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Sammanfattning 
 
Denna studie syftar till att undersöka fenomenet sex som självskadebeteende. Med 
utgångspunkt i sex stycken biografiska livsberättelser vill vi nå en ökad förståelse för varför 
dessa unga kvinnor börjar att använda sex som självskadebeteende, varför de upprätthåller 
sex som självskadebeteende samt varför de slutar att använda sex som självskadebeteende. 
Teorin om Människans åtta åldrar samt begreppet coping används för att nå en djupare 
förståelse för de unga kvinnornas beteende. Analysen visar att bidragande faktorer till varför 
de unga kvinnorna börjar använda sex som självskadebeteende är svåra händelser, avsaknad 
av stöd samt psykisk ohälsa. Dessa är även bidragande till att beteendet upprätthålls. Andra 
faktorer är att de unga kvinnorna blir duktiga på att dölja beteendet samtidigt som 
omgivningen är ouppmärksam. De upplevde även att de utvecklade ett beroende av männen 
och förklarade hur de reglerade negativa känslor genom att ha destruktivt sex med 
främmande män, vilket vi tolkar som bidragande faktorer till att beteendet upprätthålls. 
Avgörande faktorer till att de förmådde sluta använda sex som självskadebeteende är att de 
fick professionell hjälp och stöd från omgivningen, att byta miljö för att på så sätt komma 
bort från männen och få en nystart samt att de hittade andra strategier för att hantera sina 
känslor. 
 
Nyckelord: Sex som självskadebeteende, livsberättelse, Eriksons utvecklingspsykologiska 
teori, coping, socialt arbete.  
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Abstract 
 
The aim of this study is to investigate the phenomenon of sex as self-injury. Using six 
biographical life stories we want to acquire a better understanding of why these young 
women start to use sex as self-injury, why they continue to use sex as self-injury and why 
they quit their use of sex as self-injury. Erikson's theory of psychosocial development and the 
concept of coping is used for analysis to get a deeper understanding of young women's 
behavior. The analysis shows that the contributing factors to why the young women starts to 
use sex as self-injury have been difficult life events, lack of support and mental illness. These 
are also contributing factors to the maintaining of the behaviour. Other factors are that the 
young women have been good at hiding their behavior and that the surroundings have been 
inattentive. They felt that they were addicted to the men and used destructive sex to regulate 
negative emotions, which we interpret as contributing factors to the maintaining of the 
behaviour. Crucial factors which lead to that they were able to stop using sex as self-injury 
was that they got professional help and support from the surroundings, that they changed 
their environment to get away from the men and get a new start and that they found other 
strategies to handle their emotions. 
 
Keywords: Sex as self-injury, life stories, Erikson's theory of psychosocial development, 
coping, social work.  
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Studiens titel “Han var min kniv mot handleden, den jag använde när jag hade riktigt mycket 
ångest” är tagen från en av livsberättelserna (Engvall, 2011, s. 168). Titeln visar på hur de 
unga kvinnorna själva upplever att deras beteende går att likna med mer vanliga och omtalade 
självskadebeteenden som att skära sig och att det görs när de unga kvinnorna försöker att 
reglera sin negativa känslor, såsom ångest.  
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Inledning 
Sex som självskadebeteende är verkligheten för en del unga i vårt samhälle. Trots detta är det 
först på senare tid som ämnet har fått uppmärksamhet, att unga använder sex som ett sätt att 
skada sig själva har diskuterats i sociala medier, av tjejjourer och av yrkesverksamma som 
arbetar med unga (Fredlund, Priebe, Jonsson & Wadsby, 2017). År 2015 omtalar Sveas 
hovrätt [2015: B2517] sex som självskadebeteende i överklagandet av en dom. Domen rör 
köp av sexuell handling av minerårig och i överklagandet påtalas bland annat att 
gärningsmannen borde ha tagit hänsyn till flickans uppenbara självdestruktiva beteende och 
därmed inte utnyttja henne eller utsätta henne för förnedrande handlingar trots samtycke. 
Även om ämnet sex som självskadebeteende har börjat belysas finns det ännu mycket lite 
forskning på området, där forskningen främst är framtagen i Sverige och publicerad de 
senaste åren (Zetterqvist, Svedin, Fredlund , Priebe, Wadsby & Jonsson, 2018; Fredlund, 
2019). De ungdomar som använder sex som ett självskadebeteende lider i större utsträckning 
än andra unga av psykiska besvär och det är vanligt med flera olika typer av 
självskadebeteenden. För en majoritet av de unga kvinnor som har självskadat sig genom sex 
har händelsen inneburit smärta (Svedin, Priebe, Wadsby, Jonsson & Fredlund, 2015). Den 
skada som de unga tillfogar sig själva genom sitt sexuella självskadebeteende riskerar att leda 
till att de upprepar beteendet för att döva negativa känslor och i vissa fall tar till värre 
metoder än de tidigare har använt sig av (Fredlund, 2019).  
 
Vi anser att socionomer tillhör en yrkesgrupp som ofta kommer i kontakt med utsatta unga 
människor i samhället och sannolikheten att de möter personer som mår dåligt och har ett 
självskadebeteende är hög. Exempelvis de socialarbetare som arbetar med ungdomar på 
skolor, ungdomsmottagningar och HVB- eller behandlingshem. Socialnämndens ansvar för 
barn och unga fastställs i Socialtjänstlagen [SoL] 5 kap. 1 §. Där framgår det att 
socialnämnden är skyldig att verka för att bedriva förebyggande arbete för att förhindra att 
unga far illa och att verka för att unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Vidare 
framgår socialnämndens skyldighet att verka för att unga inte vistas i miljöer som är skadliga 
för dem, även att de ska sörja för att unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd 
och stöd som de behöver.  

Problemformulering 

Med grund i socialnämndens yttersta ansvar för unga och att socialarbetare riskerar att möta 
unga som har sex som ett självskadebeteende är det viktigt med lämplig kompetens. Att 
socialarbetare exempelvis känner till sex som självskadebeteende, dess riskfaktorer och 
funktioner. Dessa unga far illa i samhället och det behövs mer forskning på området för att 
rätt hjälp ska kunna erbjudas. Vår studie kan bidra med ökade kunskaper, till såväl 
yrkesverksamma som civilsamhället, om sex som självskadebeteende hos unga kvinnor som 
leder till att fler kan få den hjälp de behöver. Genomförandet av studien motiveras även av 
den begränsade forskning som finns inom ämnet. Enligt de sökningar som vi genomfört är 
sex som självskadebeteende ett mycket outforskat område, där forskningen främst är 
genomförd i Sverige och under de senaste åren. Detta överensstämmer med utsagor från 
forskarna till några av de studier som vi har använt (Zetterqvist et al., 2018; Fredlund, 2019). 
Ingen av de studier vi har hittat på ämnet undersöker varför unga kvinnor slutar använda sex 
som självskadebeteende, därmed är vårt bidrag till forskningen av stor betydelse.  
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Syfte & frågeställningar 
Syftet med studien är att med utgångspunkt i sex biografiska livsberättelser analysera unga 
kvinnors personliga erfarenheter av sex som självskadebeteende. Ett delsyfte är därmed att 
bidra till fördjupad kunskap om varför vissa unga kvinnor väljer att använda sex för att skada 
sig. Med utgångspunkt i syftet har följande frågeställningar formulerats:  
 

- Vad är det som gör att de unga kvinnorna i livsberättelserna börjar använda sex som 
självskadebeteende? 

- Vad är det som gör att de unga kvinnorna i livsberättelserna upprätthåller sex som 
självskadebeteende?  

- Vad är det som gör att de unga kvinnorna i livsberättelserna slutar med sex som 
självskadebeteende? 

Definition av begrepp 

Självskadebeteende 
Ett självskadebeteende kan definieras som en rad olika beteenden där individen medvetet 
initierar handlingar med avsikt att skada sig själv. Detta gäller oavsett motivet till handlingen 
eller omfattning av suicidala tankar (Lodebo, Moller, Larsson, & Engstrom, 2017). Det 
vanligaste motivet bakom självskadebeteende är att använda kroppen för att reglera sin 
sinnesstämning (Jonsson, Svedin, Priebe, Fredlund, Wadsb & Zetterqvist, 2019). 
Självskadebeteende kan delas upp i direkt- och indirekt form. Direkt självskadebeteende 
syftar till något som resulterar i en direkt skada på kroppen, som att skära eller bränna huden, 
medan indirekt självskadebeteende innebär ett risktagande eller destruktivt beteende som 
skadar över längre tid, exempelvis självsvält eller missbruk (Lundh, Karim & Quilisch, 2007; 
Fredlund et al., 2017). 

Sex som självskadebeteende 
Med inspiration av flera försök till att definiera begreppet sex som självskadebeteende 
(Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2012: Fredlund et al., 2017) har vi valt att definiera 
begreppet som ett destruktivt mönster där personen söker sig till sexuella handlingar som kan 
skada hen psykiskt eller fysiskt, detta för att lindra starka negativa känslor såsom ångest. 
Detta beteende orsakar lidande och påverkar individens liv negativt i viktiga områden, som 
exempelvis skola och arbete. I denna studie kommer i huvudsak begreppen sex som 
självskadebeteende, sexuellt självskadebeteende och sex som självskadehandling användas 
synonymt, men fler formuleringar kan förekomma.  

Svåra händelser 
Med svåra händelser menar vi sådana händelser som kan ha en allvarlig negativ inverkan på 
en individs psykiska hälsa. Forskning som presenteras i studien talar om traumatiska 
händelser (Jonsson, Svedin & Hydén, 2014). Vi anser dock att det finns en distinktion mellan 
en händelse som är svår och en händelse som resulterar i trauma, med detta menar vi att en 
svår händelse inte nödvändigtvis behöver leda till trauma hos individen men att den kan göra 
det. I vårt resultat har vi valt att tala om svåra händelser istället för traumatiska händelser då 
vi inte har velat bestämma vilka av händelserna som har inneburit trauma för de unga 
kvinnorna. Traumatiska händelser bör dock förstås som en typ av svåra händelser. 
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Forskningsöversikt  
I följande avsnitt presenteras forskning inom det område som vi undersöker. Sex som 
självskadebeteende är enligt de sökningar som vi genomfört ett mycket outforskat område, 
där forskningen främst är genomförd i Sverige och under de senaste åren. Detta 
överensstämmer med utsagor från forskarna till några av de studier som vi har använt 
(Zetterqvist et al., 2018; Fredlund, 2019). Med grund i att det finns begränsad forskning om 
sex som självskadebeteende har vi valt att även inkludera forskning på närliggande områden 
som självskadebeteenden generellt och sex mot ersättning. Avsnittet har strukturerats så att 
forskning om självskadebeteende presenteras först, därefter presenteras forskning om sex mot 
ersättning. Slutligen redovisas forskning om sex som självskadebeteende vilket är denna 
studiens huvudfokus.  

Självskadebeteende 
Forskning visar att 27.6% av europeiska ungdomar har ett självskadebeteende. 19.7% av 
dessa ungdomar har utfört en självskadehandling vid några enstaka tillfällen och att 7.8% har 
ett upprepat intensivt självskadebeteende (Brunner, Kaess, Parzer, Fischer, Carli, Hoven & 
Wasserman, 2014). Självskadebeteendets vanligaste funktion var att minska på känslor av att 
känna sig känslomässigt avdomnad eller tom. Andra funktioner som var vanligt 
förekommande var att stoppa dåliga känslor, för att straffa sig själv eller för att få en reaktion 
från någon, även om det är en negativ reaktion (Jonsson et al., 2019). Hawton, Bergen, 
Kapur, Cooper, Steeg, Nees och Waters (2012) undersökte ungdomar som var inlagda på 
sjukhus på grund av en självskadehandling. Resultatet visade att de patienter som 
återupprepade sin självskadehandling vanligtvis gjorde detta en gång medan det näst 
vanligaste var att de upprepat handlingen flertalet gånger. Vidare så visade även resultatet på 
att upprepning av självskadehandlingar var mer sannolikt hos de som självskadar genom att 
skära sig eller att orsaka fysisk skada på sin kropp, i jämförelse med de som förgiftar sig 
själva (a.a.). De ungdomar som självskadar har en högre nivå av impulsivitet i jämförelse 
med de ungdomar som inte har ett självskadebeteende. Självskadebeteendet kan delvis 
förklaras av humörsbaserad impulsivitet men också med olika kognitiva funktioner hos 
ungdomarna, exempelvis svårigheter med att hålla fokus eller tänka innan handling. 
Impulsivitet är en viktig komponent i att förstå självskadebeteende och självmord hos unga 
människor (Lockwood, Daley, Townsend & Sayal, 2017). 

Sex mot ersättning 

Förekomst och utbredning 
Pedersen och Hegna (2003) visar i sin studie att 1.4% av ungdomarna hade haft sex mot 
ersättning och att det är mindre vanligt bland flickor än bland pojkar. Vidare visade resultatet 
att hälften av de ungdomar som haft sex mot ersättning har gjort det mer än 10 gånger och de 
flesta var under den sexuella myndighetsåldern, 16 år i Norge, när det skedde första gången. 
Resultatet i en annan studie, Priebe (2015), visar att 0,6% av de unga kvinnorna har haft sex 
mot ersättning och att det är vanligast att de har haft sex mot ersättning två till fem gånger. 
De vanligaste handlingarna som utförs mot ersättning är oralsex, vaginalt samlag samt att ha 
visat upp sitt könsorgan. Majoriteten av de unga kvinnorna får betalt genom pengar, den näst 
vanligaste ersättningsformen är materiella saker (a.a.).  
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Varför de börjar, fortsätter och slutar 
Den vanligaste anledningen till att de unga kvinnorna väljer att ha sex mot ersättning är 
behov av pengar. Andra vanliga anledningar är att de unga kvinnorna mådde psykiskt dålig 
och ville dämpa sin ångest, att de ville ha närhet eller uppskattning (Priebe, 2015). Jonsson et 
al. (2014) undersökte unga kvinnors uppfattning om orsaken till att de började att ha sex mot 
ersättning, varför de fortsatte samt varför de sedan slutade att ha sex mot ersättning. 
Resultatet visade att de unga kvinnorna upplever att orsakerna till att de börjar ha sex mot 
ersättning beror på traumatiska upplevelser, livsförändrande händelser, sexuella övergrepp 
samt olika former av misshandel. De unga kvinnorna beskriver att de genom att ha sex mot 
ersättning känner sig viktiga och inte lika ensamma samt att deras behov av att bli 
uppskattade och bekräftade tillfredsställs. Flertalet av de unga kvinnorna beskrev även hur de 
har en periodisk eller konstant ångest som lättar när de har sex mot ersättning. De unga 
kvinnorna hävdar att de redan från första gång de sålt sex insåg att de måste sluta men att 
denna process var väldigt lång. Både positiva och negativa erfarenheter har påverkat de unga 
kvinnornas beslut i att sluta ha sex mot ersättning. Negativa erfarenheter kan vara att de i ett 
möte fruktat för sitt liv och att det har blivit en vändpunkt för dem, de positiva erfarenheterna 
består ofta i att de får stöd och hjälp, antingen från vänner eller från professionella (a.a.).  

