år kontaktades även föräldrar 

för ett passivt godkännande vilket innebär att de föräldrar som inte önskade att deras barn 

skulle delta fick anmäla detta innan studien ägde rum. Ungefär 1-2 % valde att deras barn inte 

skulle delta. Innan deltagarna besvarade enkäten informerades de om att deltagandet var 

frivilligt, och att dem utan vidare konsekvenser kunde avsluta sin medverkan när de själva 

ville. Det tog två timmar att besvara enkäten. 
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Statistiska analyser 

För att kunna se hur de 14 sociala grupperingarna var relaterade till varandra utfördes en 

faktor analys. Styrkan på associationerna mellan utsatthet i skolan, social gruppidentifiering 

och självskadebeteenden mättes sedan med hjälp av en korrelationsanalys. Slutligen gjordes 

en multipel regressionsanalys för att undersöka om förändringar i självskadebeteende över ett 

år kunde prediceras av utsatthet och tillhörighet till alternativa sociala grupperingar. Här 

studerade vi också om det fanns ett signifikant bidrag för interaktionen mellan de två 

prediktorerna. I denna sista analys var den kontinuerliga variabeln självskadebeteende vid T2 

beroende variabel. Vi predicerade den variabeln från självskadebeteende vid T1, utsatthet, 

identifiering med alternativa sociala grupperingar vid T1 och interaktionen mellan utsatthet 

och identifiering. Denna interaktionsterm skapades genom att multiplicera variablerna 

utsatthet och identifiering. Innan denna analys gjordes standardiserades både den beroende 

variabeln och de tre oberoende variablerna. Om interaktionen är signifikant så behöver den 

plottas för att man ska kunna tolka hur interaktionen ser ut. För att plotta interaktionen mellan 

utsatthet/ identifiering och självskadebeteende vid T2 användes en procedur utvecklad av 

Dawson och Richter (2006). Då studien är baserad på longitudinell data är det möjligt att se 

om självskadebeteenden ökar över tid hos utsatta alternativa ungdomar.  

 

Resultat 

 

Deskriptiv statistik för variablerna utfördes. Då mätskalorna för utsatthet varierade 

standardiserades medelvärde och standardavvikelse för denna variabel. 
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Tabell 1 
Standardiserade medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för variabeln utsatthet i 
skolan samt (M) och (SD) för variablerna alternativa sociala grupperingar och 
självskadebeteende vid T1 och T2  

 

En faktoranalys genomfördes på de 14 olika sociala grupperingarna för att urskilja, om 

det gick att identifiera underliggande dimensioner av upplevd tillhörighet till någon eller 

några av de angivna grupperna. Faktoranalysen genomfördes med Principal axis factoring 

som extraktionsmetod, och rotationsmetoden var Promax med Kaiser normalization. 

Faktoranalysen resulterade i fyra faktorer. En av dessa inkluderade syntare, punkare, goth och 

hårdrockare: Faktorladdningarna var över .50 för dessa fyra sociala grupperingar. I ett nästa 

steg genomfördes en reliabilitetsanalys. Denna visade att tre av de fyra sociala grupperingarna 

(goth, punkare och hårdrockare) hade höga item-total korrelationer, .56 - .69, medan den 

fjärde, syntare, inte bidrog till hög reliabilitet. Grupperingen syntare uteslöts därför från 

vidare analyser. Cronbachs alfa värdet för de resterande tre grupperingarna (här benämnda 

alternativa sociala grupperingar) var .78. 

Tre bivariata korrelationsanalyser utfördes för att undersöka sambanden mellan 

variablerna vid T1. Utsatthet i skolan var signifikant positivt korrelerat med både identifiering 

med alternativa sociala grupperingar (r = .20, p < .001) och självskadebeteende (r = .38, p < 

.001). Också identifiering med alternativa sociala grupperingar var signifikant positivt 

Variabler N Min Max M SD 

Utsatthet i skolan T1 1413 -0.72 7.29 0 0.85 

Självskadebeteende T1 1453 0 6.00 0.33 0.82 

Självskadebeteende T2 1591 0 6.00 0.24 0.72 

Alternativa sociala grupperingar T1 1351 2.00 15.00 3.8 1.9 
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korrelerat med självskadebeteende (r = .37, p < .001). Det fanns alltså signifikanta positiva 

samband mellan samtliga variabler vid T1. 

