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Sammanfattning  

 
Denna studie avser att studera självbiografiska berättelser om sex som självskadebeteende på 

Instagram. Syftet är att erhålla djupare kunskap om upplevelser av att självskada med sex genom 

att undersöka hur utlösande faktorer och den psykiska hälsan beskrivs, samt vilka funktioner 

individerna tillskriver sitt självskadebeteende. Dessutom är skildringar om upplevelser av vård- 

och sociala insatser av intresse för studien. Empirin utgörs av nio självbiografiska berättelser om 

sex som självskadebeteende, hämtade från Instagramkonton. Studien utgår från en hermeneutisk 

ansats och tematisk analys används i syfte att tolka empirin. Resultatet analyseras med hjälp av 

begreppen stigma, skuld och skam samt reviktimisering. Av studiens resultat kan fem centrala 

teman identifieras. Dessa motsvarar psykisk ohälsa, våld, funktion och upplevelser av vård och 

sociala insatser. Studiens slutsatser bekräftar tidigare forskning med betoning på att ångest och 

psykisk ohälsa är vanligt förekommande, samt att funktionen av beteendet ofta motsvarar att 

känsloreglera eller få bekräftelse. Därutöver tyder resultatet på att sex som självskadebeteende 

kan tolkas som återupprepad reviktimisering och att stigma, skuld och skam kan härledas till, och 

tycks upprätthålla självskadebeteendet. 
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Abstract  

 
This study aims to examine autobiographical descriptions of sex as self-injury found on 

Instagram. Furthermore, the purpose of this essay is to explore how individuals using sex to self-

injure describe their mental health, as wells as functions of and commencement for the behaviour. 

In addition to this, delineations about experience from different health services regarding their 

self-harming behaviour is examined. The study is based on a hermeneutic approach and thematic 

analysis is used to interpret the empirics. The results are analyzed based on stigma, guilt and 

shame, as well as revictimization. Five central themes - mental illness, violence, functions and 

experiences of healthcare - are found associated with sexual self injury. The results show that 

anxiety and mental illness are quite common, and that the functions of the behavior often is to 

regulate feelings or acquire validation. Further conclusions constitutes of that sex as self-injury 

can be interpreted as recurring revictimization and that stigma, guilt and shame tend to maintain 

the behaviour.  
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1 Inledning 
1.1 Problemformulering  
Att föra ett rakblad mot handleden och skära sig tills det röda blodet forsar, förse huden med 

bitmärken eller slå sig själv gul och blå. Att knarka, ha våldsamt sex med främlingar eller inte äta 

under flera dagar är några av många skilda sätt att göra sig själv illa på. Syftet behöver 

nödvändigtvis inte vara att dö, men många gånger kan ett självskadebeteende ändå medföra 

livsfarliga risker (Nationella självskadeprojektet, 2016). Ett aktivt självskadebeteende kan 

medföra konsekvenser och risk för liv och hälsa på både lång- och kort sikt. Forskning visar 

exempelvis att en ökad risk för utvecklandet av svår psykisk ohälsa och självmord finns hos de 

individer som självskadar (Fredlund, Svedin, Jonsson, Wadsby & Priebe, 2017; Beckman, 

Mittendorfer-Rutz, Lichtenstein, Larsson, Almqvist, Runeson & Dahlinl, 2016; Wan, Hu, Hao, 

Sun & Tao, 2011) och att det tenderar att föreligga psykisk ohälsa och ångest bakom ett 

självskadande beteende (Fredlund et.al, 2017; Jonsson, Svedin, Priebe, Fredlund, Wadsby & 

Zetterqvist, 2019).  