Sex som självskadebeteende 

Förekomst 
Svedin et al. (2015) undersökte om svenska ungdomar har använt sex för att avsiktligt skada 
sig själva. Materialet från enkätstudien har publicerats i både en rapport (Svedin et al., 2015) 
och i en artikel (Fredlund et al., 2017). Resultatet visar att 2,2 % av de tillfrågade 
ungdomarna har använt sex som självskadehandling vid minst ett tillfälle och att det var 
något vanligare bland flickor, 3,2%. Majoriteten av de som avsiktligt har skadat sig genom 
sex har gjort det 1-10 gånger och för flickor var det mer än två tredjedelar av dessa som 
uppgav att de har upplevt smärta (a.a.).  

Träffar oftast män 
Majoriteten av de unga kvinnor som använde sex som självskadehandling träffade män för 
ändamålet (Svedin et al., 2015). Fredlund (2019) undersökte förekomsten av riskfaktorer och 
motiv för ungdomar som har sex mot ersättning och använder sex som självskadehandlingar. 
Respondenterna i studien utgörs av samtliga kön och åldrar men där majoriteten är unga 
kvinnor. Resultatet visar att det tycks finnas ett mönster av att ha sex med män som är mer än 
10 år äldre än respondenten. Dock beskriver respondenterna sexuell kontakt med personer i 
en bred variation av åldrar såväl som sexuell kontakt med kvinnor. En del respondenter 
beskriver också hur de har använt onani som ett sätt att genomföra sexuell självskada, till 
exempel genom att skada sitt könsorgan eller att upprepa tidigare upplevelser av 
våldtäktssituationer (a.a.). 

Familjeförhållanden, hälsa och sexuella vanor 
De unga kvinnor som använde sex som självskadehandling upplevde att de hade en sämre 
relation till sina föräldrar med mindre omsorg och mer kontroll av föräldrarna jämfört med 
andra unga kvinnor. De kom oftare än andra unga kvinnor från en bakgrund med ekonomiska 
svårigheter (Svedin et al., 2015). Det är vanligare att de som använder sex som 
självskadehandling bor ensamma, med syskon eller partner, på fosterhem eller institution än 
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andra unga kvinnor som oftare bor med sina föräldrar  (Fredlund et al., 2017). De ungdomar 
som har sex som självskadebeteende lider oftare än andra ungdomar av psykisk ohälsa och 
har oftare andra självskadebeteenden parallellt med det sexuella självskadebeteendet (Svedin 
et al., 2015). Det är även mer vanligt förekommande med ätstörningar (Fredlund et al., 2017), 
könssjukdomar och att ha haft sex mot ersättning bland dessa ungdomar (Svedin et al., 2015). 
Vad gäller frivilligt sex så har de ungdomar som har använt sex som självskadehandling 
rapporterat fler erfarenheter av frivilliga samlag, att de har haft fler sexuella partners och en 
tidigare sexuell debut än andra ungdomar (Fredlund et al., 2017).  

Misshandel, övergrepp och motiv 
Majoriteten av de som har använt sex som självskadehandling har blivit fysiskt misshandlade 
och de har i betydligt högre utsträckning än andra unga kvinnor blivit utsatta för sexuella 
övergrepp, vilket vanligen inträffade innan de började använda sex som en 
självskadehandling (Svedin et al., 2015). Det har framkommit att det främst varit en 
nuvarande eller tidigare partner som utsatt den unga kvinnan för det första sexuella 
övergreppet, och att det inte vanligtvis varit en främling (Fredlund et al., 2017).  
 
De vanligaste anledningarna till att använda sex som självskadehandling är att minska på 
känslor av att känna sig känslomässigt avdomnad eller tom, att stoppa dåliga känslor samt för 
att straffa sig själv (Jonsson et al., 2019). Fredlund (2019) redovisar tre övergripande 
anledningar till att ungdomar och unga vuxna använder sex som självskadehandling. 
Anledningarna är reglering av negativa känslor, att inte kunna sluta och att få bekräftelse. När 
beteendet används för att få bekräftelse kan det vara i form av positiv eller negativ 
bekräftelse, antingen genom att de fick positiv uppmärksamhet eller att de fick sin negativa 
självbild bekräftad. Resultatet i studien visar även att tidigare utsatthet för sexuella övergrepp 
angetts som startpunkt för deras sexuella självskadebeteende. Vidare visar resultatet att en del 
av respondenterna föredrar sex som självskadehandling framför andra självskadehandlingar 
då den är mindre synlig för människor i deras omgivning. De beskriver hur negativa känslor 
lindras tillfälligt genom sexuella självskadehandlingar men riskerar att återkomma starkare 
efteråt. Några respondenter berättade att de kände ett ökat behov av mer destruktiva 
handlingar (a.a.). 

Sammanfattning av forskningsöversikten  
Forskningsöversikten visar att självskadebeteendets vanligaste funktion är att stoppa dåliga 
känslor, för att straffa sig själv eller för att få en reaktion från någon, även om det är en 
negativ reaktion (Jonsson et al., 2019). Upprepning av självskadehandlingar kan ske vid 
flertalet gånger och det är mer sannolikt att de som självskadar genom att orsaka fysisk skada 
på sin kropp, i jämförelse med de som förgiftar sig själva, upprepar självskadehandlingen 
(Hawton et al., 2012). Ungdomar som har ett självskadebeteende har en högre nivå av 
impulsivitet i jämförelse med andra ungdomar, vilket är en viktig komponent för att förstå 
självskadebeteende (Lockwood et al., 2017). När det gäller sex mot ersättning visade 
forskningsöversikten att anledningarna till varför unga kvinnor börjar att ha sex mot 
ersättning är traumatiska upplevelser eller livsförändrande händelser (Jonsson et al., 2014). 
Det är vanligt att ungdomar haft sex mot ersättning innan de nått den sexuella 
myndighetsåldern (Pedersen & Hegna, 2003). De vanligaste handlingarna som utförs är 
oralsex, vaginalt samlag samt att ha visat upp sitt könsorgan mot ersättning. De främsta 
anledningarna till att unga kvinnor väljer att ha sex mot ersättning är för att de är i behov av 
pengar, lider av psykisk ohälsa eller vill ha närhet och uppskattning (Priebe, 2015). Både 
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positiva och negativa erfarenheter har påverkat de unga kvinnornas beslut till att sluta ha sex 
mot ersättning (Jonsson et al., 2014).  
 
Forskningsöversikten visar bland annat att sex som självskadebeteende är vanligare bland 
flickor än pojkar. De unga kvinnor som använder sex som självskadehandling har oftare en 
svårare familjebakgrund än andra unga kvinnor (Svedin et al., 2015; Fredlund et al., 2017). 
Det är vanligt att de som använder sex som självskadehandling lider av psykisk ohälsa och 
har andra självskadebeteenden parallellt med varandra. Vidare har majoriteten av de som 
använt sex som självskadehandling blivit utsatta för fysisk misshandel. De som använt sex 
som självskadebeteende har i högre utsträckning även blivit utsatta för sexuella övergrepp, i 
jämförelse med andra unga kvinnor (Svedin et al., 2015). Tre vanliga anledningar till att 
individer använder sex som självskadehandling är reglering av negativa känslor, att inte 
kunna sluta och att få bekräftelse (Fredlund, 2019). 

Tolkningsram 
I följande avsnitt kommer studiens tolkningsram att presenteras. Först presenteras 
Människans åtta åldrar, vilket är en utvecklingspsykologisk teori där vi valt att fokusera på 
de tidiga faserna i barnets, ungdomens och den unge vuxnas utveckling. Vi har valt att inte 
inkludera de två sista vuxenåldrarna som Erikson definierar i sin utvecklingspsykologiska 
teori. Detta då de unga kvinnorna som utgör vårt empiriska material inte har kommit till dessa 
faser ännu. Därför kan vi inte analysera hur individerna har löst livsuppgifterna i de äldre 
åldrarna. Begrepp hos Erikson kommer tillämpas för att förstå och förklara hur de unga 
kvinnornas barndom och uppväxt kan ha bidragit till att de senare i livet utvecklar sex som 
självskadebeteende. Därefter presenteras begreppet coping som olika strategier som de unga 
kvinnorna har utvecklat för att hantera negativa känslor.  

Utvecklingspsykologi  
Erik Homburger Erikson formulerade en utvecklingspsykologisk teori om människans 
livscykel som han kallade för Människans åtta åldrar. Erikson hävdar att det i varje 
utvecklingspsykologiskt stadium finns olika livsuppgifter som individen måste lösa innan hen 
kan gå vidare till nästa stadium i sin utveckling. En positiv lösning av livsuppgiften leder till 
en positiv personlighetsutveckling och det är då lättare för individen att ta sig an nästa uppgift 
i kommande utvecklingsfaser. En negativ lösning kan leda till en svag identitetskänsla och 
hämningar vid kommande kriser och faser. Utgångarna i de olika faserna bär individen med 
sig genom hela livet, därför ser Erikson sin teori som ett livsloppsperspektiv. Målet med 
samtliga livskriser är att uppnå en inre harmoni och positiv identitet (Havnesköld & Risholm-
Mothander, 2009: Lindblom & Stier, 2011). 

Tilltro och tillit 
Den första fasen som en individ går igenom utgörs av spädbarnstiden, vilket Erikson 
definierar som mellan noll till arton månader. Livsuppgiften i denna fas består av att 
spädbarnet skapar en tilltro och tillit till omvärlden (Havnesköld & Risholm-Mothander, 
2009; Lindblom & Stier, 2011). Om barnet går igenom fasen med en positiv utgång betyder 
det att barnet känner trygghet och att barnet klarar av frustrationer och kan skjuta upp 
tillfredsställning av sina behov (Havnesköld & Risholm-Mothander, 2009). Barnet skapar en 
tillit till omgivningen vilket betyder att barnet litar på sina föräldrar och deras förmåga samt 
att barnet även litar på sig själv (Erikson, 1963). Om barnet däremot misslyckas i denna fas 
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leder det till en negativ utgång då barnet präglas av en misstänksamhet gentemot 
omgivningen, ett avvisande till nära personer eller en känsla av underlägsenhet. Utgången av 
denna livsuppgift lägger grunden för många av de kommande faserna då barnet vid en positiv 
utveckling kan använda sin trygga bas (Havnesköld & Risholm-Mothander, 2009). 

Autonomi och tvivel 
Nästkommande fas utgörs av småbarnsåren vilket Erikson definierade som upp till tre års 
ålder. Livsuppgiften för barnet är att skapa en bra balans mellan autonomi och tvivel vilket 
sker genom en nyfiken inställning till omvärlden och en vilja att utforska omgivningen. 
Barnet strävar efter en självständighet och att uppnå kroppskontroll (Havnesköld & Risholm-
Mothander, 2009: Lindblom & Stier, 2011). Tvivel handlar om att barnet är blottat och 
medvetet om att andra uppmärksammar deras handlingar vilket kan leda till en känsla av 
skuld eller skam (Erikson, 1963). Om barnet lyckas hantera småbarnsårens kriser på ett 
lyckosamt sätt skapas ett självförtroende och en positiv självkänsla och barnets identitet 
växer. Ett misslyckande däremot leder till ett överdrivet beroende, tvångsmässighet och dålig 
impulskontroll. Barnet känner då ett starkt tvivel och rädsla för att skämma ut sig själv vilket 
leder till en svag självkänsla (Havnesköld & Risholm-Mothander, 2009: Lindblom & Stier, 
2011). 

Initiativ och skuld 
Den tredje fasen utgörs av förskoleåldern, vilket definieras som åldrarna tre till sex år enligt 
Erikson. Under denna tid består livsuppgiften av att kunna balansera känslor av initiativ och 
skuld. Barnets förälder/föräldrar har en betydande roll i denna fas då en förälder kan hjälpa 
barnet att fatta realistiska beslut så att initiativförmågan finns kvar där och stöttar barnet om 
hen misslyckas (Havnesköld & Risholm-Mothander, 2009). Initiativförmågan utvecklas och 
skapas i det sociala samspelet som barnet har med dess omgivning genom rolltagande och 
lek. Barnet blir då medvetet om sig själv som en självständig och unik individ med egna mål 
och ett moraliskt ansvar gentemot omvärlden (Lindblom & Stier, 2011). Ett positivt utfall i 
detta stadium resulterar i att barnet utvecklar en prestationsglädje och ett negativt utfall kan 
resultera i att barnet hämmas och utvecklar initiativlöshet (Havnesköld & Risholm-
Mothander, 2009).  

Aktivitet och underlägsenhet 
Lägre skolåldern utgör nästa stadium i Eriksons teori om Människans åtta åldrar, där barnet 
är i åldersspannet sex till tolv års ålder (Havnesköld & Risholm-Mothander, 2009). I dessa 
åldrar får barnen lära sig att läsa, skriva och räkna och får då tillgång till de redskap som 
används i vuxenvärlden (Erikson, 1963). I denna fas ställs högre krav på barnets eget ansvar, 
initiativ och anpassning till normer och värderingar (Lindblom & Stier, 2011). Den främsta 
livsuppgiften i denna fas består av att barnet ska skapa en balans mellan aktivitet och 
underlägsenhet. Om barnet lyckas med denna livsuppgift får hen en känsla av kompetens, 
kreativitet och egenkontroll vilket leder till en stärkt identitet (Havnesköld & Risholm-
Mothander, 2009: Lindblom & Stier, 2011). Ett misslyckande däremot leder till att barnet 
tvivlar på sin förmåga att använda redskapen från vuxenvärlden vilket leder till känslor av att 
inte duga och att vara otillräcklig. Barnet ifrågasätter sin egen förmåga och kan även börja 
tvivla på sin plats i socialt samspel med andra barn då hen känner att hen inte klarar av det 
som de andra barnen gör (Havnesköld & Risholm-Mothander, 2009: Erikson, 1963: 
Lindblom & Stier, 2011).  
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Identitet och rollförvirring 
Ungdomsåren utgör den femte fasen i teorin om Människans åtta åldrar, vilket individen 
befinner sig i från tolv till tjugo års ålder. I denna tid i livet sker olika fysiska och hormonella 
förändringar i ungdomens kropp vilket leder till ett uppvaknande av sexualiteten. I denna 
föränderliga fas har kamratgruppen en stor betydelse för ungdomens identitetsskapande. 
Genom kompisarna förstärks och befästs individens identitet (Lindblom & Stier, 2011). Detta 
stadium utgörs av att hitta sig själv och präglas därför av en konflikt mellan identitet och 
rollförvirring för individen (Havnesköld & Risholm-Mothander, 2009). Det handlar om att 
den unge vill befästa sina olika roller i samhället och stort fokus ligger på hur ungdomen 
framställs i andras ögon. Identiteten växer fram ur erfarenheter som den unge bär med sig 
från tidigare utvecklingsfaser (Erikson, 1963). En positiv utgång i detta stadium leder till att 
individen lyckas skapa en framtidstro medan en negativ utveckling kan leda till en splittrad 
jagbild och en utformning av en negativ identitet (Havnesköld & Risholm-Mothander, 2009). 

