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 Sammanfattning 
 

Självskadebeteende är en komplicerad företeelse som förekommer vanligast under 

tonårstiden. Tidigare litteratur har kunnat se en koppling mellan självskada och 

identifikation med vissa subgrupper såsom goth, punk och hårdrockare. Dessa personer 

självskadar i högre utsträckning än personer som anser sig själva tillhöra någon annan 

subgrupp. För att utöka kunskapen om denna länk mellan självskada och identifikation 

med alternativa subgrupper var studiens syfte att undersöka om identifiering med 

alternativa subgrupper hade samband med självskada utöver den väldokumenterade 

effekten av depression. Studien byggde på befintliga longitudinella data från en 

forskningsmiljö vid Örebro Universitet där 1478 högstadieelever följdes över ett års tid. 

Resultatet visade att det fanns tydliga effekter av identifikation med subgrupper 

tillsammans med och utöver depressiva symtom vad gäller prediktion av självskada. 

Kön visade sig vid kontroll av studiens övriga variabler inte påverka resultatet. Studien 

kom fram till att ungdomar som visar högre nivåer av både identifikation med 

subgrupper och depressiva symtom visar högre nivåer av självskada än någon av 

företeelserna separat. 
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Abstract 
 

Self-harming is a complicated phenomenon that is most common during adolescence. 

Previous literature has seen a connection between self-harm and specific subcultures 

such as goth, punk and hardrock that shows that members in these groups self-harm in 

greater extent than persons that consider themselves members of other subgroups. This 

study therefore aims to broaden the field of knowledge regarding this increasing 

problem behavior. In order to do that we examined if identifying with alternative 

subcultures could show a connection with self-harm, above and beyond that of the far 

well-documented predictor, depressive symptoms. The study was based on previous 

data collection that involved 1478 junior high school students that were measured over 

a time period of one year. The results showed that there were important effects of 

subculture identification not only above and beyond that of depression but also in 

interaction regarding influencing and predicting self-harm. Controlling for gender 

differences showed that it did not affect the outcome in self-harm. The study showed 

that adolescents that display higher levels of subculture identification and depressive 

symptoms show higher levels of self-harm then any of the phenomena separate. 
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Ungdomar i alternativa subgrupper och självskadebeteende (NSSI) 

     – punkare, gothare och hårdrockare 

 

Tanken på att medvetet tillfoga skada på den egna kroppen kan väcka obehagskänslor 

hos de allra flesta. Ändå visar en studie på att tre av tio svenska skolungdomar i åldrarna 12–

14 år någon gång medvetet självskadat sig (Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering, 2015). Att självskada är att medvetet och icke-socialt accepterat sätt att skada sig 

själv genom att förstöra den egna kroppen utan intentionen att ta livet av sig (Nock, 

2009).  De angivna funktionerna av beteendet kan vara självbestraffning och/eller ett försök 

att minska negativa känslor (American Psychiatric Association, 2013).    

  En kompakt forskning visar att den viktigaste förklaringen till varför ungdomar 

självskadar sig är depression och att detta är den gemensamma nämnaren för personer som 

självskadar sig (Barrocas, Giletta, Hankin, Prinstein & Abela, 2015). Varför depressiva 

ungdomar tillfogar sig skador antas vara ett försök hos dem att reglera känslor såsom 

ensamhet, oro och ångest (Moller, Tait & Byrne, 2013; Hall & Place, 2010). Detta tyder på att 

depression föregår självskada, men studier har också kunnat visa att självskadebeteende också 

kan predicera ökade depressiva symptom (Marshall, Tilton-Weaver & Stattin, 2013).  

  Men, vilka förhållanden, utöver depression, kan förklara varför vissa men inte andra 

ungdomar självskadar sig? Då grupptillhörighet spelar en viktig roll under tonårens tid (Besˇic 

& Kerr, 2009) är det av intresse att undersöka om och hur ungdomars syn på sin egen 

tillhörighet till specifika subgrupper kan påverka deras engagemang i självskadebeteende. 

Tidigare studier visar att graden av självskada hos tonåringar kan påverkas av den sociala 

omgivningen i form av de grupper som de anser sig själva tillhöra (You, Lin, Fu & Leung, 

2013; Giletta, Burk, Scholte, Ron, Engels & Rutger, 2013; Young, Sweeting & West, 2006).  

Forskning har också visat att kamrater kan öka risken för internaliserade 

problembeteenden, såsom depressiva symptom (Prinstein, 2007: Stevens & Prinstein, 2005: 
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Van Zalk, Kerr, Branje, Stattin, & Meeus, 2010) och självskadebeteende (Prinstein, Heilbron, 

Guerry, Franklin, Rancourt, Simon & Spirito, 2010). Tidigare studier har även kunnat påvisa 

att kamrater som självskadar sig kan fungera som en riskfaktor för självskada hos den 

enskilda individen (O’Connor, Rasmussen, Miles & Hawton, 2009; O’Connor, Rasmussen & 

Hawton, 2014). Alltså kan kamratinflytande eller det socialiserande inflytandet som kamrater 

utgör vara en förklarande faktor för varför ungdomar självskadar.   