Idag vet vi att förekomsten av olika typer av självskadebeteenden motsvarar ett 

samhällsproblem, inte minst i Sverige då en tredjedel av den unga svenska befolkningen uppgett 

att de någon gång har självskadat (Zetterqvist, Lundh, Dahlström & Svedin, 2013). Stort lidande 

kan därmed tänkas finnas och den forskning som bedrivits om fenomenet tyder dessutom på att 

självskadebeteenden är, och blir, allt vanligare bland framförallt barn och unga (Nationella 

självskadeprojektet, 2016; Zetterqvist et al., 2013). Att så pass många unga riskerar att drabbas av 

psykisk problematik eller i värsta fall dö i förtid till följd av sitt självskadebeteende är därför 

samhällets ansvar att förebygga. Framförallt bör det ligga i samhällets intresse att bygga ett starkt 

preventivt skyddsnät för unga som befinner sig i riskzonen. I nuläget präglas dock den mediala 

debatten om vården för självskadande patienter av dess brister och personalens olämpliga 

bemötande (Nationella självskadeprojektet, 2016). Lindgren, Svedin, Werkö och Wigzell (2015) 

skriver även i en debattartikel om den bristfälliga vården och hur ändrade attityder gentemot 

självskadande individer, samt ökad förståelse för deras problematik, är avgörande för att de och 

deras anhöriga ska kunna söka och erhålla lämpligt stöd från exempelvis socialtjänsten. För att 

förbättra hjälpen krävs därför såväl politiska som sociala prioriteringar. Det främsta verktyget för 

att bedriva adekvat behandling och erbjuda stöd i förebyggande syfte är ökad kunskap om 

fenomenet, något som i nuläget mer eller mindre helt saknas när det gäller en specifik typ av 

självskadebeteende – nämligen sex. 

Sex som självskada är ett för forskningen tämligen nytt fenomen som de senaste åren, 

framförallt i relation till unga, erhållit medial uppmärksamhet i Sverige. De ytterst få studier som 

genomförts om sexuella självskadebeteenden har dock visat hur det kan jämföras med andra typer 

att självskadebeteenden, såsom att skära eller bränna sig, samt att 2,2 % av svenska 

gymnasiestudenter någon gång sexuellt självskadat (Fredlund et al., 2017). Sex som 

självskadebeteende kan tänkas vara en komplex problematik som är svår att upptäcka, åtminstone 

i jämförelse med att exempelvis tillföra kroppen fysisk skada. Då den forskning som existerar 

däremot innehåller indikationer på att sex som självskadebeteende har liknande funktion, 

riskfaktorer och konsekvenser som andra självskademetoder (Fredlund et al., 2017; Zetterqvist, 

Svedin, Fredlund, Priebe, Wadsby & Jonsson, 2018), är det av stor vikt att ytterligare kunskap 

om detta specifika självskadebeteende erhålls. Framförallt är det, likt den forskning som finns om 

andra självskadebeteenden, viktigt att förstå varför just unga engagerar sig i denna typ av 

beteende. Det idag kanske snabbaste och vanligaste sättet att som ung skildra sitt liv, det bra och 

det dåliga delarna, är via sociala medier. Den informella och vardagliga karaktär som material på 

sociala medieplattformar kan tänkas ha skulle därmed kunna innehålla avgörande information för 

skapandet av förståelse för sex som självskadebeteenden utifrån ett individperspektiv.  
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1.2 Tidigare forskning 
I följande avsnitt redovisas tidigare forskning gällande sex som självskadebeteende och 

närliggande problemområden som är relevanta att beakta vid studerandet av sex som 

självskadebeteende. Dessa presenteras enligt följande ordning: självskadebeteende i generell 

mening, prostitution bland unga och avslutningsvis sex som självskadebeteende.  