Närhet och isolering 
Den första vuxenåldern i teorin om Människans åtta åldrar utgörs av närhet och isolering, 
vilket individen går igenom från tjugo till fyrtio år (Havnesköld & Risholm-Mothander, 
2009). I denna livsfas är individen fysiologiskt fullt utvecklad men den psykosociala 
utvecklingen fortsätter genom hela livet. I detta stadium intar den vuxne nya roller och 
skaffar nya livsmål samt värderingar. Identiteten är stärkt och präglas av kärlek och 
samhörighet (Lindblom & Stier, 2011). Livsuppgiften handlar om en förmåga att gå in i 
relationer. En positiv utveckling leder till att personen vågar öppna upp sig för nya människor 
och skapa kontakter (Havnesköld & Risholm-Mothander, 2009). En negativ utveckling 
uppstår när individen känner att hen inte klarar att leva upp till de sociala kraven på 
gemenskap och intimitet. Det präglas av passivitet, att inte våga gå in i relationer samt en 
fruktan att möta olika motgångar i livet. Att ständigt undvika denna fruktan kan leda till en 
självupptagenhet hos individen och andra individer kan ses som ett hot gentemot den 
intimitet som individen strävat efter att skapa (Erikson, 1963: Lindblom & Stier, 2011).  

Copingstrategier 
Copingstilar eller copingstrategier kallas de strategier som individen använder för att hantera 
svåra händelser (Hedrenius & Johansson, 2013: Lazarus & Folkman, 1984). Coping är enligt 
Lazarus och Folkmans definition; “individens ständigt föränderliga kognitiva och 
beteendemässiga försök att hantera specifika inre och yttre krav som upplevs svåra eller som 
överskrider individens resurser för hantering” (Lazarus & Folkman, 1984, s. 141, vår 
översättning). Coping handlar främst om processer och inte egenskaper. Coping syftar inte till 
hanteringsstrategier som kommer automatiskt, utan är aktiva försök till försvar och 
anpassning som syftar till att minska obehag som följer av stressande situationer, oavsett hur 
bra eller illa strategin fungerar. Individen handlar därmed i syfte att kontrollera, neutralisera 
och dämpa negativa känslotillstånd. Det kan innefatta försök att hantera stress, ångest eller 
andra utmaningar (Lazarus & Folkman, 1984). Det finns över 400 olika copingstrategier 
dokumenterade, det är inte ovanligt att kombinera flera olika strategier och de individer som 
är flexibla i val av strategi är bäst lämpade att hantera svåra situationer (Hedrenius & 
Johansson, 2013).  
 
Copingstrategier kan kategoriseras i tre olika grupper. Problemfokuserade copingstrategier 
försöker konfrontera de krav som situationen ställer eller påverka situationen så att den är 
mindre påfrestande. Till exempel att förbereda sig inför en situation eller tala ut om ett 
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missförstånd direkt med personen det gäller. Känslofokuserade copingstrategier hanterar 
istället känslorna som följer av den svåra händelsen. Det kan handla om att omtolka 
situationen positivt, att acceptera eller förneka situationen, att undvika eller undertrycka 
känslor, att ägna sig åt önsketänkande eller känslokontroll. Den tredje typen av 
copingstrategier är att söka socialt stöd exempelvis genom råd, vägledning, emotionellt- eller 
ekonomiskt stöd (Holt, Bremner, Sutherland, Vliek, Passer & Smith, 2015). Att trycka undan- 
eller inte uttrycka negativa känslor, alltså en typ av känslofukuserad copingstrategi, kan få 
allvarliga effekter på det allmänna hälsotillståndet. Att istället skriva om eller tala om sina 
traumatiska upplevelser, vilket kan förstås som problemfokuserade copingstrategier och att 
söka socialt stöd, ökar chansen för att dess negativa hälsoeffekt avtar (a.a.). Svåra händelser 
kan vara överväldigande för människor. Om en person mår dåligt finns risken att hen skadar 
sig själv eller andra (Hedrenius & Johansson, 2013). Självskadehandlingar kan vara ett 
effektivt sätt att reglera negativa känslor på och kan betraktas som en copingstrategi 
(Klonsky, 2009). 

Sammanfattning av tolkningsramen 

Utvecklingspsykologi 
Människans åtta åldrar utgörs av utvecklingspsykologiska faser som individer går igenom. 
Målet med utvecklingsfaserna är att individen uppnår en inre harmoni och en positiv identitet. 
Den första fasen är spädbarnstiden där livskrisen består i att barnet skapar en tilltro och tillit 
till dess omvärld. Utgången av denna livskris lägger grunden för hur individen kommer att 
klara av de kommande faserna, då en positiv utveckling ger en trygg bas. Därefter kommer 
småbarnsåren där barnet skapar en bra balans mellan autonomi och tvivel, vilket sker genom 
en nyfiken inställning och vilja till att utforska omgivningen (Havnesköld & Risholm-
Mothander, 2009: Lindblom & Stier, 2011). Förskoleålderns utvecklingspsykologiska livskris 
består av att kunna balansera känslor av initiativ och skuld (Havnesköld & Risholm-
Mothander, 2009). Nästa stadium är den lägre skolåldern där den främsta livsuppgiften består 
av att barnet ska skapa en balans mellan aktivitet och underlägsenhet (Havnesköld & 
Risholm-Mothander, 2009: Lindblom & Stier, 2011). I ungdomsåren sker olika fysiska och 
hormonella förändringar i individens kropp vilket leder till ett uppvaknande av sexualiteten 
(Lindblom & Stier, 2011). Detta stadium utgörs av att hitta sig själv och präglas därför av en 
konflikt mellan identitet och rollförvirring för individen. Den första vuxenåldern som 
definieras i teorin om Människans åtta åldrar innehåller livskrisen närhet och isolering, 
vilken handlar om en förmåga att kunna gå in i relationer (Havnesköld & Risholm-
Mothander, 2009).  
 
Vi har valt att inte inkludera de två sista vuxenåldrarna i teorin om Människans åtta åldrar. 
Detta då de inte anses vara av relevans för vår studie. Genom de sex åldrar och livsuppgifter 
som beskrivits kan vi analysera hur de unga kvinnornas utveckling kan ha gått till. Vi kan se 
hur olika händelser i deras uppväxt kan ha påverkat dem till att gå igenom en fas med en 
negativ utgång. Vidare kan vi förstå hur de lösta livsuppgifterna påverkar de unga kvinnorna 
livet ut då det är ett livsloppsperspektiv där de unga kvinnorna bär med sig tidigare 
misslyckanden. Vi hoppas kunna nå en ökad förståelse för de unga kvinnorna vars 
livsberättelser vi studerar, och varför de börjar, upprätthåller samt slutar använda sex som 
självskadebeteende.  
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Copingstrategier 
Copingstrategier används för att hantera svåra händelser (Hedrenius & Johansson, 2013: 
Lazarus & Folkman, 1984). Coping handlar om aktiva försök till försvar och anpassning. 
Individer använder sig av coping för att bland annat minska obehag, kontrollera 
känslotillstånd samt hantera stress och ångest (Lazarus & Folkman, 1984). Den 
känslofokuserade copingstrategin handlar om att individerna hanterar känslorna som följer av 
en svår händelse. Det kan handla om att omtolka situationen positivt, att acceptera eller 
förneka situationen, att undvika eller undertrycka känslor, att ägna sig åt önsketänkande eller 
känslokontroll (Holt et al., 2015).  
 
Vi tänker att känslofokuserade copingstrategier är av mest relevans för vår studie, men även 
att de andra typerna kan användas för att förstå de unga kvinnornas handlingar. Med stöd i 
biografierna kan vi se hur de unga kvinnorna hanterar känslor såsom ångest eller svåra 
händelser från barndomen, exempelvis sexuella övergrepp och utnyttjande. Med hjälp av att 
förstå deras handlingar som copingstrategier kan vi få en ökad förståelse för varför de unga 
kvinnorna väljer att börja, upprätthålla samt sluta med sex som självskadebeteende.  

Metod 
I följande avsnitt kommer studiens forskningsprocess att presenteras. Först kommer en 
redogörelse för hur sökning av tidigare forskning har genomförts. Därefter kommer urval och 
insamlingen av livsberättelserna som ligger till grund för studien. Sedan följer en kort 
presentation av livsberättelserna och de unga kvinnorna. Ulrika och Linda har valt att ha kvar 
sina riktiga namn i biografierna medan resterande namn är figurerade. Vidare följer en 
presentation av analysmetod och därefter presenteras studiens vetenskapsteoretiska grund, 
hermeneutiken. Avslutningsvis diskuteras studiens tillförlitlighet samt etiska överväganden. 
Vi har valt att kalla de personer vars livsberättelser som ligger till grund för studien för 
antingen flickor eller unga kvinnor beroende på vilken ålder de befinner sig i.  

Urval av forskning 

En systematisk litteratursökning vägleder forskaren genom litteraturanskaffningen och 
tydliggör för studiens läsare hur sökningen har gått till (Booth, Sutton & Papaioannou, 2016). 
Det systematiska angreppssättet medför att forskaren identifierar och väljer samt värderar 
informationen som fås genom sökningen. Inklusions- och exklusionskriterier begränsar och 
inkluderar vad som ska finnas med i de träffar som sökningen genererar i. På så sätt kommer 
databasen att få fram relevant information inom forskningsområdet och sålla bort information 
som anses vara onödig för den kommande studien. Detta tillvägagångssätt resulterar i att 
forskaren får tillgång till den mest adekvata kunskapen och informationen samtidigt som det 
även hjälper forskaren att hitta eventuella brister som kan finnas inom forskningsområdet 
(a.a.). I vår studie valde vi att inkludera studier som handlar om unga kvinnor och sex som 
självskadebeteende. De skulle vara skrivna på svenska eller engelska samt vara vetenskapligt 
granskade. De exklusionskriterier vi satte upp för vår sökning var studier om enbart män, 
studier på andra språk än svenska och engelska samt studier som inte var vetenskapligt 
granskade.  
 
Databaser söker ofta ordagrant på de sökord som förs in i sökfältet vilket kan resultera i att 
träffar på närliggande formuleringar inte inkluderas i sökresultatet. För att inkludera fler 
stavningsalternativ och böjelser av ett sökord kan forskaren använda sig av trunkering. 
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Trunkering innebär att ett ord eventuellt förkortas och avslutas med * för att på så sätt 
inkludera alla typer av ändelser på ordet (a.a.). För att ta ett exempel ur vår litteratursökning 
så använde vi “självskad*” istället för självskadehandling, självskada och självskadebeteende 
eftersom det effektiviserar sökningen och inkluderar fler möjliga träffar. Booth et al. (2016) 
beskriver hur sökorden kan kombineras med hjälp av de booleska operatorerna AND, OR 
och NOT, vilka talar om för databasen hur den ska kombinera och utesluta olika ord och 
termer. I vår studie har vi använt de booleska operatorerna genom att söka på exempelvis 
”sex as self-injury” OR SASI AND ”young wom*n”. 
 
Vi använde oss av databasen Primo för att få fram vår tidigare forskning. Detta val grundas 
på att databasen är övergripande och samlar in data från många andra databaser. Eftersom 
forskning om sex som självskadebeteende är begränsad vill vi inte riskera att missa någon 
studie genom att välja en ämnesspecifik databas. Enligt de provsökningar vi gjort finns det 
lite forskning om sex som självskadehandling och därför vill vi inte riskera att missa någon 
forskning genom att enbart söka i ämnesspecifika databaser. De tidsavgänsningar som vi satte 
upp för litteratursökningen var max fem arbetsdagar. Sökningen gjordes mellan 2019.04.08 – 
2019.04.12. De sökord som användes var självskad*, “self harm”, “non suicidal self injury”, 
NSSI, SASI,“self injury”, “self mutilation”, young, wom*n, youth, girls, adolescents, 
ungdom*, “unga vuxna”, kvinnor, tjejer, sex*, intercourse, samlag, “sex as”, “sex som”. 
Sökningen resulterade i 17 artiklar som var vetenskapligt granskade. För att systematiskt 
sortera bort studier som ej anses vara av relevans lästes först rubriker, de som inte ansågs 
överensstämma med våra inklusionskriterier valdes då bort. Därefter lästes abstract och fler 
studier valdes bort som inte ansågs relevanta. Därefter lästes hela studierna. Det uppkom en 
dubblett vid sökningen som även den valdes bort. Detta resulterade i tre relevanta artiklar 
som används i avsnittet tidigare forskning. Även en avhandling och en rapport på området 
hittades.  

Urval av livsberättelser 
För att finna livsberättelser om sex som självskadebeteende har vi använt oss av ett 
målinriktat urval, även kallat strategiskt urval. Bryman (2011) förklarar denna urvalsmetod 
som ett icke-sannolikhetsurval där forskaren väljer ut forskningsobjekt på ett strategiskt sätt 
för att försöka få en överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. Därmed får 
forskarna de mest relevanta personerna eller den typ av data som ska analyseras, vilket i vårt 
fall är livsberättelser. Öberg (2015) hävdar att målet med livsberättelsen som datamaterial är 
att få ett så informationsrikt urval som möjligt.  
 