Då korrelationsanalysen visat signifikanta korrelationer, genomfördes en multipel 

regressionsanalys med syfte att undersöka om utsatthet i skolan och identifiering med 

alternativa sociala grupperingar ökade den rapporterade graden av självskadebeteenden över 

tid. Då skalorna som använts för att mäta de respektive variablerna var olika, behövde vi 

räkna om dessa variabler till Z-värden, för att kunna analysera interaktionen mellan dem. På 

så sätt skapades nya skalor för både utsatthet och tillhörighet till alternativa sociala 

grupperingar med ett medelvärde på 0 och en standardavvikelse på 1. I Tabell 2 redovisas 

resultaten från prediktioner av förändring i självskadebeteende mellan datainsamlingarna vid 

första och andra mättillfället. Analysens resultat visade signifikanta effekter för både 

alternativa grupperingar och utsatthet i skolan, och visade även en signifikant 

interaktionseffekt (se Tabell 2). Sammanlagt 21 % av variansen i självskadebeteende vid T2 

förklarades av tre variabler vid T1.  

 

Tabell 2 
Multipel regressionsanalys för variablerna utsatthet, identifiering med alternativa sociala 
grupperingar och självskadebeteende vid T1 samt interaktionseffekten av dessa på beroende 
variabeln självskadebeteende vid T2 
 

Variabler β T 

Självskadebeteende T1 .34 9.05** 

Utsatthet T1 .08 2.26* 

Identifiering med alternativa sociala 
grupperingar T1 

.07 2.11* 

Interaktion 2*3 .10 3.05** 

R2          .21  

Not. * p < .05; ** p < .01; *** p < .001. β representerar standardiserade betakoefficienter. 
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Den signifikanta interaktionstermen plottades med hjälp av ett program som utformats 

för att tolka interaktionstermer (Dawson & Richter, 2006) och den redovisas i Figur 1. Som 

kan ses i figuren så fanns det speciellt högt självskadebeteende vid T2 för elever som både 

skattade sig högt i alternativa sociala grupperingar och som var utsatta för andras trakasserier 

vid T1.  

 

Figur1. Plottning av interaktionstermen utsatthet och identifering med alterniva grupperingar 
vid T1. Sifforna på den lodräta axeln representerar Z-värden för självskadebeteende vid T2. 
 
 
 

Diskussion 

Att utsättas för andras trakasserier i skolan och att identifiera sig med alternativa 

sociala grupperingar är på varsitt håll väl etablerade riskfaktorer för utvecklandet av 

självskadebeteenden hos ungdomar. Syftet med denna studie har varit att undersöka huruvida 

identifiering med alternativa sociala grupperingar och att vara utsatt för trakasserier av andra i 

skolan ökade risken för självskadebeteende och om det fanns en interaktionseffekt mellan de 

två riskfaktorerna som innebar en ytterligare risk. Innebär ungdomars samtidiga utsatthet och 
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identifiering med alternativa sociala grupperingar en förstärkt risk att ägna sig åt 

självskadebeteenden?  

Studiens resultat är baserat på data som samlats in vid två tillfällen. Då signifikanta 

samband mellan de både riskfaktorerna var för sig och självskadebeteenden fanns vid det första 

mättillfället, möjliggjordes vidare analys av data från det andra mättillfället för att testa 

interaktionseffekten. Resultatet visade då att det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan 

de två riskfaktorerna i att predicera självskadebeteenden. Detta innebär att ungdomar som är 

utsatta för andras trakasserier i skolan och samtidigt identifierar sig med antingen gothic, 

punkar eller hårdrockargrupperingar (här kallade alternativa) löper högre risk att ägna sig åt 

självskadebeteenden än andra ungdomar.  