 

1.2.1 Självskadebeteende 

Det råder oenigheter inom såväl forskningen som psykiatrin om hur begreppet 

självskadebeteende ska definieras. Forskare tenderar att särskilja på huruvida självskadandet är 

en indirekt- (exempelvis missbruk eller ätstörningar) eller direkt handling (skära i huden). Vidare 

kan intentionen med självskadan vara att begå suicid eller inte (Fredlund et al, 2017; Nock, 

2010). Den vanligaste formen av självskadebeteende är det icke-suicidala självskadebeteendet 

som orsakar direkt fysisk skada på kroppen, genom att exempelvis skära, rispa, slå eller bränna 

sig (Nock, 2009; Nock, 2010; Socialstyrelsen 2004; Region Örebro län, 2015). Inom 

internationell forskning översätts denna definition till nonsuicidal self-injury (NSSI) (Fredlund et 

al., 2017; Nock, 2009; Nock, 2010). Fortsättningsvis, vid tal om självskadebeteende i generell 

mening, kommer hänvisning göras till definitionen av NSSI om inget annat anges. Självskadande 

kan fylla olika funktioner för olika människor. Den självskadande handlingen kan exempelvis 

vara ett sätt att omedelbart hantera och reglera negativa känslor som upplevs överväldigande 

(Nationella självskadeprojektet, 2016; Nock, 2010; Region Örebro län, 2015). Självskadandet 

kan även fylla dess motsatta funktion för individer som känner sig tomma eller avdomnade. 

Ytterligare en förklaring till att människor självskadar är att de straffar sig själva på grund av en 

dålig självbild (Nationella självskadeprojektet, 2016). Självskadandet kan även ha en 

kommunikativ och social funktion där beteendet syftar till att berätta för omgivningen att 

personen i fråga inte mår bra samt är i behov av hjälp (a.a.).  

Att medvetet orsaka fysisk skada på kroppen utan suicidal avsikt är ett vanligt problem bland 

den svenska unga befolkningen. En svensk studie redovisar exempelvis att 35,6 % av Sveriges 

ungdomar någon gång skadat kroppen medvetet under det senaste året (Zetterqvist et al., 2013). 

Deras resultat skiljer sig från studier som gjorts i Japan, USA och Kina som rapporterar att den 

unga befolkningen som självskadar motsvarar 10-18 % (Hankin & Abela, 2011; Macrynikola, 

Miranda & Soffer, 2017; Tresno, Ito & Mearns, 2013; Wan et al., 2011). Flertalet studier är 

däremot överens om att det inte råder några större skillnader mellan könen vad gäller 

förekomsten av NSSI (Hankin et al., 2011; Martin, Bureau, Yurkowski, Fournier, Lafontaine & 

Cloutier, 2016; Muehlenkamp & Brausch, 2012; Nock, 2009; Titelius, Cook, Spas, Orchowski, 

Kivisto, O´Brien, Fazier, Wolff, Dickstein & Seymour, 2018; Tresno et al., 2013;). En studie 

undersökte även om det förekom skillnader i hur pojkar respektive flickor självskadar men 

påträffar inga signifikanta skillnader (Tresno, et al., 2013). Flertalet studier har även undersökt 

vilka riskfaktorer som kan föranleda att ungdomar utvecklar NSSI. Bland de vanligaste 

riskfaktorerna hittas depression, stress, ångest, emotionell dysreglering, bristande sociala- och 

familjerelationer samt fysiska-, psykiska-, eller sexuella övergrepp i barndomen (Nock, 2009; 

Martin et al., 2016; Titelius et al., 2018; Tresno et al., 2013). Därtill finner även forskningen 

riskfaktorer såsom dålig självbild och omfattande självkritik (Fox, Ribeiro, Kleiman, Hooley, 

Nock & Franklin, 2018; Muehlenkamp et al., 2012). 

Ett fåtal studier har dessutom studerat olika uttryck för NSSI på sociala medier såsom 

plattformen Instagram. Moreno, Ton, Selkie och Evans (2016) konstaterar att det är svårt 

att göra en systematisk sökning av personer som skriver om NSSI-relaterad problematik då 

hashtaggarna kan variera. Detta då korrekta ord som ”self-harm” även kunde modifieras till 