Vårt syfte är att få en ökad förståelse för unga kvinnor och deras destruktiva sexuella 
beteende. För att hitta livsberättelser som är av relevans till vår studie sattes inklusions- och 
exklusionskriterier upp innan sökningen började. Vi valde att inkludera livsberättelser som 
handlar om unga kvinnor, detta i enlighet med vårt syfte. Vidare valde vi även att inkludera 
livsberättelser som utspelar sig i Sverige och som är skrivna på svenska då vi valt att 
begränsa oss och undersöka detta problem ur en svensk kontext. Begränsningen till en svensk 
kontext gjordes eftersom den överensstämmer väl med det svenska sociala arbetet. Vidare 
ville vi inte behöva förhålla oss till kontexter där vi inte är införstådda med hur andra länders 
lagstiftning och välfärdssystem inverkar på personens liv och exkluderade därmed utländska 
livsberättelser. Ett aktivt val gjordes att exkludera män och andra könstillhörigheter eftersom 
de inte är av relevans med utgångspunkt i vårt syfte med studien. Det är dock viktigt att 
komma ihåg att problematiken med sex som självskadehandling även finns hos andra 
könstillhörigheter än kvinnor.  
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Vi började med att göra övergripande sökningar i sökmotorn Google om ämnet sex som 
självskadebeteende för att få en överblick av vad som skrivits om ämnet. Vi genomförde även 
sökningar på bokhandlarna Adlibris, Bokus och Akademibokhandeln men fick inga relevanta 
träffar. Sökord som använts var sexmissbruk, destruktivt sex och sex som självskadebeteende. 
Genom sökningen på Google påträffades författaren och journalisten Caroline Engvall som 
har publicerat en rad texter, bland annat biografier om unga människor som använder sex 
som självskadebeteende. Genom sökningen påträffades även Ulrika Ohlson som tillsammans 
med författaren Anna Lytsy har publicerat två biografier där läsaren får ta del av Ulrikas 
berättelse. För att säkerställa att livsberättelserna handlar om just sex som självskadebeteende 
lästes innehållstexter om och recensioner av livsberättelserna innan de införskaffades. Bland 
de böcker som ansågs passa studiens syfte valdes tre böcker ut innehållandes sex biografiska 
livsberättelser som överensstämmer med studiens syfte. Denna begränsning gjordes då vi 
förhåller oss till en tidsram där studien ska genomföras på tio veckor, vi valde att läsa 
biografierna under maximalt två veckors tid för att hinna bearbeta materialet och författa 
studiens samtliga delar. Denna mängd material ansågs då vara lämplig. De biografier som 
valdes var de som ansågs vara mest troliga att innehålla användbart material för denna studie. 
Två av böckerna innehöll även flera livsberättelser från unga kvinnor vilket vi prioriterade då 
vi önskade att få ut så många olika berättelser och perspektiv som möjligt i förhållande till 
tidsbegränsningen. De böcker som valts ut är; Skamfläck (Engvall, 2012), Skuggbarn 
(Engvall, 2011) samt Den tusende gången (Lytsy & Olson, 2003). I dessa presenterar 
författarna totalt sex olika livsberättelser som handlar om unga kvinnor som har använt sex 
som självskadehandling. I Skuggbarn skildras även en förälders perspektiv och erfarenhet av 
att ha en dotter som använder sex som självskadebeteende, detta valde vi att exkludera då det 
inte är av relevans med utgångspunkt i studiens syfte som är att ta del av unga kvinnors egna 
berättelser. I Skamfläck skildras även en livsberättelse från en ung man, Jocke, vilken vi 
valde att exkludera då den inte handlar om en kvinna. Alla namn i livsberättelserna är 
figurerade förutom Linda och Ulrika som själva valt att behålla sina riktiga namn i 
berättelserna.  

Presentation av livsberättelser 
I följande avsnitt presenteras personerna vars livsberättelser som ligger till grund för studien. 
Följande beskrivningar utgörs av övergripande information baserade på våra tolkningar av 
deras livsberättelser. 
 
Ulrika (Lytsy & Olson, 2003) 
Ulrikas berättelse utspelar sig från att hon var i femårsåldern på sent 1970-tal till att hon var 
strax över 30 år. Ulrika utsattes för sexuella övergrepp av sin pappa från det att hon var en 
liten flicka till dess att hon var 14 år. Efter sista övergreppet förträngde hon sina minnen av 
de sexuella övergreppen. När hon var 21 år kom minnena från barndomen tillbaka med full 
kraft och Ulrika polisanmälde sin pappa som dömdes till fyra och ett halvt års fängelse. Både 
innan och efter att hon mindes övergreppen levde hon med självdestruktiva beteenden genom 
att missbruka mat, shopping, arbete, träning, alkohol och droger men framförallt sex.  
 
Sandra (Engvall, 2011) 
Sandra växte upp i en fin familj med hög status och mycket pengar. Storasyster Jonna var 
familjens etta, hon var bäst i allt. Sandras mamma la all sin fritid på sig själv och på att bygga 
upp familjens perfekta yttre, men på insidan var allt inte så perfekt som mamman ville att det 
ska framstå. Mamman var känslokall och slog ofta barnen och den alkoholiserade pappan dog 
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av cancer när Sandra var åtta år gammal. Sandra blev våldtagen i tonåren på en fest och efter 
det sökte hon sig till män för att ha destruktivt sex. Ångesten lättade efter att hon träffade 
männen och hon kännde ett beroende av att träffa dem för att ha destruktivt sex.  
 
Nadja (Engvall, 2011) 
När Nadja var 5 år flydde familjen från kriget i Syrien till Sverige. Efter några år som 
arbetslös fick Nadjas pappa arbete som sjöman och var borta stora delar av Nadjas uppväxt. 
Hon bodde tillsammans med sin mamma som arbetade som städare och som kämpade för att 
ekonomin skulle gå runt. Vid 14 års ålder började Nadja visa upp sig naken för män via 
internet och nakenbilder på henne spreds på skolan. Hennes kropp tappade då betydelse och 
Nadja hamnade i ett destruktivt beteende där hon sökte bekräftelse av männen som fick henne 
att känna sig betydelsefull. Hennes chattande övergick till att träffa männen för sex och på så 
sätt skada sig själv.  
 
Sara (Engvall, 2013) 
Sara växte upp i en familj bestående av mamma, pappa, storasyster Jasmine och storebror 
Patrik som blev sjuk i cancer. Allt fokus hamnade på Patrik och Sara kände sig ensam och 
upplevde att hon inte hade någon att tala med. När hon var 13 år vände hon sig till alkoholen 
och fortsatte sedan med kokain. Efter ett tag började hon även att ha sex mot ersättning som 
ett sätt att skada sig själv. När hon inte klarade av tillvaron sökte hon sig till socialtjänst men 
blev inte trodd. En tid senare tvångsomhändertogs Sara till följd av alkoholförgiftning och 
blev placerad på ett behandlingshem. I samband med att hon blev placerad framkom det att 
socialtjänsten hade anmält Saras påståenden, om att hon haft sex mot ersättning, till polisen 
som inledde utredning. De utpekade männen åtalades och dömdes så småningom för våldtäkt 
mot minderårig. Sara var då 14 år.  
 
Linda (Engvall, 2013) 
När Linda var två år skiljde sig hennes föräldrar och senare träffade hennes mamma en ny 
man. I samband med att hennes mamma träffade den nya mannen började Linda må dåligt 
och trivdes sämre hemma hos sin mamma. Hennes pappa led av psykisk ohälsa och brast i sin 
omsorg vad gäller att tillgodose Lindas grundläggande behov. Linda gick då i mellanstadiet 
och blev kär i den 20 år äldre mannen Jesper som hon mött på internet. Linda kände att han 
brydde sig när ingen annan gjorde det. Jesper lovade henne evig kärlek, bara hon ställde upp 
på att träffa några vänner till honom först. Hon var 11 år första gången hon träffade en vän till 
Jesper. De möttes i en bar och hon följde honom till hotellrummet, hon förstod inte ännu att 
det var sex som förväntades av henne. Jesper sålde henne till män för sadistiskt sex tills dess 
att hon var 16 år. Därefter tog hon själv kontakt med män för att straffa sig själv. 
 
Johanna (Engvall, 2013) 
Johanna växte upp under lyckliga familjeförhållanden tillsammans med mamma, pappa och 
lillasyster. När Johanna gick i åttonde klass började hennes föräldrar att bråka, beslutade att 
skilja sig och hennes värld rasade samman. Hon var arg på sin pappa som varit otrogen och 
hennes mamma var själv förkrossad efter skilsmässan vilket resulterade i att hon glömde bort 
att fråga Johanna hur hon mådde. Johanna var den duktiga flickan som skötte skolan, aldrig 
hade kysst någon och aldrig var på fest. I högstadiet förfördes hon av skolans snyggaste kille 
och när han och hans vänner sedan våldtog henne vid två tillfällen kände hon avsky för sin 
kropp. Johanna beskrev att hon började ha sex mot ersättning för att skada sig själv på grund 
av dessa händelser. Hon längtade efter att betyda något, och bekräftelsen från männen blev 
som en drog. Samtidigt fortsatte hon att sköta skolan och ingen misstänkte att något var fel.  
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Analysmetod: Livsberättelser 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats då vi valt att tolka livsberättelser och inte 
genomföra kvantitativa studier såsom enkätstudier. Vi anser att en kvalitativ metod är mer 
lämplig för att förstå livsberättelser samt för att få ett fylligare och mer beskrivande material 
att analysera. Jepson Wigg (2009) menar att analys av livsberättelse är en kvalitativ 
forskningsmetod som hör till den biografiska forskningen och används främst när forskaren 
är intresserad av människors erfarenheter ur ett längre perspektiv. Kärnan i metoden är att 
alla berättelser är unika då alla människor är unika på något sätt. Forskaren måste vara 
reflexiv i sitt förhållningssätt när hen använder berättelsen för att skapa en förståelse för 
aspekter av människors liv på det sätt som varje unik individ minns och berättar om just sitt 
liv. Det handlar om ett tillbakablickande och meningsskapande av våra liv när vi berättar om 
det. Människan skapar bilder av sig själv genom att just berätta om sig själv, sitt liv och det 
hen minns (a.a.). Ur berättelsen går det att förstå vad individen själv tycker är betydelsefullt i 
sitt liv eller sin berättelse. Vidare behöver läsaren vara medveten om att fakta i berättelsen 
kan ha ändrats för att göra den mer intresseväckande (Denzin, 1989). Forskaren är inte 
intresserad av om det som berättas är sant eller om personen ifråga minns det rätt, utan 
intresset ligger i det längre perspektivet där personens reflektioner av det som hänt är central. 
I livsberättelseforskning strävar forskaren inte efter att kartlägga faktiska orsakssamband, 
utan vill istället förstå och finna meningssamband - alltså förstå hur individen uppfattar att 
händelser i dennes liv hänger ihop. Detta ger forskaren kunskaper om individens olika 
upplevelser, minnen och tankar om det som hänt (Jepson Wigg, 2009). Att studera unga 
kvinnors livsberättelser och deras erfarenheter av att använda sex som självskadehandling 
anser vi därför vara en passande metod för att få förståelse för deras upplevelser. 
 
En typ av analys som kan göras av livsberättelser är att forskaren har fokus på 
livsberättelsens innehåll men också genomföra en tematisk analys. Forskaren identifierar då 
olika gemensamma teman och innehållet från de olika livsberättelserna skrivs samman 
(Jepson Wigg, 2009). Vi valde denna analysmetod då vi finner det nödvändigt att vi förstår 
berättelserna i sin helhet men också finna gemensamma teman för att kunna analysera 
materialet. Genom denna analysmetod kommer vi identifiera gemensamma drag i 
livsberättelserna och sammanställa teman. Lindgren (2014) menar att poängen med 
tematisering är att dels sortera texten men också att hitta betydelsefulla mönster i texten som 
görs till teman, vilket kan bidra med att förklara och fördjupa förståelsen av ett fenomen. Vi 
har presenterat innehållet i de olika livsberättelserna kortfattat var för sig för att ge läsaren av 
studien en grundläggande förståelse av livsberättelsen. Vidare kommer vi att tematisera 
materialet från livsberättelserna för att möjliggöra en djupare förståelse av sex som 
självskadebeteende. I analysen kommer vi att tillämpa några av stadierna i Människans åtta 
åldrar samt begreppet coping för att försöka förstå varför dessa unga kvinnor börjar använda 
sex som ett självskadebeteende, varför de upprätthåller beteendet och varför de slutar. 
 
Under läsningen av biografierna togs nogranna anteckningar av det som skulle kunna anknyta 
till våra frågeställningar,våra teoretiska begrepp eller på annat sätt vara av relevans för 
studien. Därefter sorterades delar av anteckningarna och gjordes till gemensamma teman. De 
teman som ansågs relevanta utifrån studiens frågeställningar och det teoretiska ramverket 
bearbetades till material i resultatdelen. Resterande information som ansågs vara relevant för 
att förstå kvinnornas livssituation användes för att skapa presentation av livsberättelser. Vi 
har valt att inte presentera livsberättelserna i sin helhet eftersom de redan finns tillgängliga 
för allmänheten i publicerad form. 
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Vetenskapsteoretisk grund: Hermeneutik 
Studiens tillvägagångssätt är inspirerat av hermeneutiken. Hermeneutik är ett 
vetenskapsteoretiskt perspektiv som kortfattat kan beskrivas som allmän tolkningslära. Det är 
meningsfulla fenomen som är av intresse för tolkning, det vill säga fenomen som är skapade 
av människor. Syftet med det hermeneutiska tillvägagångssätt är att sträva efter en fördjupad 
förståelse av det fenomen som studeras. Inlevelse och empati är väsentliga för en god 
tolkning och förståelse. Grundläggande antaganden inom hermeneutiken är att verkligheten 
inte är oberoende av oss och att det inte är möjligt att betrakta ett fenomen objektivt. Istället 
är verkligheten beroende av våra tolkningar. Vi alla bär på en förförståelse som är viktigt att 
vara medveten om och förhålla sig till. Vår förförståelse kan vara en tillgång för förståelsen 
av ett fenomen, under förutsättning att vi redogör för den. Forskaren kommer revidera sin 
förförståelse vid möte med nya erfarenheter (Andersson, 2014). 
 