Utöver detta har det också diskuterats om självskada kan kopplas till vissa typer av 

grupper, så kallade subgrupper, som ungdomar anser sig själva tillhöra eller identifiera sig 

med. Det har noterats att ungdomar som identifierar sig med alternativa subgrupper såsom 

gothare, punkare eller hårdrockare rapporterar högre grad av självskadebeteende än ungdomar 

som anser sig tillhöra andra typer av subgrupper såsom atleter, hippies och skateare (Young et 

al., 2006, O’Connor & Portzky, 2015). Ungdomar som identifierade sig med en av de 

förstnämnda grupperna rapporterade även högre nivåer av depressiva symtom. Dessa personer 

hade också en bakgrund av högre frekvens av utsatthet för mobbning, ångest och svårigheter i 

relationerna med andra skolkamrater och/eller jämnåriga (Bowes et al., 2015). Skillnader 

kunde också utläsas i de underliggande faktorerna till självskada mellan ungdomar tillhörande 

olika subgrupper. Till exempel angav deltagare som identifierade sig som gothare fler typer 

av anledningar till självskada än ungdomar som ansåg sig tillhöra andra subgrupper (Young, 

Sproeber, Groschwitz, Preiss & Plener, 2014).  

De orsaker som angavs var att självskada var ett försök att sluta känna negativa 

känslor samt ett sätt att försöka kommunicera om sitt dåliga mående till vänner och familj. 

Angående sociala orsaker, såsom att självskada skulle kunna användas för att öka känslan av 

medlemskap i en specifik grupp, kunde inga signifikanta skillnader påvisas. Detta tyder på att 

inga kausala förklaringar kan dras utifrån sambandet mellan självskadebeteende och intresse 

för en viss subgrupp. Att vara medlem i en sådan typ av grupp tycks alltså inte direkt 
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predicera ett framtida självskadebeteende (Bowes et al. 2015). Det som kan uttydas från 

tidigare litteratur är dock att självskada förekommer i högre utsträckning inom subgrupper 

såsom goth, punk och hårdrock i jämförelse med andra subgrupper. 

Även om studier kunnat påvisa en relation mellan självskada och identifikation med 

goth-, hårdrocks-, eller punkkultur är de kausala mekanismerna bakom detta inte helt 

identifierade. Utöver kamratinflytande har vi sett till två andra möjliga förklaringar varav den 

första är de modellmekanismer hämtade från social inlärningsteori. Med detta menas de 

beteenden och attityder vi observerar hos andra och sedan själva efterliknar (Grusec, 1992; 

Jarvi, Jackson, Swenson & Crawford, 2013). Att självskada skulle kunna vara en del av själva 

gothkulturen och därför skulle dess medlemmar kunna vilja göra detsamma som andra för att 

just passa in och vara en del utav gruppen. För det andra kan selektionseffekter ge en 

förklaring till fenomenet. Med detta menas att människor tenderar att söka sig till grupper som 

till beteende, intressen och värderingar stämmer överens med en själv. Personer som därför 

redan självskadar sig kan aktivt söka sig till grupper som ofta kopplas ihop med 

självskadebeteende (Bowes et al. 2015). Personer som känner en stark identifikation med 

sådana typer av grupper har i en tidigare studie också uppvisat större benägenhet att 

självskada sig efter att ha fått vetskap om att andra i gruppen gör det (O’Connor et al. 2009). 

Detta till skillnad från personer som ansåg sig tillhöra grupper som inte hade självskada som 

en social norm.  

 Sammanfattningsvist så visar tidigare studier att anknytning till punk-, hårdrockar- 

eller gothkulturer associeras med självskada i högre grad än personer som identifierar sig med 

andra subgrupper, men de kausala sammanhangen är mer oklara. Även om tidigare studier 

gett en god överblick över relationen mellan tillhörighet till en alternativ subgrupp och 

självskadebeteende har vi identifierat tre brister. Den första är att tidigare litteratur ofta 

använda begreppet självskada utan att kontrollera om beteendet innefattar intentionen att ta 
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sitt liv eller ej. Även om det finns en koppling mellan självskadebeteende och suicidalt 

beteende är det vid forskning viktigt att precisera begreppen så snävt som möjligt för att 

kunna särskilja dem från varandra då de betyder olika saker och därför bör behandlas på olika 

sätt (Wilkinson, 2013), men också för att underlätta för framtida studier att skapa ett 

jämförbart mått. Av den anledningen använder vi oss av begreppet NSSI vid mätning av 

självskada, eller non-suicidal self injury som vi i texten kommer att omnämna som självskada. 

För det andra kan det finnas samband mellan depression och att ingå eller identifiera sig med 

en subgrupp. Där man funnit samband mellan en viss subgrupp och självskadebeteende skulle 

den effekten potentiellt kunna förklaras av att det finns större andel deprimerade ungdomar i 

den gruppen. För det tredje kan det finnas anledning att ifrågasätta vissa äldre studiers 

relevans för vår forskning, detta då den unika effekten av subgrupper inte endast består av vad 

som generellt definieras som den särskilda gruppen, utan också av kontextuella effekter. 

Dessa “alternativa” grupper kan karaktäriseras av missnöje mot samtiden (Bowes et al., 

2015). Därför kan till exempel samhällsfrågor i den givna kontexten forma subgrupper vilket 

binder dem till en viss tid och ett visst rum. De flesta studier med ämnet subgrupper och 

självskada är gjorda i Storbritannien och Tyskland (Young et al, 2014; Bowes et al, 2015; 

Young et al, 2006) vilket lämnar ett kunskapsvakuum om hur subgrupper tar sig uttryck i 

andra kontexter. Till exempel kan en engelsk subgrupp te sig annorlunda gentemot en svensk. 