”selfharmmm” med mera, vilket försvårar forskningsläget. Forskarna kunde dock ändå identifiera 

tio stycken NSSI-relaterade hashtaggar utifrån 201 Instagraminlägg (a.a.). De rapporterar att 

endast en tredjedel av hashtaggarna innehöll avrådande eller varnande inlägg. En slutsats som går 
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att dra utifrån studiens resultat är att personer som är nyfikna på NSSI har enkel tillgång till 

instruktioner för hur en kan engagera sig i denna självskademetod (a.a.). Likt sistnämnda studie 

fann Arendt, Scherr och Romer (2019) att exponering för NSSI-relaterat innehåll på Instagram 

har orsakat negativ emotionell påverkan hos undersökta Instagramanvändare. Vidare påträffas ett 

samband mellan exponeringen av NSSI-relaterat innehåll på Instagram samt NSSI och 

självmordsförsök hos de som exponerats (a.a.). I komplement till dessa studier fann Miguel et al. 

(2017) att två tredjedelar av de undersökta inläggen på Instagram innehöll beskrivningar eller 

grafiska bilder av blod, ärr, sår och självskadadeinstrument, samt att hälften av inläggen innehöll 

negativa självutvärderingar. 

 

1.2.2 Prostitution 

Svedin och Priebe (2007) undersöker i sin studie förekomsten av ungdomar som säljer sex och 

upptäcker att cirka 1-2 % av Sveriges ungdomar någon gång har bytt sex mot ersättning. Vad 

gäller könsskillnader visar studien att tonårspojkar tenderar att sälja mer sex än tonårsflickor 

(a.a.). Svensson, Fredlund, Svedin, Priebe och Wadsby (2013) lyfter dock att det inte är alla 

ungdomar som identifierar sig som prostituerade och att de hellre väljer att benämna det som ”att 

sälja sex”. En anledning till detta tros vara på grund av att ersättningen många gånger inte består 

av pengar utan annat som är värdefullt för ungdomen såsom mat, tak över huvudet, droger, 

alkohol, cigaretter, materiella ting och sällskap, vilket gör att ungdomar inte associerar säljandet 

av sex som prostitution (a.a).  

Flertalet studier redovisar att personer som prostituerar sig, både unga och vuxna, har en 

historia som är präglad av sexuella övergrepp, våldtäkt, fysiskt våld eller försummelse av 

föräldrarna (Hwang & Bedford 2004; Lavoie, Thibodeau, Gagné & Hébert, 2010; Svedin et al., 

2007; Svensson et al., 2013). Av en studie framkommer det att sexuella övergrepp var fem till 

tretton gånger mer vanligt hos personer som sålde sex i jämförelse med ungdomar som inte sålt 

sex, vilket gör att sexuella övergrepp i barndomen eller tidiga tonåren kan ses som en utmärkande 

riskfaktor för att börja sälja sex senare i livet (Svedin et al., 2007). En ytterligare vanligt 

förekommande riskfaktor har visat sig vara psykisk ohälsa (Hwang el al.,2004; Lavoie et al., 

2010; Svedin et al., 2007; Svensson et al., 2013). Svedin et al. (2007) påträffar att personer som 

sålde sex rapporterade två till sex gånger sämre psykisk hälsa än de som inte sålde sex. Samma 

grupp ägnade sig även i större utsträckning åt antisociala beteenden såsom att ta droger och 

dricka alkohol flera gånger i veckan samt bryta mot uppsatta regler (a.a.). Även Svensson et al. 

(2013) drar slutsatsen att det finns ett signifikant samband mellan psykisk ohälsa och prostitution 

hos ungdomar. Vidare visar studien att det endast var en fjärdedel av ungdomarna som sålt sex 

som också sökt hjälp för att ta sig ur prostitutionen och få stöd att bearbeta de erfarenheter som 

sexsäljandet fört med sig. I en annan studie vittnar ungdomarna som sålt sex att de känt sig 

annorlunda i jämförelse med andra ungdomar och att de inte passar in i övriga samhället 

(Jonsson, Svedin & Hydén, 2015).  