Vid studerandet av ett meningsfullt fenomen behöver forskaren även förhålla sig till en 
verklighet som redan är tolkad av andra människor. Verkligheten bör närmas med ett radikalt 
tvivel, med misstankens hermeneutik, för att upphäva oreflekterade och rutinmässiga 
föreställningar om verkligheten. Det är viktigt att sätta sig in i de förhållanden som råder om 
ett fenomen eftersom det inte kan förstås utan sin kontext. Den som bedriver forskning i 
enlighet med ett hermeneutiskt förhållningssätt är till skillnad från naturvetenskapen inte 
intresserad av att utforma allmängiltig lagar, eftersom det för sociala fenomen inte finns 
några generella lagar för alla epoker och samhällen (Andersson, 2014). En utgångspunkt i 
hermeneutik är särskilt lämpligt när en studie syftar till att få tillgång till människors egna 
upplevelser (Westlund, 2015). Att ta inspiration från det hermeneutiska perspektivet anser vi 
vara passande för vår kvalitativa studie av unga kvinnors egna berättelser av att använda sex 
som självskadehandling. Detta eftersom hermeneutiken används för att tolka och förstå 
sociala fenomen och är särskilt lämpligt vid studerandet av människors egna upplevelser. Vår 
vetenskapsteoretiska grund kommer vara betydande för studiens kunskapsanspråk såväl som 
metodval. 

Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet är ett begrepp som finns inom den kvalitativa forskningen. Begreppet är 
uppdelat i fyra kategorier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka 
och konfirmera, som måste uppfyllas för att en studie ska anses vara tillförlitlig och bidrar 
tillsammans till studiens trovärdighet. Trovärdighet syftar till att resultaten av studien ska 
uppfattas vara så trovärdigt som möjligt för andra människor. För att säkerställa detta ska 
forskningen utföras på ett korrekt sätt (Bryman, 2011). För att säkerställa att studien anses 
trovärdig har vi försökt att återge livsberättelserna på ett så korrekt sätt som möjligt. Vi är 
tydliga med när och var vi analyserar de olika livsberättelserna, dessutom kan läsaren själv gå 
tillbaka till originaltexterna för att kontrollera eftersom de livsberättelser vi analyserar är 
offentligt publicerade. I livsberättelserna framgår flera olika citat med de unga kvinnornas 
egna ord och inte enbart författarens sammanfattningar och tolkningar av historien. Genom 
studien har vi även valt att lyfta flera citat för att på så sätt bli mer trovärdiga i de slutsater 
som vi presenterar. Överförbarhet handlar om hur fylliga beskrivningar är, med vilka andra 
kan bedöma om det går att överföra resultaten till en annan miljö eller inte (a.a.). Genom 
studien har vi strävat efter att ge fylliga beskrivningar i relation till studiens syfte och 
frågeställningar. Innan vi presenterar resultatet ger vi läsaren en kortare presentation av de 
olika livsberättelserna för att öka läsarens förståelse av de unga kvinnornas livssituation. På 
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så sätt kan läsaren skapa sig en uppfattning av hur överförbara resultaten är på andra 
kontexter. 
 
Pålitlighet handlar om att forskarna har antagit ett granskande synsätt och säkerställer att det 
har skapats en tillgänglig och fullständig redogörelse för samtliga faser av 
forskningsprocessen (Bryman, 2011). I studien framgår det hur vi har genomfört vår 
forskningsöversikt samt hur livsberättelserna har valts ut, vilket gör att läsaren själv kan söka 
fram den information vi använt. De artiklar som använts har varit vetenskapligt granskade 
vilket säkerställer nivån på innehållet. Vi har även redogjort för den analysmetod samt 
tolkningsram som används för att sortera och analysera materialet. Med en möjlighet att 
styrka och konfirmera syftar Bryman (2011) på att forskaren försöker säkerställa att hen har 
agerat i god tro utan att personliga värderingar ska ha påverkat undersökningens utförande 
och dess slutsatser. Vi har strävat efter att vara objektiva och sakliga genomgående i 
forskningsprocessen. Detta har främjats av att vi är två personer som är delaktiga i 
författandet av samtliga delar samt att arbetet vid upprepade tillfällen har blivit kontrolläst av 
vår tilldelade handledare.  

Forskningsetiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) presenterar de fyra huvudsakliga forskningsetiska principerna som 
1990 togs fram av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR). Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenterna om studiens syfte, 
upplägg och att det är frivilligt att delta. Samtyckeskravet handlar om att individen har rätt att 
själv bestämma om denne vill medverka i studien och under vilka förutsättningar samt att 
forskaren ska inhämta deltagarnas samtycke. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om 
personer ska behandlas med största möjliga konfidentialitet och ska förvaras på ett sådant sätt 
att obehöriga inte kan få tillgång till dem. Nyttjandekravet handlar om att den insamlade 
informationen endast ska användas till den tänkta studien (a.a.).  
 
Under forskningsprocessen har vi tagit de forskningsetiska principerna i beaktning men på 
grund av studiens utformning och metodval är flera av de etiska kraven inte av relevans för 
oss. Vårt val av att studera livsberättelser ur biografier har resulterat i att vi inte har inhämtat 
ett samtycke från de unga kvinnorna vars livsberättelser vi studerar eller biografiernas 
författare. Vidare har inte heller informationskravet uppfylls. En fördel med dessa biografier 
är att de unga kvinnorna själva har varit delaktiga i författandet av biografierna och därmed 
kunnat välja vad de vill dela med sig av i sin historia och att den ska publiceras till 
allmänheten. I biografierna framgår att de unga kvinnorna själva har fått välja om de vill 
behålla sina riktiga namn eller inte samt att annan känslig information kan ha justerats i 
berättelserna för att skydda deras integritet. Med grund i detta är känslig information redan 
skyddad och vi behöver inte förhålla oss till konfidentialitetskravet. Eftersom vi valt att 
analysera redan publicerat material anser vi att nyttjandekravet inte är helt applicerbart på vår 
studie. 
 
Vi har i vårt utförande av studien strävat efter att tolka, presentera och analysera de unga 
kvinnornas livsberättelser med respekt för dem som personer och deras ordval. Vi har varit 
medvetna om gränserna för vår kompetens vilket var en viktig del i valet av att analysera 
biografier istället för att själva genomföra intervjuer om detta känsliga ämne. Detta eftersom 
vi anser att en intervjustudie om ett så pass känsligt ämne bör utföras av yrkesverksamma 
socionomer med lång erfarenhet eller forskare i socialt arbete som har högre kompetens, för 
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att de unga kvinnorna inte ska komma till skada. Utöver de forskningsetiska principerna har 
vi valt att även använda oss av vad Kvale och Brinkmann (2014) skriver om etiska 
överväganden. De hävdar att samhällsvetenskaplig forskning bör tjäna både vetenskapliga 
och mänskliga intressen och att nyttan med forskningen behöver överväga dess nackdelar. 
Forskaren behöver noga överväga om studien är försvarbar i sitt utförande. De nackdelar som 
vi finner med studien är att de unga kvinnorna inte har getts möjlighet att samtycka eller ens 
få kännedom om att deras livsberättelser kommer analyseras i vår studie. Det kan antas vara 
obekvämt att få sin livsberättelse analyserad i en forskningsstudie, men detta eventuella 
obehag är enligt vår bedömning litet i jämförelse med den uppskattade forskningsnyttan som 
studien medför.  

Metoddiskussion 
De svagheter vi finner med vår studie är att vi inte vet hur stor del som författarna har tagit i 
skapandet av livsberättelserna, som för oss är en sekundär källa. Detta innebär att vi behöver 
förhålla oss till ett material som redan är tolkat av författaren. Det kan även tänkas att både 
författare och förlag har velat göra berättelserna mer intresseväckande eftersom ett av deras 
syften är att få en ekonomisk vinst. Ibland har vi funnit materialet vagt då det inte alltid har 
framgått med tydlighet i vilken ålder en händelse har skett eller i vilken ordning olika 
händelser inträffar. Vi har dock inte funnit anledning att misstro materialet och har därför 
förhållit oss trogna till det som framkommer. Vi kan endast förhålla oss till de publicerade 
berättelserna. En nackdel med vårt val av metod är att vi inte har kunnat påverka vad de unga 
kvinnorna berättar om i sina livsberättelser och inte har kunnat ställa följdfrågor, vilket vi 
hade kunnat göra vid exempelvis en intervju. Valet att analysera livsberättelser från 
biografier har dock varit fördelaktigt av flera anledningar. Vi tänker oss att det skulle kunna 
vara svårt att hitta respondenter som vill låta sig intervjuas av studenter om sina egna 
upplevelser av sex som självskadebeteende, som kan vara ett personligt och känslomässigt 
tungt samtalsämne. Till skillnad från att hitta respondenter till studien är biografierna ett 
lättillgängligt material. Som vi tidigare nämnde i vår etiska diskussion innebär denna typ av 
studie även mindre risk för skada hos de unga kvinnorna vars livsberättelser vi inhämtar.  

Resultat & Analys 
I följande avsnitt kommer studiens resultat att redovisas och analyseras med teorin om 
Människans åtta åldrar samt begreppet coping. Avsnittet är strukturerat efter studiens 
frågeställningar, först redovisas vad som fått de unga kvinnorna att börja använda sex som 
självskadebeteende, därefter varför de unga kvinnorna upprätthåller beteendet och till sist 
redovisas varför de unga kvinnorna slutar att använda sex som självskadebeteende. I slutet av 
varje frågeställning presenteras en sammanfattning av resultat och analys där de viktigaste 
aspekterna lyfts fram.  

Att börja använda sex som självskadebeteende 

Svåra händelser 
För flera av de unga kvinnorna som använde sex som en självskadehandling tycks beteendet 
delvis ha grundats i svåra händelser, vilket definieras tidigare i studien. Hälften av flickorna 
(Johanna, Sandra och Ulrika) blev våldtagna innan de började använda sex som en 
självskadehandling. Johanna var på en fest tillsammans med skolkamrater och blev då 
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våldtagen av några killar på skolan, därefter blev hon lurad hem till en av dem och blev 
våldtagen igen; “Efter den andra våldtäkten tappade jag all respekt för mig själv” (Engvall, 
2013, s. 95). Sandra blev också våldtagen på en fest av skolkamrater. Ulrika utsattes för 
sexuella övergrepp av sin pappa från att hon var runt fyra år tills att hon var 14 år gammal.  
 
Johanna och Sandra var mellan 12-20 år när de blev våldtagna och befann sig då i det femte 
stadiet ungdomsåren i Människans åtta åldrar. Denna fas utgörs av livskrisen identitet och 
rollförvirring, där det handlar om att ungdomen försöker att hitta sig själv (Havnesköld & 
Risholm-Mothander, 2009). Det är troligt att våldtäkterna har påverkat flickornas utveckling i 
denna fas på ett negativt sätt, vilket enligt Eriksons teori om Människans åtta åldrar leder till 
en splittrad jagbild samt utformning av en negativ identitet (a.a.). Kamratgruppen har en stor 
betydelse för ungdomen i denna fas, genom kamrater förstärks och befästs ungdomens 
identitet (Lindblom & Stier, 2011). Det är sannolikt att Johanna har grundlagt en negativ 
identitet efter första våldtäkten och att denna sedan har fördjupats då hon utsattes för 
ytterligare en våldtäkt. Vi tolkar det som att flickorna har haft en jagbild från barndomen men 
att denna sedan har förändrats efter våldtäkterna. Exempelvis att de har haft en bild av sig 
själva som duktiga men att de efter våldtäkterna såg sig själva som smutsiga och skämdes för 
det som hänt. Jagbilden blev då splittrad vilket påverkade deras identitet och förmåga att lösa 
följande livskriser negativt.  
 
Ulrika blev utsatt för sexuella övergrepp av sin pappa när hon befann sig i förskoleåldern, 
lägre skolåldern samt ungdomsåren. Föräldrar har en betydande roll för barnet i 
förskoleåldern då livsuppgiften består i att kunna balansera känslor av initiativ och skuld 
(Havnesköld & Risholm-Mothander, 2009). Med grund i detta kan vi förstå att Ulrika gått 
igenom denna utvecklingsfas med ett negativ utfall på grund av de sexuella övergreppen. 
Detta har sannolikt resulterat i att Ulrika har hämmats i sin utveckling och blivit initiativlös 
vilket därmed bör ha påverkat hur Ulrika har och kommer att hantera kommande livskriser. I 
den lägre skolåldern handlar livsuppgiften om att barnet skapar en balans mellan aktivitet och 
underlägsenhet (Havnesköld & Risholm-Mothander, 2009: Lindblom & Stier, 2011). 
Eftersom Ulrika troligtvis har gått igenom föregående utvecklingsfas med ett negativt utfall 
kan det vara så att hon gått in med en initiativlöshet i denna fas vilket förmodligen har lett till 
att hon inte skapade en jämn balans mellan aktivitet och underlägsenhet. Även de sexuella 
övergrepp som hon utsattes för i dessa åldrar, när hon befann sig i den lägre skolålder, sex till 
tolv år, har sannolikt resulterat i en negativ utveckling. Ett sådant misslyckande leder till att 
barnet tvivlar på sin förmåga, utvecklar känslor av att inte duga och att vara otillräcklig. 
Nästa utvecklingsfas, ungdomsåren, utgörs av livskrisen identitet och rollförvirring 
(Havnesköld & Risholm-Mothander, 2009: Erikson, 1963: Lindblom & Stier, 2011). Erikson 
(1963) hävdar att identiteten växer fram ur erfarenheter som den unge bär med sig från 
tidigare utvecklingsfaser. Ulrika har burit med sig erfarenheter av sexuella övergrepp samt 
eventuella misslyckande utvecklingar från tidigare faser vilket troligtvis har påverkat hennes 
identitetsskapande. Hon blev även utsatt för fler sexuella övergrepp från dess att hon var 12 
till 14 år vilket även det med stor sannolikhet har påverkat hennes identitetsskapande. Med 
grund i detta kan vi förstå att Ulrika har burit på tvivel, känslor av att inte duga samt att vara 
otillräcklig och att dessa har påverkat hennes identitet negativt. Det är då sannolikt att hon 
utvecklade en negativ självbild och låg självkänsla.  
 
Andra svåra händelser som vi tolkar som en bidragande faktorer till det destruktiva beteendet 
för flickorna var en närståendes sjukdom och död. Det kan vi se i Saras fall där hennes bror 
blev svårt sjuk i cancer och hennes kusin tog livet av sig när Sara var omkring 13 år; "Efter 
att min kusin tog livet av sig fick jag nog. Jag var tvungen att hitta något som tog bort 
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klumpen i magen och min ständiga huvudvärk. Det var då jag kom på det - att sälja sex" 
(Engvall, 2013, s. 131). Även Sandra gick igenom liknande händelser då hennes pappa var 
alkoholist under hennes tidiga uppväxt och sedan dog i cancer när Sandra var åtta år gammal.  
 