Därför ser vi ett behov av att genomföra en sådan studie i en svensk kontext. Varför det är av 

intresse att studera fenomenet i Sverige är för att den psykiska ohälsan bland unga visat en 

ökning från 90-talet och fortsätter att göra det (Socialstyrelsen, 2013; Folkhälsomyndigheten, 

2017). Vad tidigare forskning visar är alltså att depression är den främsta orsaken till 

självskada och att ungdomar som engagerar sig i vissa subgrupper självskadar i högre grad än 

andra. Vad vi däremot behöver utöka vår kunskap kring är om och hur depression och 

subgrupper i interaktion med varandra påverkar självskada.  
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Syftet med denna studie är att undersöka om identifikation med en subgrupp inom 

punk, hårdrock, eller goth kan påverkande självskadebeteende hos ungdomar efter att ha 

kontrollerat för depression, samt att undersöka om dessa två faktorer unikt eller i interaktion 

med varandra kan förklara och predicera självskada hos ungdomar. Den inledande frågan är 

om identifikation med en subgrupp och depressiva symtom hänger samman med 

självskadebeteende och kan predicera självskada över tid utöver den roll som depression har. 

Den andra frågan tar upp om det finns en interaktion mellan depressiva symtom och 

identifikation med en subgrupp och om denna interaktion kan förklara och predicera 

självskada.  

Metod 

Deltagare 

Studien utgår från tidigare insamlade data från forskningsprojektet “Sju skolor”. Det 

var ett longitudinellt projekt som under fyra år samlade in data från ungdomar i årskurserna 7 

till 9 vid sju stycken högstadieskolor i Örebro län. I denna studie används data från det första 

insamlingstillfället (år 2006) och det andra (år 2007). Deltagarna gick i 7e, 8e och 9e klass vid 

första tillfället och sedan 8e och 9e klass vid andra tillfället. Anledningen till bortfallet mellan 

första och andra mätpunkten var alltså att de elever som gick i 9an vid första tillfället hade 

avslutat sina högstadiestudier vid andra tillfället. Deltagarna i studien bestod av totalt 1,478 

högstadieelever i åldrarna 13–15 år varav 50,9 % var flickor. Utav dessa var det 1317 stycken 

deltagare (655 flickor och 662 pojkar) som svarade på alla frågor vid första tillfället (när de 

gick i årskurserna 7, 8 och 9 på högstadiet) och 779 deltagare (392 flickor och 387 pojkar) 

som svarade på alla frågor vid andra mättillfället (när de gick i årskurserna 8 och 9). För att 

förtydliga så används 7, 8 och 9e klassare för det tvärsnittliga analyserna medans det 

longitudinella analyserna endast involverar de ursprungliga 7- och 8e klasserna. 
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Mätinstrument 

Non-Suicidal Self-Injury (NSSI). En självskada kan ta sig till uttryck på olika vis men 

sker oftast med hjälp av exempelvis rakblad, kniv eller nål för att orsaka ytliga skador som 

lämnar ärr efter sig. För att en diagnos av NSSI ska kunna fastställas finns ett flertal kriterier. 

Till att börja med behöver individen ha engagerat sig i beteendet fem eller fler gånger det 

senaste året samt ha en uppfattning eller tro om att självskadan kommer leda till en reducering 

av negativa känslor efteråt (American Psychiatric Association, 2013). Vidare kriterier är att 

funktioner i individens vardag påverkas av beteendet, till exempel kan det bli svårt att prestera 

i skolan eller arbetet. För att individen ska kunna sägas ha självskadat får beteendet inte heller 

ha skett endast under psykotiska episoder eller medicinsk- eller alkoholpåverkan. I denna 

studie utvärderades NSSI genom Deliberate Self-Harm Inventory, (Gratz 2001; översatt 

version; Lundh, Karim & Quilisch, 2007). Detta är en självskattningsskala som reviderats till 

nio frågor som behandlar antalet gånger som deltagare självskadat under de senaste sex 

månaderna. Frågorna var följande: “Har du avsiktligt skurit dina handleder, armar eller andra 

delar av din kropp?”, “Har du avsiktligen rivit dig själv tillräckligt hårt så att ett sår 

uppkommit eller börjat blöda?”,  “Har du avsiktligt bränt dig själv med tändstickor, tändare 

eller cigaretter?”, “Har du karvat in märken, ord och/eller symboler på den egna huden?”, 

“Har du avsiktligen rivit dig så hårt att ett sår eller en blödning uppkommit?”, “Har du 

avsiktligen bitit dig själv så hårt att ett hål i huden uppkommit?”, “Har du avsiktligen stuckit 

in föremål såsom nålar i den egna huden? (Tatueringsnålar, smycken eller piercings 

inkluderas inte i detta)”, “Har du avsiktligen slagit dig själv eller bankat huvudet mot 

någonting så hårt att ett blåmärke uppkommit?”, “Har du avsiktligen hindrat sår från att 

läka?”. Svarsalternativen varierade från 0 (aldrig) till 6 (fem eller fler gånger). Den interna 

reliabiliteten för skalan Deliberate Self-Harm Inventory visade på en Cronbach alpha på .92. 
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Depressive symptoms (CES-DC). Vid användning av begreppet depression syftas det 

på de symtom som karakteriserar depressiva beteende. Dessa är följande; upplevd 

nedstämdhet avsaknad av intresse och energi för dagliga aktiviteter, markant ökning eller 

minskning av kroppsvikt, sömn- och koncentrationssvårigheter, rastlöshet, tankar om ens egen 

oduglighet och självmordstankar (American Psychiatric Association, 2013). I studien mättes 

depressiva symtom genom en svensk översättning av The Center for Epidemiological Studies 