Svensson et al. (2013) kan i sin studie även redovisa ett signifikant samband mellan personer 

som säljer sex och självskadar. Studien utgår då ifrån den klassiska definitionen av 

självskadebeteende som syftar till medveten fysisk skada på kroppen utan suicidal avsikt, alltså 

NSSI. En annan, kvalitativ studie, visar att flertalet av de intervjuade kvinnorna som sålde sex 

ägnade sig åt självskadande beteende (Coy, 2009). Kvinnorna i studien kunde själva uttala att de 

såg ett samband mellan deras självskadebeteende och deras erfarenheter av övergrepp och våld. 

En kvinna beskriver det som att hon tillför den synliga fysiska skadan på kroppen som hon 

upplever sig ha på insidan (a.a.). Jonsson et al. (2015) intervjuade ungdomar som sålt sex och 

kunde konstatera, likt studierna ovan, att flera av ungdomarna även självskadade sig genom att 

rispa, skära eller bränna sig. En av flickorna i studien berättar att hon skurit sig så pass mycket att 

hon vid tretton års ålder blev inlagd på behandlingshem. Då hennes fysiska självskadebeteende 

kontrollerades av personalen fick hon finna andra sätt att självskada sig på som inte var lika 
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synliga, vilket blev hennes väg in i prostitution (a.a.). Även andra flickor i studien uttalar sig om 

att de lärde sig självskada med sex mot ersättning. Liknande resultat återfinns även i en studie av 

Fredlund, Dahlström, Svedin, Wadsby, Jonsson och Priebe (2018). Studien undersökte vad som 

motiverar ungdomar till att fortsätta sälja sex och fann att ”känna närhet”, ”känna uppskattning” 

och ”reducera ångest” var de främsta emotionella anledningarna till att ungdomarna fortsatte sälja 

sex. Författarna uppmärksammar även att dessa emotionella anledningarna var signifikant 

associerade med sexuella övergrepp samt att självskada med sex (a.a.) 

 

1.2.3 Sex som självskadebeteende 

Socialstyrelsen (2015:24) benämner sex som självskadebeteende som ”ett mönster av att söka sig 

till sexuella relationer som innebär att man skadar sig själv fysiskt och psykiskt. Beteendet 

orsakar starkt signifikant lidande eller försämrad funktion i skolan, arbetet eller på andra viktiga 

områden”. Att självskada med sex likställs ofta med andra självskadebeteenden (Jonsson et.al, 

2019) och precis som självskadebeteenden på ett övergripligt plan ofta används som strategi för 

att stå ut med svåra känslor eller i överlevnadsfunktion (Jonsson et.al, 2019; Socialstyrelsen, 

2015), beskriver Jenstav och Wåhlstrand (2015:11) hur sex som självskada “syftar till att hantera 

känslor som vanligtvis för med sig en stark ångest”. De beskriver vidare hur det även kan 

användas i syfte att hantera eller kanalisera självhat. Återkommande sexuella träffar med 

individer som tidigare våldtagit en, ha sex mot ersättning eller med personer en egentligen inte 

vill ha sex med är exempel på aktiva handlingar i självskadande syfte (Jenstav et al, 2015: 

Socialstyrelsen, 2015). Sex som självskadebeteende förknippas även i otaliga sammanhang med 

prostitution och det finns en rad studier som visar på en relation mellan dessa fenomen (jrf. 

Socialstyrelsen, 2015).  

Det finns idag, till vår vetskap, dock endast fyra studier som undersöker sex som 

självskadebeteende. Samtliga studier är genomförda av svenska forskare i en svensk kontext och 

flertalet av forskarna är involverade i utförandet av flera av de fyra studierna. Tre av studierna är 

av kvantitativ karaktär och omfattar samma urval om strax över 1000 gymnasiestuderande 

tonåringar (Fredlund et al., 2017; Jonsson et al., 2019: Zetterqvist et al., 2018) medan den fjärde 

studien är av kvalitativ karaktär (Fredlund et al., 2019). Två av studierna lyfter en definition av 

sex som självskadebeteende, även förkortat SASI (sex as self-injury) som innebär att individen 

upprepade gånger söker sig till sexuella situationer som kan orsaka fysisk eller psykisk smärta 

och som påverkar livet i sin helhet (Fredlund et al., 2017; Fredlund et al., 2019). Nedan 

presenteras en summering av studiernas resultat. 