I Saras fall befann hon sig i det femte stadiet ungdomsåren, 12-20 år, när de svåra 
händelserna inträffade. Som tidigare beskrivit består livsuppgiften av en konflikt mellan 
identitet och rollförvirring (Havnesköld & Risholm-Mothander, 2009). Det kan vara så att 
Sara gick igenom denna utvecklingsfas på ett negativt sätt och utvecklade en rollförvirring. 
Den konflikt mellan identitet och rollförvirring som Sara gick igenom kan tänkas ha 
förstärkts av att syskondynamiken eventuellt förändrades när hennes storebror blev svårt sjuk 
i cancer samt att hennes föräldrar blev upptagna med att ta hand om brodern. Det är troligt att 
hon behövde ta mer eget ansvar än vad hon var van vid. Sara fick då en ny roll i familjen 
vilket hon kanske inte kände sig helt bekväm med. Att Saras kusin sedan tog livet av sig kan 
även det ha haft en negativ inverkan på Saras utveckling. En trygg person i hennes närhet 
togs ifrån henne och det kan vara så att hon bar på många tankar om döden och livets mening 
vilket sedan har haft betydelse för hennes identitetsskapande. Sandra gick igenom en 
närståendes sjukdom och död då hon befann sig i den lägre skolåldern, vilket utgörs av 
uppgiften att skapa en balans mellan aktivitet och underlägsenhet (Havnesköld & Risholm-
Mothander, 2009: Lindblom & Stier, 2011). Pappans alkoholism och sedan död kan ha 
bidragit till att Sandra löste denna livskris på ett negativt sätt vilket bidrog till att hon 
utvecklade känslor av att inte duga samt att vara otillräcklig. Både Saras och Sandras 
eventuella negativa utveckling kan ha påverkat hur de senare i livet har hanterat och löst nya 
livskriser.  
 
För Nadja representerades de svåra händelserna av att hon blev sexuellt utnyttjad när 
nakenbilder på henne speds i skolan. Liknande hände även Johanna då nakenbilder på henne 
spreds efter våldtäkterna. Både Nadja och Johanna befann sig i ungdomsåren när 
nakenbilderna spreds, vilka handlar om en konflikt mellan identitet och rollförvirring. Som 
tidigare nämnts har den unge stort fokus på hur de framställs i andras ögon och identiteten 
växer fram ur tidigare erfarenheter (Erikson, 1963). Flickorna upplevde att deras kamrater såg 
dem på ett negativt sätt efter att kamraterna tagit del av nakenbilderna. Exempelvis skrev 
någon att “Nadja = hora” (Engvall, 2011, s. 31) på hennes skåp i skolan vilket sannolikt har 
påverkat Nadjas identitetsskapande negativt. Johanna har haft liknande erfarenhet då hennes 
skåp också blivit nedklottrat med ordet hora. Flickorna mådde dåligt av skolkamraternas 
uppfattning av dem och det kan vara så att de själva började tro på dessa uppfattningar, vilket 
till följd av detta har bidragit till utveckling av en negativ identitet.  

Avsaknad av stöd 
Gemensamt för flickorna är att de upplevde sig ha litet stöd under deras uppväxt; såväl 
hemifrån, från vänner och i skolan. När Linda var runt elva år hade hon få vänner och en 
jobbig hemsituation med mycket bråk och lite närhet. Linda beskrev hur hon ofta kände sig 
ensam och att det var det som gjorde att hon föll för den äldre mannen Jesper som hon fick 
kontakt med på internet, som sedan kom att sälja henne till andra män för sexuella tjänster. 
Efter första gången som Linda träffade en man för sex uttryckte Jesper att han var besviken 
på henne för att hon inte gjort tillräckligt bra ifrån sig. Detta gjorde att Linda kände att hon 
behövde prestera bättre nästa gång för att få vara med Jesper. Jesper gav henne den 
bekräftelse och trygghet som hon annars saknade och hon gick med på det han ville, eftersom 
hon trodde att de älskade varandra. När Linda tänkte tillbaka på sin tid med Jesper så 
berättade hon att hon saknade referensramar för hur en relation eller sex skulle gå till, att hon 
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trodde att det var så det skulle vara. Linda befann sig i den lägre skolåldern, den fas som 
utgörs av aktivitet och underlägsenhet, när hon hade få vänner och kände ensamhetskänslor. 
Det är troligt att detta resulterade i att hon tvivlade på sina förmågor och utvecklade känslor 
av att inte duga och att vara otillräcklig. När Jesper sedan uttryckte att han var besviken på 
henne är det troligt att det bidrog till hennes negativa utveckling. Detta är troliga anledningar 
till att hon blev sårbar för sexuellt utnyttjande, erfarenheter som senare ledde till att hon 
började självskada sig genom sex.  
 
Johanna hade inte talat med någon om gruppvåldtäkten en månad efter festen då den skett 
och hon gav sig själv skulden för att hon inte hade gjort mer för att få stopp på den, istället 
låtsades hon som att inget hade hänt. Hon ville tala, men orden fastnade i halsen. Efter 
våldtäkten grät hon och sa till sin mamma att hon inte ville gå till skolan. Hennes mamma var 
under samma tid upptagen med att själv vara förkrossad över sin skilsmässa och frågade om 
det var därför Johanna var ledsen. Johanna bekräftade detta fastän det inte stämde. Saras 
familj var upptagna av hennes brors cancer och hon kände att hon inte ville tynga dem mer 
med sina bekymmer, att det inte fanns någon för henne att tala med. Johanna och Sara 
upplevde avsaknaden av stöd när de befann sig i ungdomsåren. Enligt teorin om Människans 
åtta åldrar består ungdomsåren av konflikten identitet och rollförvirring, vilket kan leda till 
att individen lyckas skapa en framtidstro eller en utformning av en negativ identitet 
(Havnesköld & Risholm-Mothander, 2009). Avsaknaden av stöd som Johanna och Sara 
upplevde har förmodligen resulterat i att de inte hade en framtidstro och utvecklade en 
negativ identitet, vilket de kommer bära med sig livet ut samt genom nästkommande 
livsfaser.  
 
Sandras pappa var död och hennes relation till hennes mamma, som misshandlat henne under 
uppväxten, var mycket dålig. Från hennes mamma hade hon lärt sig att ytan var det viktigaste 
och att känslor borde hållas inne. Ulrikas pappa har, som tidigare nämnts, utsatt henne för 
sexuella övergrepp och hennes mamma har ignorerat eller inte förstått Ulrikas rop på hjälp 
under uppväxten. Ulrika nämnde aldrig hur hennes familj eller någon annan har agerat som 
stöd för henne under uppväxten, men mådde bättre under en period när hon bildade en nära 
relation till en partner i tonåren. 
 
I Sandras fall kan det ha funnits brister i hennes tidigare utvecklingsfaser då hennes mamma 
inte har visat känslor och att hon även har misshandlat Sandra. Detta har resulterat i att 
Sandras mamma inte har funnits där för henne på det sätt som Sandra behövde när hon var 
yngre. I spädbarnstiden består livsuppgiften i att skapa en tilltro och tillit till omvärlden 
(Havnesköld & Risholm-Mothander, 2009; Lindblom & Stier, 2011). Om det är så att 
Sandras mamma inte har visat känslor och misshandlat Sandra redan i spädbarnsåren kan det 
ha resulterat i att Sandra inte har utvecklat en tillit till omvärlden och kände en 
misstänksamhet och avvisande mot omgivningen. Denna utgång följde i så fall med Sandra 
under hennes kommande utvecklingsfaser samt har präglat henne under resten av livet. Det 
skulle även kunna vara så att Sandras mamma visat brist på känslor och misshandlat Sandra 
under småbarnsåren samt förskoleåldern. Dessa åldrar utgörs av livsuppgifterna autonomi 
och tvivel samt initiativ och skuld (Havnesköld & Risholm-Mothander, 2009). Om Sandra 
löst dessa livsuppgifter på ett negativt sätt kan det ha resulterat i att hon utvecklade en svag 
självkänsla samt har hämmats och blivit initiativlös vilket har följt med henne vidare i 
utvecklingen. Även i Ulrikas fall är det sannolikt att hon löst dessa tidiga utvecklingsfaser 
med negativa utgångar då hennes pappa utsatte henne för övergrepp och hon inte upplevde 
något stöd från familjen. Dessa negativt lösta livsuppgifter har även följt med Ulrika i hennes 
utveckling och kan komma att påverka henne i framtiden.  
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Det kan även tänkas att flickorna har haft en brist på olika copingstrategier för att kunna 
hantera deras situation på ett positivt sätt. Copingstrategier är individens aktiva försök till 
försvar och anpassning som syftar till att minska obehag som följer av stressande situationer,  
oavsett hur bra eller illa strategin fungerar. Individen handlar därmed i syfte att kontrollera, 
neutralisera och dämpa negativa känslotillstånd (Lazarus & Folkman, 1984). Att trycka 
undan, eller inte uttrycka negativa känslor kan få allvarliga effekter på det allmänna 
hälsotillståndet. Att istället tala om sina traumatiska upplevelser ökar chansen för att dess 
negativa hälsoeffekt avtar (Holt et al., 2015), och är således en ofta gynnsam copingstrategi. 
Majoriteten av flickorna har inte alls talat om de svåra upplevelser som de har erfarit eller om 
annat som har tyngdt dem och en del av flickorna valde att trycka undan de negativa 
känslorna. Detta förstås ha inneburit en ökad risk för att deras hälsotillstånd har försämrats. 
Holt et al. (2015) beskriver en typ av copingstrategier som kallas att söka socialt stöd. 
Individen söker då exempelvis råd, vägledning och emotionellt stöd från sin omgivning. Vi 
tolkar dessa copingstrategier som viktiga för att hjälpa flickorna hantera sin situation. När de 
av olika anledningar inte har sökt socialt stöd kan det betraktas som att de hade en avsaknad 
av gynnsamma copingstrategier och därmed fortsatte må dåligt. 

Psykisk ohälsa och reglering av känslor 
Samtliga unga kvinnor har beskrivit hur de led av psykisk ohälsa innan de började använda 
sex som ett sätt att skada sig själva. Johanna, Nadja och Ulrika beskrev hur de hade en 
negativ självbild innan de började använda sex som ett självskadebeteende. Johanna beskrev 
hur hon längtade efter att någon skulle se henne, att hon ville betyda något, och när hon blev 
våldtagen av skolans snyggaste killar övervägde hon om hon skulle ta det som en 
komplimang, de ville ju trots allt ha henne. Hon beskrev hur hon hatade sin kropp och kände 
att hon inte passade in. Nadja beskrev hur hon genom att visa sig i webbkamera på internet 
och få komplimanger glömde bort andras elaka ord. Med grund i detta tolkar vi det som att 
flickorna skapade en negativ självbild på grund av en eller flera illa lösta livskriser. 
Exempelvis att de i småbarnsåren löst livskrisen med ett negativt utfall vilket enligt teorin om 
Människans åtta åldrar kan resultera i en svag självkänsla (Havnesköld & Risholm-
Mothander, 2009: Lindblom & Stier, 2011).  
 
Det är inte ovanligt att flickorna i livsberättelserna har beskrivit andra typer av 
självskadebeteenden såväl som alkoholintag för att döva känslorna. När Sara inte fick något 
stöd i att hantera sorgen av att hennes bror fick cancer och att hennes kusin tog livet av sig 
vände hon sig till alkoholen. Hennes liv gick snabbt utför. Hon började med tyngre droger 
och slutade gå till skolan. Slutligen bestämde hon sig för att testa att ha sex mot ersättning för 
att försöka lätta på de dåliga känslorna. Hennes mål var att sluta känna, och om sexet inte 
fungerade så skulle hon kunna köpa alkohol för pengarna och döva känslorna på så sätt. När 
Sara satte sig vid datorn och var beslutsam om att skriva en annons för att ha sex mot 
ersättning så kände hon sig helt lugn. Hon beskrev hur “Hela hennes inre, det som vanligtvis 
kröp av ångest, var helt stilla” (Engvall, 2013, s. 131). Även Ulrika beskrev hur hon led av 
negativa känslor. Ångest, oro och rastlöshet hade varit med henne så länge hon kunde 
minnas. Till en början förstod hon det inte, hon visste bara att hon inte stod ut med känslorna. 
Det var på grund av rastlösheten som hon, när hon var runt arton år gammal, flyttade till 
Rhodos. På Rhodos var det samma rutin varje dag i flera månader; dela ut reklam på dagarna 
och festa på kvällarna, för att slutligen hitta en främmande man att ha sex med. Ulrika 
berättar om den tiden: 
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Hela den där resan var en enda stor ångest … Det enda som fanns var att göra sig i 
ordning och göra sig snygg - och så ut och ställa sig till förfogande. Det skedde i 
lägenheter, på stranden, parkeringen, på toaletter … Jag hade ingen kontroll över 
huvudtaget. Jag sket i allting. Det var bara mekaniskt (Lytsy & Olson, 2003, s. 58). 

 
Copingstrategier kallas de aktiva försök till försvar och anpassning som en person använder 
för att minska obehag som följer av stressande situationer (Lazarus & Folkman, 1984). De 
copingstrategier som syftar till att hantera känslor efter svåra händelser kallas för 
känslofokuserade copingstrategier (Holt et al., 2015). När flickorna använde ett 
självskadebeteende eller exempelvis alkohol med syfte att döva sina känslor kan detta förstås 
som olika känslofokuserade copingstrategier. I Saras fall blev det tydligt att hon såg 
försäljning av sex som en möjlig strategi för att döva sina känslor och att hennes beslut att 
göra det även fick effekten att hon blev lugn istället för att ha ångest. Det är troligt att Sara i 
detta skede upplevde att hennes val av copingstrategi fungerade väl. Ulrika berättade hur hon 
först flyttade till Rhodos på grund av rastlösheten och hur det sedan var väldigt viktigt att hon 
hittade någon att ha sex med varje kväll. Både flytten och hennes rutinmässiga sökande efter 
någon att ha sex med tolkas som copingstrategier som hon använde i försök att hantera den 
ångest, oro och rastlöshet som hon led av. 

Sammanfattning 
De huvudsakliga faktorerna till att de unga kvinnorna började att använda sex som 
självskadebeteende var att de hade erfarenhet av en svår händelse, att de hade avsaknad av 
stöd samt att de led av psykisk ohälsa och/eller ville reglera negativa känslor. Tre av de unga 
kvinnorna blev våldtagna eller utsatta för sexuella övergrepp och resterande har erfarenhet av 
en närståendes sjukdom eller död. Avsaknaden av stöd upplevdes hos samtliga unga kvinnor. 
Det är även vanligt att de led av andra självskadebeteenden för att reglera negativa känslor 
innan de började använda sex som självskadebeteende. Det vi kan se i analysen är att de unga 
kvinnorna på grund av olika händelser sannolikt har genomgått en utvecklingsfas med ett 
negativt utfall vilket senare kan ha haft betydelse för att de senare började använda sex som 
självskadebeteende. Det kan även förklara hur de unga kvinnorna hamnade i en ond spiral 
som de inte kunde ta sig ur på egen hand då en negativ lösning av en livsuppgift lägger 
grunden för hur kommande livsuppgifter kommer att lösas i framtiden. Med hjälp av 
begreppet coping kan vi se hur de unga kvinnorna började använda sex som 
självskadebeteende för att reglera negativa känslor och skapade då en känslofokuserad 
copingstrategi.  