Studiens resultat bygger vidare på tidigare forskning som kommit fram till att utsatthet i 

skolan är en kraftig riskfaktor för självskadebeteenden (Hawton., m.fl., 2012; Rigby, 2003; 

Özdemir & Stattin, 2011). Resultatet stärker också de tidigare studier som funnit att 

identifiering med alternativa sociala grupperingar utgör central riskfaktor för utvecklandet av 

självskadebeteenden (Besic & Kerr, 2009; Young, m.fl., 2014). Interaktionseffekten mellan de 

två riskfaktorerna har inte testats i några tidigare studier vilket gör denna studies resultat unikt.  

Vår studie har vissa begränsningar. Som i de flesta fall kan det innebära svårigheter när 

människor deltar i studier, i synnerhet ungdomar som denna studie innefattar. Risker med 

detta kan innebära oseriösa svar, exempelvis kan personer ha angett en hög grad av 

identifiering med någon av de nämnda sociala grupperingarna som egentligen är deras raka 

motsats. En annan risk med datamaterialet är att samtliga deltagare besvarade enkäten vid 

samma tillfälle, vilket kan ha lett till att alla inte kände sig trygga med att ange sanningsenliga 

svar med risk för att någon annan skulle se. Också det faktum att enkäten besvarades under en 

tidsperiod på 2 timmar kan ha inneburit en begränsning då det kan tänkas att deltagare 

tappade intresset allteftersom och gav oseriösa svar.    
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Studien kan inte entydigt fastställa orsak och verkan. Det går inte säga om utsatthet 

leder till självskadebeteenden som sedan gör att ungdomarna identifierar sig med alternativa 

grupperingar, eller om ungdomarna blir utsatta i samband med sin identifiering med dessa 

grupperingar, vilket sedan resulterar i ett självskadebeteende. Det kan även vara så att 

ungdomar med en historia av utsatthet utvecklar ett självskadebeteende i syfte för att reducera 

obehagliga känslor som i sin tur leder till att de känner utanförskap och hittar tillhörighet i 

sociala grupperingar med liknande erfarenheter – exempelvis alternativa grupperingar (Young 

m.fl., 2014). En annan aspekt kan vara att ungdomarnas utsatthet leder till identifiering med 

alternativa grupperingar där självskadebeteenden skapas genom en social smitta inom 

grupperingen. Det sistnämnda beskrivs i linje med Young m.fl. (2014) studie där ungdomar 

vars identifiering med goth-grupperingar säger att anledningarna till självskadebeteenden är 

att de vill känna grupptillhörighet vilket skulle kunna tyda på att självskadebeteenden 

utvecklas i samband med identifiering med den sociala grupperingen.   

För att kunna fastställa faktorer som predicerar självskadebeteenden hos alternativa 

ungdomar behöver vidare forskning. Identifiering med olika sociala grupperingar bland 

ungdomar måste också undersökas mer utförligt. Genom detta kan exempelvis olika 

grupperingars normer fastställas, och utöka förståelsen för varför självskadebeteenden leder 

till reducering av ångest och negativa känslor (Skegg, 2005). Att undersöka olika 

grupperingar närmare skulle kunna öppna upp för skräddarsydda interventionsmetoder för att 

stoppa pågående självskadebeteenden och preventionsmetoder för att på ett effektivt sätt 

förhindra uppkomsten eller utvecklingen av självskadebeteenden. 

En annan aspekt att lyfta fram är att de tekniska framsteg som idag finns tillgängliga har 

inneburit att utsatthet inte nödvändigtvis upphör när man lämnat skolan. Internet och telefoner 

öppnar för nya sätt att trakassera och möjliggör för utsatthet att följa med en ungdom hem, så 

kallad ”cyberbullying”, ett begrepp som tillkommit i forskningslitteraturen under de senaste 
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10 åren och som bara nyligen börjat bli föremål för mer forskning (Notar, Padgett, & Roden, 

2013). Detta har tagits i beaktande vad det gäller utformning av frågeformuläret som legat till 

grund för Friendsrapporten (2015) men saknas i mycket annan forskning, däribland denna 

studie. Huruvida, på vilka sätt och i vilken utsträckning utsatthet följer med hem från skolan 

är en högst relevant fråga för den forskning som bedrivs om utsatthet och trakasserier bland 

ungdomar. Framtida studier på området bör inkludera och mäta också den utsatthet som sker 

över internet och telefoner. 