Depression Scale for Children (CES-DC) (Faulstich, Carey, Ruggiero, Enyart & Gresham, 

1986). Det är en 16-frågors självskattningsskala där deltagarna ombads tänka tillbaka på 

veckan som gått och svara på följande påståenden: “Jag blev irriterad över saker jag vanligtvis 

inte bryr mig om”, “Jag hade ingen matlust”, “Jag kände mig oförmögen att känna glädje 

fastän vänner och familj försökte hjälpa”, “Jag kände att jag inte kunde fokusera på det jag 

gjorde”, “Jag kände mig nere och olycklig”, “Jag kände mig för trött för att göra någonting”, 

“Det kändes som att saker jag gjort tidigare inte blev som jag ville”, “Jag kände mig rädd”, 

“Jag sov sämre än jag brukar”, “Jag var mer tystlåten än jag brukar”, “Jag kände mig ensam 

och saknade vänner”, “Jag kände att andra i klassen inte var vänliga eller ville vara med mig”, 

“Jag kände för att gråta”, “Jag kände mig ledsen”, “Jag kände att folk inte gillade mig” och 

“Det var svårt att sätta igång med saker”. Svarsalternativen varierade mellan 1 (inte alls) och 

4 (ofta). Skalans interna reliabilitet visade på en alpha på .93.   

 Grupptillhörighet. För att kunna samla in data kring deltagarnas grupptillhörighet 

utformades en skala specifikt för projektet Sju skolor. Deltagarna i studien fick svara på hur 

väl de identifierade sig med 14 möjliga grupper. För varje grupp ombads de ange en siffra på 

en femsiffrig-responsskala. 1 betydde att eleven inte alls tyckte att gruppen liknade den själv, 

3 angav en medelmåttig identifikation och 5 innebar att eleven upplevde att gruppen var 

precis som denne själv. Grupperna i fråga var följande: akademiskt inriktad, punkare, hip-

hopare, skater, hårdrockare, atlet, synthare, goth, populär, estet, punkare, hippie, datanörd, 
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pop eller immigrant. För studiens syfte slogs grupperna goth, punk och hårdrockare ihop till 

en gemensam grupp. Vidare användning av begreppet subgrupp i studien hänvisar endast till 

dessa tre grupper.  

 

Procedur 

Vi har använt tidigare inhämtade data från ett projekt genomfört inom Center for 

Developmental Research (CDR) som har namnet “Sju skolor”. Projektet har blivit godkänt av 

etikprövningsnämnden. Syftet med projektet var att samla in dataunderlag från 

högstadieelever gällande bland annat hälsa och familj- och hemförhållanden. Datamaterialet 

är longitudinellt och insamlades årligen utav utbildade testledare under en tidsperiod på fyra 

år. I denna studie har vi använt data från de två första mätningarna. 

Innan genomförandet av studien informerades skolmyndigheterna, rektorer och annan berörd 

personal. Därefter informerades ungdomarnas föräldrar om projektets bakgrund var efter de 

fick möjligheten att tacka nej till deras barns medverkan. Datainsamlingen skedde i 

deltagarnas klassrum där de, till att börja med, blev informerade om att de inte behövde svara 

på enkäterna om de inte ville och att de, om de valde att svara på frågorna, kunde ångra sig 

och avsluta sitt deltagande närsomhelst. Endast ett fåtal valde att inte delta. Under tiden 

eleverna svarade på frågorna var deras lärare inte med i klassrummet. Elever med 

lässvårigheter fick frågorna upplästa högt utav testledarna i separata rum från resterande 

deltagare. Om eleverna valde att delta fick de även information om att de inte skulle bli 

kompenserade med pengar men en gåva i form av en penna eller en miniräknare delades ut 

vid slutet av datainsamlingen. En vecka efter de ordinarie insamlings tillfällena gjorde 

testledarna ett återbesök för att samla in data från deltagare som inte närvarat vid första 

tillfället.  
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Analyser 

För att undersöka våra forskningsfrågor gjordes fem statistiska analyser. Den första var en 

korrelationsanalys där sambanden mellan variablerna kön, depressiva symtom, identifikation 

med subgrupp och självskada vid första och andra mättillfället undersöktes. Den andra 

analysen var en multipel regressionsanalys där vi undersökte om kön, depressiva symtom och 

identifikation med en subgrupp kunde förklara självskada vid första mättillfället. Den tredje 

analysen var en longitudinell analys. Med hjälp av multipel regressionsanalys undersökte vi 

om depressiva symtom, kön och identifikation med subgrupp kunde predicera förändringar av 

självskada över tid (från första till andra mättillfället). Den andra och tredje analysen 

undersöker depression och identifikation med subgrupp som unika effekter. Vi undersökte 

också om det fanns en interaktion mellan identifikation med en subgrupp och depression vid 

prediktionen av självskadebeteende. Detta studerade vi tvärsnittligt i en fjärde analys. Den 

femte och sista analysen var en regressionsanalys med syfte att undersöka hur variablerna 

depressiva symtom och identifikation med subgrupp i interaktion med varandra kunde 

förklara förändringar i självskada från det första till det andra tillfället. Samtliga av studiens 

analyser gjordes i Statistical Package for Social Sciences (version 23). 

Resultat 

Kan identifikation med en alternativ subgrupp förklara och predicera självskada över tid efter 

kontroll för depression? 