Att upprätthålla sex som självskadebeteende  
Att de unga kvinnorna fortsatte att använda sex som självskadebeteende har till viss del 
samma orsakande faktorer som anledningarna till att de började, exempelvis psykisk ohälsa 
och avsaknad av stöd. Under tiden som de träffade män för sex utsattes de för fler svåra 
händelser i form av fysisk misshandel och sexuella övergrepp. De personer som de unga 
kvinnorna träffade för att ha sex för att skada sig själva var alla män, de flesta män var 
mycket äldre än kvinnorna själva. 

Dölja beteendet och ouppmärksam omgivning 
En faktor som var betydelsefull för att de unga kvinnorna kunde upprätthålla sex som 
självskadebeteende var att de blev bra på att dölja sitt beteende för omgivningen. Linda och 
Nadja förklarade hur de ljög och isolerade sig för att människor i deras omgivning inte skulle 
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misstänka något. I andra fall fanns varningssignalerna där men omgivningen valde att inte se 
dem eller tolkade dem på fel sätt. Saras historia är ett tydligt exempel på att 
varningssignalerna fanns där. “Jag har kommit hem stupfull flera gånger utan att mina 
föräldrar har märkt något… Jag antar att jag var lika bra på att dölja att jag sålde sex” 
(Engvall, 2013, s. 135). Varningssignalerna fanns även i Lindas historia där hennes mamma 
tolkade Lindas nedstämdhet som en konsekvens av föräldrarnas skilsmässa samtidigt som 
läkaren drog förhastade slutsatser när han diagnostiserade Lindas magont med magkatarr utan 
att förstå orsakerna bakom magproblemen. Även Sandra och Sara upplevde att deras 
omgivningar var ouppmärksamma. Sandra berättade att ingen frågade henne vad som pågick, 
om någon hade gjort det hade hon berättat vad hon höll på med. Att flickorna valde att dölja 
sina destruktiva beteenden kan vara för att de kände skam och skuld. I tolkningsramen 
framgår det att barnen i småbarnsåldern blir medvetna om att andra uppmärksammar deras 
handlingar vilket kan leda till känslor av skam eller skuld när de gör något som andra 
uppfattar som fel (Erikson, 1963). Denna medvetenhet har hängt kvar och påverkat även 
flickorna i andra åldrar vilket gjorde att de valde att dölja beteendet. 

Uppmärksamhet och bekräftelse  
Flera av de unga kvinnorna beskrev hur deras behov av positiv bekräftelse och 
uppmärksamhet inte har tillgodosetts under deras uppväxt. Följande är ett citat från Johanna;  
 

Deras komplimanger fick mig att sträcka på ryggen. Jag, som alltid hade känt mig så 
osynlig i skolan, blev plötsligt någon. De sa att jag var snygg. Att jag hade vackra 
ögon. Fint leende. Jag förstod någonstans att deras ord inte betydde något men jag 
kunde inte låta bli att fortsätta, min hunger efter bekräftelse var så stark. Jag längtade 
efter någon som såg mig. Jag ville betyda något (Engvall, 2013, s. 103).  

 
Johanna beskrev hur männen fick henne att känna, att hon blev betydelsefull och hur hennes 
behov av uppmärksamhet och bekräftelse tillgodosågs. Detta överensstämmer även med 
Nadjas historia, där hon beskrev hur bekräftelsen gjorde henne stark när hon kände sig svag. 
Linda beskrev att hennes föräldrar inte gav henne den bekräftelse hon behövde. Detta då 
hennes mamma träffade en ny man och hennes pappa led av psykisk ohälsa vilket gjorde att 
han valde att blunda för Lindas behov av grundläggande omsorg. Linda beskrev även hur hon 
brukade dagdrömma om att hon fick vara nära sin mamma, att mamman inte lämnade henne 
och att hon fick en kram så fort hon behövde det. Även i Sandras historia framkom det att 
behovet av närhet inte tillgodosetts under uppväxten; “Skulle mamma ha kramat mig utan att 
bry sig om någon tittade? Knappast” (Engvall, 2011, s. 41).  
 
Den brist på positiv bekräftelse och uppmärksamhet som de unga kvinnorna upplevde går 
inte att tillämpa med en specifik livsfas i teorin om Människans åtta åldrar, utan det kan ha 
skett genom flera olika faser. Om det är så att behovet inte tillgodosetts redan i 
spädbarnstiden kan livsuppgiften att skapa en tilltro och tillit till omvärlden påverkas 
negativt. Barnet präglas då av en misstänksamhet gentemot omgivningen, ett avvisande till 
nära personer och en känsla av underlägsenhet (Havnesköld & Risholm-Mothander, 2009). 
Detta kan vi se i Ulrikas fall där hon senare i livet får svårigheter med att behålla känslor i 
nära intima relationer och istället blir avvisande. Om avsaknaden av uppmärksamhet och 
bekräftelse även funnits med i småbarnsåren kan det ha lett till ett negativt utfall av krisen 
autonomi och tvivel. Det resulterar i att barnet känner ett starkt tvivel och rädsla för att 
skämma ut sig själv vilket leder till en svag självkänsla (Havnesköld & Risholm-Mothander, 
2009: Lindblom & Stier, 2011). I samtliga av de unga kvinnornas berättelser går det att utläsa 
att de hade en svag självkänsla och ett tvivel på sig själva. Detta har sannolikt blivit en 
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konsekvens av att de tvingats lösa småbarnsårens livsuppgift på ett negativt sätt på grund av 
avsaknaden på bekräftelse och uppmärksamhet.  
 
En del av flickorna ville även få en negativ självbild bekräftad och använde männen för att 
straffa sig själva. Linda och Nadja uttryckte att de förtjänade att bli behandlade illa och att det 
var deras drivkraft till att träffa männen för sex. Nadja sökte sig ibland till farliga situationer 
där hon inte visste vad som skulle hända. Följande är Nadjas egna ord; “Det enda jag 
behövde var sättet han bröt ner mig på… Jag försökte tänka att det var bra att han slog mig 
när vi hade sex, jag förtjänade ändå inget bättre” (Engvall, 2011, s. 74-75). När Linda blev fri 
från Jesper, som sålt henne till andra män, fortsatte hon ändå att träffa främmande män för 
sex. Hon beskrev hur hon såg sitt beteende som ett sätt att straffa sig själv. Vissa dagar när 
hon mådde riktigt dåligt träffade hon upp emot tre män, det var vad hon tyckte att hon var 
värd. Att flickorna hade en negativ självbild och tyckte att de förtjänade att bli illa 
behandlade är troligtvis en konsekvens av att de tvingats lösa livskriserna i lägre skolåldern 
och ungdomsåren på ett negativt sätt. I den lägre skolåldern resulterar ett negativt utfall i att 
barnet utvecklar känslor av att inte duga och att vara otillräcklig, medan ett negativt utfall i 
ungdomsåren leder till splittrad jagbild och negativ identitet (Havnesköld & Risholm-
Mothander, 2009: Erikson, 1963: Lindblom & Stier, 2011). Med grund i detta är det sannolikt 
att de utvecklade känslor av att inte duga under den lägre skolåldern och då fick en negativ 
självbild som senare har bekräftats i ungdomsåren när de träffade männen, vilket bidrog till 
att de utformade en negativ identitet. Denna negativa självbild och identitet bär de sedan med 
sig resten av livet och i kommande utvecklingsfaser.  

Beroende och reglering av känslor 
En annan viktig aspekt var att flera av de unga kvinnorna (Johanna, Sandra, Sara och Ulrika) 
upplevde att de inte klarade av att sluta på egen hand då de blev beroende av männen. 
Följande är ett citat från Sandra där hon med egna ord uttrycker hur hon inte kunde sluta;  
 

Just då känns det bra, men efteråt så himla fel. Fast jag tror aldrig att jag kommer att 
kunna sluta. Jag är beroende. Jag är beroende av männen, jag är beroende av deras 
ord, jag är beroende av att de gör illa mig. Hur konstigt det än låter (Engvall, 2011, s. 
63). 

 
Att de beskrev att de blev beroende av männen tolkas som ett uttryck för att de var beroende 
av vad männen gjorde mot dem, ett självskadebeteende som gick ut på att söka sig till 
destruktiva möten där de hade sex med männen. Klonsky (2009) hävdar att 
självskadehandlingar kan vara ett effektivt sätt att reglera negativa känslor och därmed kan 
betraktas som en copingstrategi. Beroendet av männen som de unga kvinnorna beskrev tolkas 
som en dragning till en specifik copingstrategi, sex. Detta förklaras med att de inte hittade 
bättre copingstrategier för att hantera svåra händelser och må bra, exempelvis bättre strategier 
för att hantera känslor av ångest. Sandra berättade om när hon nekade en man som hon 
tidigare hade haft sex med; 
 

I några dagar var jag nöjd med mitt uppror. Sedan kom den igen, ångesten. Som ett 
skyfall. Trängde sig in i alla mina porer, klibbade sig fast och fick mig att känna mig 
instängd i min egen kropp. Jag slutade äta. Ringde S för att få slut på mardrömmen… 
lät honom ta över min kropp så att jag skulle få känna hur liten och svag jag var. Jag 
hatade mig själv för att jag inte kunde stå emot (Engvall, 2011, s. 43). 
 



 

25 
 

Även Nadja berättade att hon inte ville något hellre än att ringa någon av männen när hon 
kände ångest. Ibland försökte hon stå emot att träffa männen, men lyckades inte döva de 
negativa känslorna på egen hand och kontaktade dem ändå. Ulrika beskriev en mängd 
beteenden, som att kräkas, hetsäta, arbeta, träna och shoppa, som hon använde för att döva 
negativa känslor. Hon beskrev dock hur hon hade perioder när andra strategier än sex var 
otillräckliga för att lugna henne. Ulrika berättade att hon riskerade att drabbas av 
panikångestattacker om hon inte tillgodosedde det sug som hon kände för att träffa män för 
sex. Tidigare misslyckanden, att Ulrika inte lyckades hitta en främmande man att ha sex med, 
ledde till att hon istället gick hem och rev sig med rivjärn eller slog sig själv. När Ulrika hade 
haft sex på det förnedrande sätt som hon eftersträvat så infann sig ett känslomässigt lugn. Det 
blir därmed tydligt att dessa unga kvinnor använde sex som en känslofokuserad 
copingstrategi eftersom beteendet syftade till att hantera negativa känslor. De använde sex 
som självskadehandlingar med syfte att motverka bland annat ångest. Oftast resulterade 
beteendet i att de negativa känslorna lättade för stunden, vilket var en trolig anledning till att 
de valde just den copingstrategin. Dock resulterade mötena med männen ofta i fler svåra 
händelser att hantera för flickorna vilket sannolikt har resulterat i att de mådde ännu sämre en 
tid efter mötet, vilket förstås som en bidragande faktor till att de sökte upp männen igen för 
att värja sig mot det dåliga måendet. 

Sammanfattning 
Faktorerna till att de unga kvinnorna upprätthöll sex som självskadebeteende var dels deras 
psykiska ohälsa och brist på stöd. En annan viktig faktor som vi finner är att flickorna var bra 
på att dölja beteendet vilket bland annat kan förstås som en konsekvens av att de upplevede 
skam och skuld. Vidare var deras omgivning ouppmärksam på de varningssignaler som fanns 
vilket underlättade för deras självskadebeteende att fortgå. Flickorna har troligtvis haft en 
negativ utveckling i en eller flera utvecklingsfaser vilket har resulterat i svag självkänsla och 
att de utformade en negativ självbild och identitet. Detta har vidare kunnat resultera i att de 
kände ett behov av att få uppmärksamhet och bekräftelse. Den positiva bekräftelsen gjorde att 
de kände sig sedda och betydelsefulla. Den negativa bekräftelsen utgjordes av att de genom 
att utsätta sig för männen och det destruktiva sexet förstärkte sin känsla av att inte vara värd 
något annat än förnedrande behandling. Flickorna upprätthöll sitt beteende för att reglera 
negativa känslor, där destruktivt sex gav dem en känsla av tillfällig lättnad, och för att de 
kände att de inte kunde sluta. 

Att sluta med sex som självskadebeteende  

Professionell hjälp och stöd från omgivningen 
När det gäller faktorer som fått de unga kvinnorna att sluta använda sex som 
självskadebeteende skiljer det sig lite åt mellan kvinnorna. Den vanligaste gemensamma 
faktorn var att få professionell hjälp, det fick Linda, Nadja, Sara och Ulrika. Vidare beskrev 
Nadja och Sara att de berättade för sina mammor om vad de utsatte sig själva för och fick på 
så sätt stöd och hjälp från sin omgivning. För Nadja var en viktig aspekt att hennes mamma 
även tog ifrån henne dator och mobil, på så sätt kunde hon inte kontakta männen längre när 
hon mådde dåligt och lärde sig att hantera känslorna på ett nytt sätt. Nadja och hennes 
mamma valde även att flytta för att komma bort från männen och börja om på nytt. Hennes 
mamma ordnade även så att Nadja fick kontakt med en psykolog. Nadja beskrev sitt första 
möte med psykologen; “Skarp blick som mötte min utan att tveka, den första som vågat göra 
det. Andra tittar bort, tittar förbi, tänker på annat” (Engvall, 2011, s. 183). Johanna och Ulrika 
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träffade båda nya pojkvänner som var bra för dem, som stannade kvar och lyssnade på dem 
vilket resulterade i att de inte längre blev beroende av okända män för att få bekräftelse. Även 
Lindas självskadebeteende upphörde under en period när hon hade en bra pojkvän, men när 
förhållandet tog slut föll hon tillbaka i självskadebeteendet. Att flickorna har sökt eller 
mottagit stöd förstås som nya copingstrategier, som i dessa fall var gynnsamma för dem. Att 
de har fått sitt behov av stöd tillgodosett är sannolik en faktor som har möjliggjort för dem att 
upphöra med sex som självskadebeteende som istället förstås som en destruktiv 
copingstrategi. De av flickorna som själva tog initiativet till att få stöd använde sig av den 
tredje typen av copingstrategier; att söka socialt stöd.  
 