Trots studiens begränsningar finns det styrkor som bör uppmärksammas. Eftersom 

studien baserades på longitudinella data och mätningar utfördes vid flera tillfällen under en 

tidsperiod på 4 år, blev det möjligt att undersöka om utsatta alternativa ungdomar utvecklar 

självskadebeteenden över tid. Studiens urval var stort och bortfallet var försumbart. De 

mätskalor som användes för att mäta utsatthet i skolan har med stor framgång använts i 

tidigare forskning (Alsaker & Brunner 1999), vilket styrker de psykometriska egenskaper 

såsom validitet och reliabilitet även i denna studie. Även skalan som användes för att mäta 

självskadebeteenden (Lundh m.fl., 2007) har använts i andra studier och är att anse som väl 

validerad och reliabel. 

Då omyndiga ungdomar medverkat i studien, har vårdnadshavares godkännande krävts. 

I denna studie har ett så kallat passivt godkännande använts, vilket innebär att de 

vårdnadshavare som inte velat att deras ungdom ska medverka har fått ange och meddela 

ansvariga för studien om detta. Att använda sig av ett passivt godkännande medför en högre 

grad av deltagande i studier vilket ger ett mer representativt resultat, till exempel genom att 

grupper som annars är underrepresenterade inkluderas. Användandet av ett passivt 

godkännande är av dessa skäl tillåtet av etiknämnden i Sverige, till skillnad från en del andra 

länder och innebär således en styrka för studien som genom detta får ett i högre grad för 

ungdomar representativt urval. 
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 Huruvida det är utsatthet eller sociala grupperingar som orsakar utvecklingen av 

självskadebeteenden leder denna studie in på ett flertal områden som vidare forskning bör ta 

hänsyn till. Som nämndes tidigare beskrivs vikten av en närmare identifiering av de 

alternativa grupperingarna som associerats med en högre grad av självskadebeteenden, men 

det behöver även undersökas om det kan finnas andra sociala grupperingar som är 

överrepresenterade vad det gäller självskadebeteenden. För att motarbeta de negativa 

effekterna som utsatthet kan föra med sig såsom självskadebeteenden är det viktigt att 

utarbeta effektiva förebyggande åtgärder mot trakasserier och mobbning i skolan.  

Ett viktigt led i att försöka minska utsatthet är en ökad trygghet i skolan. Friends (2015) 

lyfter fram exempelvis ökad elevdelaktighet och att eleverna upplever att det finns vuxna 

tillhands att prata med som viktiga aspekter i detta arbete. Vikten av skolpersonalens agerande 

då en elev blir utsatt lyfts också fram, såsom att ingripa, rapportera, genomföra insatser mot 

och följa upp händelser av trakasserier.  

Självskadebeteenden upphör i de flesta fall efter tonåren (Hawton, m.fl., 2012). Detta 

kan ha att göra med aspekter som mognad i och med inträde i vuxenlivet, att man etablerar 

betydelsefulla relationer och/eller får en fast sysselsättning, men mer forskning behövs om de 

faktorer som är associerade med att en person upphör med självskadebeteenden. 

Självskadebeteenden är ett ungdomsproblem, vilket också innebär att förebyggande arbete 

troligen bör ske i tidig ålder. Trots att man funnit starka samband mellan utsatta alternativa 

ungdomar och självskadebeteenden krävs fortfarande en bättre förståelse av hur relationen 

mellan dessa faktorer ser ut. Att undersöka detta närmare i framtida studier skulle kunna ge 

bättre möjligheter att utforma effektiva åtgärder för att förebygga och/eller stävja 

utvecklingen av självskadebeteenden.  
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