För att kunna besvara ovanstående fråga gjordes en deskriptiv analys samt en 

korrelationsanalys för att kunna beskriva och undersöka sambanden mellan studiens variabler 

(se Tabell 1 och Tabell 2). Resultaten visade att det fanns ett positivt samband mellan 

depression och identifikation med alternativa subgrupper (r = .14, p <.001) samt mellan 

depression och självskada (r = .43, p <.001). Vidare fanns en positiv korrelation mellan 

identifikation med en alternativ subgrupp och engagemang i ett självskadebeteende vid både 
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första (r = .30, p <.001) och andra mättillfället (r = .24, p <.001). Kön visade en positiv 

korrelation med depression, där tjejer uppvisade en högre nivå (r = .30, p <.001). Pojkar 

uppvisade dock en högre benägenhet att identifiera sig med en utav de identifierade 

subgrupperna i jämförelse med tjejer (r = -.11, p <.001). Utifrån detta fann vi att självskada 

vid första och andra tillfället hade en hög positiv korrelation vilket visade på att 

självskadebeteende var stabilt över tid. Ytterligare visade resultaten på att ungdomar som 

självskadar även tenderar att uppleva depressiva symtom. Slutligen pekade korrelationerna på 

att ungdomar som självskadande hade en högre benägenhet att identifiera sig med alternativa 

subgrupper.  

Tabell 1. Deskriptiv statistik av studiens variabler. 

 M SD 

  Självskada T1                                   .31                                 .31 

Självskada T2                                   .28                                 .28 

Depression                                 1,73                                 .62 

Subgrupp                                   1.25                                 .31 

Kön                                                 1.50                                  .50 

Not. M= Medelvärde, SD = Standardavvikelse 

 

Tabell 2. Pearsonkorrelation mellan självskada vid första och andra mättillfället (T1 och T2), 

identifiering med alternativa subgrupper (Subgrupp), depressiva symptom (Depression), samt 

könstillhörighet (Kön). 

                                1.                      2.                    3.                    4. 

1.Självskada T1       -                       -                      -                      - 

2.Självskada T2      .46*** (862)     -                      -                      - 

3.Depression          .43*** (1441)  .27*** (864)    -                       -  

4.Subgrupp            .30*** (1327)  .24*** (798)   .14*** (1331)   -  

5.Kön                     .07* (1453)      .07* (1453)    .30*** (1457)   -.11 ***(1350) 

*p <.05; **p <.01; ***p <.001.  

Not. Värden inom parentes representerar antal personer inkluderade i respektive korrelation. 

 

 

 

 

 



SUBGRUPP OCH SJÄLVSKADA (NSSI)  13 

Tvärsnittliga analyser 

För att besvara den första forskningsfrågan, dvs, om identifikation med en alternativ 

subgrupp kan förklara självskada efter att ha kontrollerat för depressiva symtom, undersökte 

vi forskningsfrågan tvärsnittligt genom en multipel linjär regressionsanalys (se Tabell 3). Vi 

fann att depressiva symtom var den starkaste förklaringsvariabeln (β = .40, p <.001) följt av 

identifikation med en subgrupp (β = .25, p <.001). Variabeln kön visade sig vara icke-

signifikant. Tillsammans kunde variablerna identifikation med en subgrupp och depressiva 

symptom förklara 24 % av variansen i självskada vid första mättillfället, F (3, 1313) = 139,42, 

p <.001. Sammanfattningsvis så visade sig identifikation med en subgrupp vara en unik 

prediktor av självskadebeteende hos unga (utöver den påverkan som depression har). Då 

könsvariabeln visade sig vara icke-signifikant kan resultatet generaliseras till båda könen 

vilket innebär att sambandet mellan identifikation med en subgrupp och självskadebeteende är 

ungefärligt detsamma för pojkar och flickor.  

Tabell 3. En multipel regressionsanalys där den beroende variabeln självskada vid T1 

prediceras av identifiering med alternativa ungdomskulturer (Subgrupp T1), depressiva 

symptom (Depression T1), och könstillhörighet (Kön T1). 

                                   β              SE             p                 

Subgrupp         .25            .02            .025   

Depression              .40            .02            .026 

Kön                        -.02            .02            .329  

 

Antal deltagare: 1317. Beroende variabel: självskada vid första mättillfället (T1).  

 

Longitudinella analyser 

För att besvara forskningsfrågans andra del, dvs att undersöka om identifikation med 

en alternativ subgrupp kan predicera självskada över tid efter att ha kontrollerat för depressiva 

symtom, gjordes en multipel linjär regressionsanalys. Den longitudinella analysen gjordes i 

två steg där vi i första steget undersökte om självskadebeteende vid första mättillfället kunde 

predicera självskadebeteende vid andra tillfället. Resultatet av detta visade att 23% av 

variationen i självskada vid andra tillfället kunde förklaras av självskada vid första tillfället (β 
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= .48, p <.001) vilket visar på beteendets stabilitet över de två mättillfällena. I det andra steget 

analyserade vi om identifikation med en alternativ subgrupp respektive depressiva symtom 

kunde predicera förändringar i självskadebeteende över tid. Resultatet visade att modellen i 

sin helhet kunde förklara 25,4% av variansen i självskada vid andra tillfället, F (4,778) = 

65,80, p <,001. Vidare visade sig variabeln identifikation med en subgrupp vara en signifikant 

prediktor av förändringar i självskada över tid, (β = .11, p = .001) och så var också depressiva 

symptom (β = .10, p = .008). Dock var variabeln kön icke-signifikant och kunde inte 

predicera förändringar i självskadebeteende. Sammanfattningsvis kan vi se att identifikation 

med subgrupp var en unik prediktor av förändringar i självskadebeteende över tid utöver den 

roll som depressiva symptom spelade.  