Johanna och Ulrika befann sig i den första vuxenåldern i teorin om Människans åtta åldrar, 
när de träffade en ny partner. Denna fas utgörs av livskrisen närhet och isolering vilket 
handlar om förmågan att kunna gå in i relationer (Havnesköld & Risholm-Mothander, 2009). 
I Johannas och Ulrikas fall träffade de en ny partner som var bra för dem, som stöttade dem 
och hjälpte dem att gå vidare i livet och att sluta med det destruktiva beteendet. Detta ökar 
chansen för att de kommer gå igenom den första vuxenåldern med ett positivt utfall. Detta då 
de vågade gå in i den nya relationen, öppna upp sig och berätta om vad de varit med om. 
Deras negativa spiral av misslyckanden i tidigare utvecklingsfaser bröts i detta skede vilket 
tolkas vara den bidragande faktorn till att de slutar att använda sex som ett 
självskadebeteende.  

Individuella faktorer 
Genom sin historia beskriver Sandra hur hon hittade tillbaka till sitt tecknande och skapande 
vilket resulterade i att hon slutade med sitt destruktiva beteende. Hon hittade då ett sätt där 
hon kunde ge uttryck för sina känslor och få ut sin ångest utan att behöva skada sig själv. 
Johanna beskrev hur hennes egen vilja var den bidragande faktorn till att hon slutade med 
självskadebeteendet. Hon bestämde sig för att sluta med sitt destruktiva beteende och ta tag i 
sitt liv. Hon började läsa böcker som fick henne att må bra och arbetade på att bygga upp sitt 
självförtroende igen. Som tidigare nämnts handlar copingstrategier om aktiva försök till 
försvar och anpassning med syfte att minska på obehag (Lazarus & Folkman, 1984). I Saras 
fall skulle det kunna vara så att hon hittade tillbaka till sin kreativa sida och genom sitt 
tecknande hittade hon en ny copingstrategi för att hantera sina känslor och få ur sig sin 
ångest, vilket liknas med de känslofokuserade copingstrategierna. Johanna gjorde ett aktivt 
försök genom sin egen vilja att sluta använda sex som självskadebeteende och började istället 
att läsa böcker som fick henne att må bra och bygga upp sitt självförtroende. Det skulle då 
kunna vara så att Johanna hittade en ny strategi för att hantera gamla destruktiva mönster och 
vanor. Hon försökte då aktivt att bryta dessa genom att må bra och inte få sin negativa 
självbild bekräftad genom männen, utan byggde upp en ny positiv självbild. Ulrika berättade; 
 

Det blev så uppenbart att det var något som var fel med mig. Dels fick hon mig att 
förstå att jag måste ta hand om mig själv, och dels att jag verkligen hade passerat en 
gräns… Jag hade brustit i mitt ansvar för barnen. Det var som om jag helt plötsligt 
fick syn på mig själv och vad jag gjort genom Kias ögon (Lytsy & Olson, 2003, s. 
154).  

 
Även Ulrika berättade hur hon kom till ett stadium där hon insåg att hennes beteende hade 
gått för långt, att det gick ut över hennes barn och hon såg sig själv genom ett nytt perspektiv. 
Hon såg sig då genom Kias ögon, hennes brors partner som varit närvarande när Ulrika efter 
en utekväll krupit runt naken och både kissat och bajsat ner sig själv i sömnen bredvid 
barnen. Insikten gjorde att Ulrika bestämde sig för att hon behövde sluta. Det finns likheter 
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mellan det Ulrika berättade och Johannas historia. De båda kom till en fas där de insåg att 
deras beteende hade gått för långt och de bestämde sig för att sluta. Efter att Ulrika hade nått 
vändpunkten försökte hon ordna upp sitt liv. Hon började både tala och skriva om sina 
minnen och känslor. Precis som i Johannas fall så hittade Ulrika en ny strategi för att hantera 
det hon har varit med om, nya strategier för att hantera känslor och hittade sätt för att få 
vardagen att fungera utan att hon sökte sig till män för sex.  

Sammanfattning 
En betydelsefull anledning till att de unga kvinnorna slutade att använda sex som 
självskadebeteende var för att de fick professionell hjälp eller stöd från omgivningen. 
Professionell hjälp förstås vara en bidragande faktor för att komma ifrån sex som 
självskadebeteendet samt utveckla nya sätt att hantera svåra känslor. Stödet från omgivningen 
har fåtts genom en familjemedlem eller att de unga kvinnorna hittat en partner som är bra för 
dem och som lyssnat på dem. För en av kvinnorna var en viktigt faktor till att hon slutade 
med det destruktiva beteendet att hon fick byta miljö och att komma bort från männen. Med 
utgångspunkt i resultatet ser vi att flera av de unga kvinnorna behövde få ett avstånd från 
männen för att på så sätt komma ur sitt beroende av dem. Egen vilja att sluta och skapa en 
förändring i sitt liv var också en viktig faktor för de unga kvinnorna. De unga kvinnorna 
behövde skapa nya copingstrategier som inte var destruktiva för dem för att kunna sluta 
använda sex som självskadebeteende.  

Slutdiskussion 
I detta avsnitt diskuterar vi studiens resultat och knyter det till den tidigare forskningen som 
presenterats i forskningsöversikten. Därefter följer förslag till vidare forskning.  
 
Det finns många likheter mellan resultaten i tidigare studier och våra resultat. I 
forskningsöversikten framgår det att anledningarna till varför individer börjar samt fortsätter 
att använda sex som självskadebeteende är att stoppa dåliga känslor samt för att straffa sig 
själva (Jonsson et al., 2019). Annan forskning, exempelvis Fredlund (2019), visar att 
bidragande faktorer till att självskada genom sex är reglering av negativa känslor, att inte 
kunna sluta och att få positiv bekräftelse genom uppmärksamhet eller negativ bekräftelse 
genom att exempelvis få sin negativa självbild bekräftad. Detta överensstämmer väl med våra 
resultat. Vidare så beskriver forskningsöversikten hur det är vanligt att ungdomar som 
använder sex som en självskadehandling har varit utsatta för sexuella övergrepp innan de 
påbörjar beteendet (Svedin et al., 2015) och att respondenter själva anger de sexuella 
övergreppen som en startpunkt (Fredlund, 2019; Jonsson et al., 2014). Sexuella övergrepp 
förstås vara en startpunkt för tre av de sex unga kvinnorna i studiens livsberättelser, vilket 
därmed överensstämmer med aktuell forskning på området. I vårt resultat kan vi även peka på 
andra svåra händelser som bidragande faktorer, exempelvis närståendes sjukdom och/eller 
död. Detta överensstämmer med Jonssons et al. (2014) studie som presenterar 
respondenternas tankar om att traumatiska upplevelser och livsförändrande händelser är 
orsaker till att de har börjat självskada sig genom sex. Som tidigare nämnts i avsnittet om 
begreppsdefinition kan traumatiska händelser förstås som en typ av svåra händelser. 
 
Svedin et al. (2015) redogör för hur unga kvinnor som har sex som självskadebeteende oftare 
än andra ungdomar har en sämre relation till sina föräldrar, vilket har inneburit att de har fått 
mindre omsorg och utsatts för mer kontroll från föräldrarna. I vårt resultat ser vi ett mönster 
av att flickorna har fått lite omsorg från sina föräldrar. Till skillnad mot vad den tidigare 
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forskningen beskriver så upplevde dock majoriteten av flickorna lite kontroll från sina 
föräldrar, vilket möjliggör att deras självskadebeteende genom sex kan fortgå. Det är 
vanligare att de som använder sex som självskadehandling bor ensamma, med syskon eller 
partner, på fosterhem eller institution än andra unga kvinnor som oftare bor med sina 
föräldrar (Fredlund et al., 2017). Flickorna i vårt resultat var barn när de började använda sex 
som självskadehandlingar och samtliga bodde hemma med minst en förälder när de påbörjade 
sitt självskadebeteende genom sex och en tid därefter. På så sätt skiljer sig vårt resultat från 
tidigare forskning. En av flickorna blir dock intagen på institution i ungdomsåren när hennes 
situation blivit ohållbar. Några av de unga kvinnorna bor ensamma eller med partner när de 
blivit vuxna, vilket i äldre åldrar istället överensstämmer med den tidigare forskningen (a.a.). 
Vidare framgår det i forskningsöversikten att unga kvinnor som använder sex som 
självskadebeteende oftare än andra kommer från en bakgrund med ekonomiska svårigheter 
(Svedin et al., 2015) och att en av de vanligaste orsakerna till att ungdomar börjar ha sex mot 
ersättning är för att de är i behov av pengar (Priebe, 2015). I vårt resultat ser vi hur det enbart 
är två av sex personer som började att ha sex mot ersättning eftersom de var i behov av 
pengar. En av flickorna hade en bakgrund av ekonomiska svårigheter, den andra behövde 
pengar för att försörja sitt alkohol- och drogmissbruk.  
 
I livsberättelserna framgår att flera av de unga kvinnorna även hade andra typer av 
självskadebeteenden, som att skada sig själva genom att skära eller riva huden. Hälften av de 
unga kvinnorna hade även ätstörningar. Detta överensstämmer med vad som presenteras i 
forskningsöversikten där det framgår att ungdomar som skadar sig genom sex oftare än andra 
ungdomar har andra självskadebeteenden parallellt med det sexuella självskadebeteendet 
(Svedin et al., 2015) såväl som ätstörningar (Fredlund et al., 2017). I tidigare studier framgår 
även att majoriteten av de unga kvinnor som använde sex som självskadehandling träffade 
män för ändamålet (Svedin et al., 2015). Männen var oftast tio år äldre än respondenten, men 
respondenterna beskriver sexuell kontakt med personer i en bred variation av åldrar såväl 
som sexuell kontakt med kvinnor (Fredlund, 2019). I vårt resultat framgår enbart att flickorna 
haft sexuell kontakt med män. Enbart en av flickorna i vårt resultat beskrev hur hon har 
träffat jämnåriga för att skada sig genom sex, resterande träffade äldre eller mycket äldre 
män. Det är även vanligt att de som har självskadat genom sex har en tidigare sexuell debut 
än andra ungdomar (Fredlund et al., 2017). Flera av flickorna i vårt resultat hade sin sexuella 
debut före 15 års ålder och resterande någon gång senare under tonåren. 
 
Funktionerna med att ha sex mot ersättning är lika de funktioner som beskrivs till att ha sex 
som självskadebeteende. Vanliga anledningar till att ha sex mot ersättning är enligt Priebe 
(2015) behov av pengar, psykisk ohälsa, att dämpa ångest samt att få närhet eller 
uppskattning. I Jonssons et al. (2014) studie beskriver de unga kvinnorna hur de genom att ha 
sex mot ersättning känner sig viktiga och inte lika ensamma samt att deras behov av att bli 
uppskattade och bekräftade tillfredsställs. Flertalet av de unga kvinnorna beskrev även hur de 
har ångest som lättar när de har sex mot ersättning (Jonssons et al., 2014). I de fall när 
funktionen med att ha sex mot ersättning är att dämpa ångest anser vi att det tyder på att en 
del av respondenterna som har svarat i studierna om sex mot ersättning också har sex som 
självskadebeteende. Detta skulle kunna innebära att det finns fler studier som berör sex som 
självskadebeteende utan att studiens författare har insett det när de har studerat närliggande 
områden. Även de funktioner bakom att använda sex som självskadehandlingar är mycket 
lika de funktioner som beskrivs ligga bakom självskadebeteende som inte leder till självmord 
(Jonssons et al., 2019). Med grund i detta vill vi framföra att sex som självskadebeteende bör 
erkännas som en typ av självskadebeteende och få mer plats på forskningsfältet såväl som 
ökad förståelse bland yrkesverksamma som möter människor såväl som i samhället i stort.  



 

29 
 

 
Enligt vårt resultat är stöd betydelsefullt, både professionellt stöd samt stöd från 
omgivningen, för att unga flickor inte ska utsätta sig för sex som självskadebeteende och för 
att de ska upphöra med beteendet. Vikten av att få stöd för att kunna sluta använda sex som 
självskadebeteende återfinns inte i någon forskning som vi har hittat om sex som 
självskadebeteende, där de studier vi har hittat ännu inte har presenterat något resultat om att 
sluta med beteendet. Däremot undersöks stödets betydelse i forskning om sex mot ersättning 
(Jonsson et al., 2014), där resultatet visar att en vanlig orsak till att de unga kvinnorna slutade 
att ha sex mot ersättning var att de fick erfarenheter av hjälp och stöd antingen från vänner 
eller professionella. Flera av flickorna i vårt resultat beskrev dock hur de har negativa 
erfarenheter från att anförtro sig till andra och hur de tror att de inte kommer bli förstådda och 
därför väljer att inte tala ut. Med detta vill vi åter betona vikten av kompetens hos 
yrkesverksamma som möter människor som har sex som självskadebeteende såväl som 
förespråka insatser som kan bidra till en ökad medvetenhet i civilsamhället. 

Förslag till vidare forskning 
I föreliggande studie har det funnits en del begränsningar, både när det gäller vad som är 
möjligt att genomföra men även tidsaspekten samt etiska överväganden. Studien fokuserar på 
unga kvinnor och deras erfarenheter men det hade även varit intressant att undersöka mäns 
erfarenheter, men framförallt HBTQ personer då det finns begränsat med forskning inom 
detta område. Den forskning som finns i dagens läge har främst genomförts i Sverige, därför 
hade det varit intressant med internationell forskning där man även kan jämföra sex som 
självskadebeteende mellan olika länder och kulturer. Ännu en aspekt är att göra en studie 
med andra åldersgrupper. Vi fokuserade på just unga kvinnor men det kan vara så att sex som 
självskadebeteende även existerar i högre åldrar vilket hade varit intressant att studera. En 
sådan typ av studie skulle kunna utformas som en longitudinell studie där forskaren följer upp 
respondenterna när de är i medelåldern eller äldre. Då skulle man kunna undersöka hur sex 
som självskadebeteende har präglat deras liv, bland annat när det gäller relationer och psykisk 
hälsa. Teorin om Människans åtta åldrar skulle kunna användas även i en sådan studie och 
då analysera hur respondenterna löst de senare livskriserna. Med grund i vår 
forskningsöversikt kan vi se att det inte finns någon forskning som fokuserar på aspekterna 
som leder till att individer slutar att använda sex som självskadebeteende, detta är ytterligare 
ett område där vi kan se ett behov av vidare forskning.  
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