Tabell 4. Multipel regressionsanalys i två steg med prediktorvariablerna självskada 

(Självskada T1), identifiering med alternativa ungdomskulturer (Subgrupp T1), depressiva 

symptom (Depression T1) och könstillhörighet (Kön T1).                         

För att besvara ovanstående fråga tvärsnittligt, gjordes en multipel linjär 

regressionsanalys (se Tabell 5) där vi undersökte interaktionseffekten mellan variablerna 

depressiva symtom och tillhörighet till en alternativ subgrupp på självskadebeteende vid 

första mättillfället. Resultaten från denna tvärsnittliga undersökning visade att modellen i 

helhet kunde förklara 26,3% av variansen i självskada, F (3, 1313) = 156,51, p <.001. Vid 

prövning av interaktionseffekten visades att depression och tillhörighet i en subgrupp 

tillsammans signifikant förklarade självskada i en positiv riktning (B = .118, p <.001).  

                                                  Steg 1                           Steg 2 

                                       β          SE          p                    β          SE          p           

Självskada T1             ,48         ,03      <.001               .40         .04     <.001 

Subgrupp              -             -      -                   .11         .03       .001 

Depression                   -             -      -                   .10         .04       .008   

Kön                          -             -      -                   .04         .03       .182    

 

Antal deltagare: 778 

Beroende variabel: självskada vid andra tillfället 

Existerar en interaktion mellan depressiva symtom och identifikation med en alternativ 

subgrupp och kan denna interaktion förklara och predicera självskada? 
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En plott gjordes för att tvärsnittligt studera denna interaktionseffekt (se Figur 1). 

Denna visade att vid låga nivåer av depression fanns det minimala skillnader i 

självskadebeteende mellan de ungdomar som identifierade sig med studiens subgrupper och 

de som inte gjorde det. Däremot på höga nivåer av depression, hade de ungdomar som 

identifierade sig med studiens subgrupper betydligt högre nivåer av självskadebeteende än de 

ungdomar som inte identifierade sig med dessa subgrupper. Högsta nivåer av 

självskadebeteende återfanns hos de ungdomar som både uppvisade höga nivåer av depression 

och som identifierade sig med studiens subgrupper. 

Tabell 5. Tvärsnittlig regressionsanalys av interaktionstermen (Depression*Subgrupp), 

depressiva symtom (Depression) och identifikation med subgrupp (Subgrupp). 

                                              B                      SE                  p 

Subgrupp                              .203                .02             <.001  

  Depression                           .362                .02             <.001 

Depression*Subgrupp          .118                .02             <.001  

  

Antal deltagare = 1317. Deltagarna gick i 7e, 8e och 9e klass vid första mättillfället.  

Beroende variabel: självskada vid första tillfället (Självskada T1) 
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Figur 1. Plottning av de oberoende variablerna identifiering med alternativa 

ungdomskulturer och depressiva symtom och interaktionseffekten av dessa på den beroende 

variabeln självskada vid första tillfället (Självskada T1). Värdet längst den lodräta axeln 

representerar z-värdet av självskadebeteende vid första tillfället. Med z-värden menas de 

värden som omvandlats för att göra de olika skalorna jämförbara. Därför har variablerna 

medelvärdet noll och en standardavvikelse på ett. 

 

För att besvara frågans andra del, alltså på vilket sätt en interaktion mellan depressiva 

symtom och identifikation med en alternativ subgrupp kan predicera självskada över tid, 

undersöktes frågan longitudinellt genom en multipel linjär regressionsanalys. Vi var 

intresserade av att se om depressiva symptom vid första tillfället i kombinationen med 

identifiering med alternativa ungdomskulturer vid första tillfället kunde predicera 

självskadebeteende över tid, alltså vid andra mättillfället ett år senare (se Tabell 6). Resultaten 

visade att den övergripande modellen kunde förklara 26 % av variansen i självskada vid andra 

mättillfället, F (4, 774) = 67,93, p <.001. Det fanns en signifikant interaktionseffekt (B = ,82, 

p =,004.), dvs variablerna depressiva symtom och identifikation med en subgrupp i 

kombination gav upphov till förändringar i självskada över tid i positiv riktning.   

 En plott av den longitudinella interaktionstermen (se figur 2) som kontrollerade för 

tidigare självskada, (T1) visade att individer som inte visar depressiva symtom inte skiljer sig 

i nivå av självskada (T2) oavsett om det identifierar sig med subgrupper eller ej. Vidare visar 

plotten att individer som identifierar sig med en alternativ subgrupp och uppvisar depressiva 

symtom upplever betydligt högre nivåer av självskada än de som inte identifierar sig med 

subgrupp. Sammanfattningsvis visar resultaten att depressiva symtom och identifikation med 

subgrupp både enskilt och i interaktion påverkar självskada över tid i positiv riktning.  
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Tabell 6. Longitudinell regressionsanalys av interaktionstermen (depression*identifikation 

med subgrupp). 

                                                  B                      SE                      p 

 Självskada (T1)              .452                   .04                 <.001 

   Subgrupp                      .078                   .03                   .031 

 Depression                    .115                   .03                .002  

   Depression*Subgrupp           .082                   .03                   .004 

Antal deltagare = 779 

Beroende variabel: självskada vid andra tillfället (T2) 

 

 

 

 

Figur 2.  Plottning av den longitudinella analysen.  Oberoende variablerna identifiering med 

alternativa ungdomskulturer och depressiva symtom och interaktionseffekten av dessa. 

Eftersom självskada vid första tillfället (T1) är med som förklaringsfaktor blir medelvärdet b-

vikten av självskada vid första tillfället (Självskada T1) dvs B =.452. Värdet längst den 

lodräta axeln representerar självskadebeteende vid andra tillfället. Liksom den vågräta axeln 

delas in i låg och hög nivå av depressiva symtom. 
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Diskussion 

Denna studie genomfördes för att undersöka vad som kan påverka ungdomar till att 

skada sig själva. Redan känt är att depression är den starkaste underliggande orsaken till 

varför ungdomar tillfogar sig skador på den egna kroppen. Utöver det litteraturen säger om 

depressiva symtom var vi intresserade av att se om självskada också kunde vara associerat 

med ungdomars identifikation med alternativa subgrupper. Studien visade att depressiva 

symtom och identifikation med en subgrupp båda var unika faktorer när det gäller att förklara 

självskada.  När det gällde att förklara individers självskada i tvärsnittsanalyser var depressiva 

symtom den starkaste prediktorn. Vid kontroll för befintlig självskada i den longitudinella 

analysen visades att depressiva symtom och identifikation med subgrupp var jämnstarka som 

prediktorer för framtida självskada.       

 Förutom att undersöka relationen mellan självskada, depression och subgrupp var vi 

även intresserade av att undersöka samspelet mellan depression och subgrupp. Det har 

tidigare forskning inte undersökt. Utifrån resultaten kunde det utläsas att det fanns en 

interaktionseffekt som visade på att ungdomar som uppvisade de högsta nivåerna av 

självskada rapporterade både höga nivåer av depressiva symtom och identifikation med en 

subgrupp. Sammanfattningsvis har vi kunnat visa att sjävskadebeteende har en högre 

förekomst bland vissa subgrupper såsom goth, punk och/eller hårdrockare och att detta i 

kombination med depression kan förklara varför ungdomar självskadar sig. Studiens resultat 

bidrar till tidigare litteratur genom att visa på att ungdomar som identifierar sig med en 

alternativ subgrupp och upplever depressiva tankar och känslor uppvisar högre nivåer av 

självskada än andra grupper. För att förklara ovanstående resultat finns tre alternativa teorier. 

Den första är modell mekanismer inom grupper där medlemmar anammar ett visst beteende 

som förespråkas eller är vanligt inom gruppen, detta för att känna sig mer delaktiga (Young et 

al. 2012). Den andra teorin är selektionseffekter vilket innebär att ungdomar som redan 
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självskadar sig aktivt väljer att engagera sig i grupper och/eller med kamrater som också gör 

det (Bowes et al. 2015). I detta fall är självskadan redan ett faktum hos individen till skillnad 

från teorin om modellmekanismer där självskada är någonting som utvecklas efter exponering 

för sociala effekter. Den tredje förklaringen är kamratinflytande. Om en identifierar sig som 

goth, hårdrockare eller punk är det troligt att några eller flera utav ens vänner också gör det 

vilket gör att kamraters direkta och indirekta inflytande kan förklara varför ungdomar inom 

dessa subgrupper självskadar sig. Denna effekt benämns i litteraturen som ”peer 

socialization” och tidigare studier har visat att kamraters inflytande kan påverka ungdomarnas 

eget självskadebeteende positivt (You et al. 2013). Det framkom att om deltagarnas angivna 

bästa vän och/eller vänskapsgrupper självskadade sig kunde detta predicera frekvensen och 

nivån av självskada hos deltagaren själv. Det är alltså möjligt att det finns ett socialt 

inflytande på nivån av självskada i form av vänner eller vänskapsgrupper. Ytterligare en 

studie talar för att det inte finns några stöd för en direkt effekt av kamratinflytande (Giletta et 

al. 2013). Med direkt menas att ungdomar i studien vars vänner visade på högre nivåer av 

självskadebeteende inte ökade den egna nivån av självskadebeteende. Däremot kunde en 

indirekt effekt av kamratinflytande återfinnas. Med detta menas att vänners depressiva 

symptom kunde predicera förändringar i nivån av självskada hos deltagarna själva. Detta 

tyder på att socialisering mellan kamrater kan ske indirekt genom andra faktorer såsom 

depressiva symtom eller identifikation med en viss grupp och bör därför inte endast 

utvärderas med direkta mått. Förklaringar till varför ungdomar som identifierar sig med en 

goth, punk eller hårdrocks kultur självskadar kan alltså vara modellmekanismer, 

kamratinflytande och/eller selektionseffekter.    

Det skulle kunna diskuteras om ovannämnda faktorer kan verka separat eller i 

interaktion med varandra och vilken som i sådana fall föregår vilken eller om en utav dem 

ligger till grund för en annan. Kanske väljer ungdomar att umgås med andra personer eller i 
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vänskapskretsar som, precis som denne själv, skadar sig själva (selektionseffekt) och att 

frekvensen av självskada höjs på grund av påverkan från dessa vänner/grupper 

(kamratinflytande). Eller det kan vara så att personer modellerar en rådande norm i en 

subgrupp (modellmekanism) som i detta fall innebär att självskada och utefter detta endast 

väljer att umgås med andra som gör samma sak (selektionseffekt). Om det existerar en viss 

riktning mellan olika förklaringar till självskada och hur den i sådana fall ser ut är fortfarande 

outforskat men det vi sammanfattningsvis kan säga är att sociala effekter i form av vänner 

och/eller grupptillhörighet kan påverka självskada positivt hos den enskilda individen. 

 Utöver det redovisade resultatet innehöll studien även oväntade resultat. Detta i form 

av att flickor uppvisade högre depressiva symptom än pojkar vilket skulle kunna leda en till 

att tro att flickor därav också skulle uppvisa högre nivåer av självskada. Men det visade att 

pojkar och flickor uppvisade liknande nivåer av självskada trots skillnader i nivåer av 

depressiva symtom. Detta är någonting som står i kontrast till tidigare forskning där flickor 

visat sig vara mer benägna att självskada än pojkar (Young et al., 2006; O'Connor et al., 2014; 

O’Connor et al., 2009). Ett annat oväntat resultat var att identifikation med subgrupp visade 

sig vara en jämnstark prediktor med depressiva symtom vid predicering av självskada över 

tid. Att identifikation med subgrupp skulle förklara självskada över tid lika starkt som 

depression är överraskande då tidigare litteratur visat på den viktiga roll depression spelar vid 

förklarandet av självskada och att detta varit den främsta prediktorn. En förklaring till varför 

depression och subgrupp är jämnstarka som prediktorer är att depressiva symtom och 

självskada (T1) överlappar i sin förmåga att predicera förändringar i självskada över tid. 

Sammanfattningsvis utgjorde alltså inte kön en signifikant effekt när det kom till att förutspå 

självskada, och identifikation med subgrupp och depression visade sig likvärdiga i förklaring 

självskada över tid.         

 Förutom oväntade resultat innehåller studien också diverse svagheter. För det första 
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utfördes analyserna med data och mätinstrument hämtade från en tidigare studie vilket gör att 

egna enkätfrågor inte utformades. Detta har kunnat påverka studien i det att fler frågor som 

behandlar relationen mellan sociala influenser och självskada hade kunnat inkluderas. Genom 

detta hade vi kunnat redovisa resultat från fler aspekter som rör deltagarnas identifikation och 

intresse för en subgrupp. Vidare kan det finnas andra förhållanden som kan förklara 

självskada utöver effekten av depression. Till exempel skulle aggressiva beteenden, 

familjeförhållanden eller socioekonomisk bakgrund kunna vara bakomliggande orsaker som 

separat och tillsammans kunna förklara självskada hos ungdomar. Om fler förhållanden hade 

inkluderats i vår studie kunde en mer omfattande bild över vad som påverkar självskada hos 

ungdomar kunna getts. Studien är alltså begränsad i det att vi endast fokuserat på ett fåtal 

variabler som kan förklara beteendet i fråga.      

 Även om studien innehåller svagheter finns det även styrkor. En av dessa är antalet 

deltagare och stickprovets jämna könsfördelning. Detta gör att resultatet på ett bättre sätt kan 

representera populationen. Vidare består studiens mått av välbeprövade skalor som reviderats 

med syfte att svara mot den svenska kontexten och har god reliabilitet och validitet vilket ökar 

resultatets tillförlitlighet. Eftersom de data vi tagit del av inhämtats vid två mättillfällen gav 

den oss möjligheter att undersöka fenomenet både tvärsnittligt och longitudinellt, vilket ger 

goda möjligheter att svara på hur faktorer förklarar och predicerar självskada över tid. Alltså 

bidrar resultatet till att öka förståelsen av vilka faktorer som kan påverka självskada hos 

ungdomar.            

 Det finns alltså flera olika faktorer som kan påverka varför personer väljer att 

medvetet skada sig själv. Studien har funnit signifikanta effekter av att identifiering med 

subgrupper påverkar självskadebeteende samt att depression och subgrupp signifikant 

interagerar med varandra utöver de enskilda effekterna och redogjort för hur dessa förklarar 

självskadebeteende. Detta bidrar till ökad förståelse kring hur ett komplext begrepp som 
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självskada kan ta sig uttryck sett till studiens urval. Sett till studiens resultat går det också att 

hitta stöd för forskning som visar på vikten av sociala samspel mellan ungdomar och effekten 

det kan komma att ha på självskadebeteende. För att utöka kunskapen kring ämnet ytterligare 

är förslag till vidare forskning att undersöka fler faktorer, utöver depression och subgrupp, 

som kan ligga till grund för självskada och undersöka den verkan dessa kan ha. Exempel på 

sådana faktorer skulle kunna vara socioekonomisk bakgrund, coping-strategier, 

hemförhållanden och/eller aggressivt/impulsivt-beteende. En annan intressant infallsvinkel för 

vidare forskning skulle kunna vara att använda sig utav samma kohort men följa deltagarna 

över en längre tid med fler mättillfällen och undersöka om och hur deras självskada ändras 

med tiden och vilka faktorer som bidrar till detta. Hade några faktorer varit bestående och i 

sådana fall vilka? Hade självskada minskat, höjts eller varit stabilt hos deltagarna över längre 

tid och i sådana fall varför?  

Efter att ha genomfört denna studie har vi kommit till insikt med att 

självskadebeteende bland ungdomar är ett växande problem och vi ser ett behov av att vidare 

forskning kring ämnet görs för att vuxna närstående, skolor och vård ska kunna erbjuda bättre 

hjälp. Vårt resultat visar att vissa ungdomskulturer har högre benägenhet att självskada än 

andra och att ungdomar som är deprimerade eller redan självskadar också kan vara mer 

benägna att ingå i sådana grupper. Att förhindra att ungdomar engagerar sig i ett sådant 

beteende är givetvis svårt, men att skapa en öppen dialog i hem- och skolmiljö kan underlätta 

för ungdomar att be om hjälp eller hitta någon att prata med.  
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