Av forskningen framgår det att 2,2 % av ungdomarna någon gång använt sex i självskadande 

syfte (Fredlund et al., 2017). Även en tydlig koppling mellan SASI och andra 

självskadebeteenden redovisas, likväl som resultatet tyder på att SASI är vanligare bland tjejer 

(Fredlund et al., 2017; Zetterqvist et al., 2018). Fredlund et al. (2017) betonar dessutom att 

psykisk ohälsa, erfarenhet av fysiskt-, psykiskt-, och sexuellt våld är tämligen vanligt hos 

ungdomarna som självskadar med sex. Två andra studier avsåg att jämföra ungdomar med NSSI 

respektive SASI gällande olika faktorer. Av resultaten framgår det att båda självskademetoderna 

fyller en funktion av att minska oönskade känslor av bland annat tomhet (Fredlund, et al, 2019; 

Jonsson et al., 2019) samt att de båda användes i hög utsträckning för att straffa sig själv (Jonsson 

et al., 2019). Vidare råder det inte några skillnader vad gäller självkänsla, föräldraomsorg, 

depression, ångest samt upplevelser av fysiskt och psykiskt våld (Zetterqvist et al., 2018). 

Däremot framgår det i forskningen att det var flera faktorer som var utmärkande för de personer 

som självskadar med sex. Exempelvis visade det sig att personer med SASI hade bredare 

erfarenhet av penetrerande sexuella övergrepp och fler sexuella partners i jämförelse med 

ungdomar som tillhörde NSSI-gruppen (Zetterqvist et al., 2018). Vidare redovisade personer med 

SASI högre nivåer av traumasymptom, stress och sexuell problematik (a.a.). Jonsson et al. (2019) 

lyfter även att personer som självskadar i syfte att få uppmärksamhet och reaktioner från sin 
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omgivning rapporterades i högre utsträckning hos personer med SASI än personer med NSSI. 

Den gruppen som var främst belastade vad gäller upplevelser av våld och övergrepp, egna 

riskfyllda beteende samt försämrad psykosocial hälsa var de som ägnade sig åt både SASI och 

NSSI (Zetterqvist et al., 2018). Fredlund et al. (2019) kan konstatera att beteendet startade i 

ungdomsåren, mellan 12–19 år och att många av informanterna saknade kunskap om det egna 

beteendet när det begav sig. Dessutom var det endast ett fåtal personer som hade sökt stöd av sitt 

nätverk eller av professionella (a.a.). Det berodde dels på den egna och omgivningens 

kunskapsbrister men också på grund av att de upplevde svårigheter med att sluta eftersom 

beteendet hade vissa positiva effekter såsom ångestreducering och erhållen bekräftelse (a.a.). Den 

förkortning som använts inom tidigare forskning för sex som självskadebeteende (SASI) kommer 

fortsättningsvis att användas genomgående i denna studie. 

 

1.2.4 Sammanfattning av forskningsläget  

Sammanfattningsvis visar forskningen att sex som självskadebeteende är ett relativt outforskat 

fenomen. Av de fåtalet studier som finns framgår det att SASI, likt NSSI, är förknippat med 

psykisk ohälsa och sexuella övergrepp, olika former av våld samt att det fungerar i 

känsloreglerande syfte. Likt andra självskadebeteenden tyder forskningen även på att debutåldern 

för SASI är inom tonårens ramar. Vidare framgår det i flera studier att det finns ett samband 

mellan prostitution och olika självskadebeteenden, såsom sex som självskadebeteende (Fredlund 

et al. 2018). Forskning om prostitution anses därmed vara av relevans för föreliggande studie. 

Dock råder det kunskapsluckor i forskningen och flertalet forskare beskriver att det krävs mer 

forskning om SASI som fenomen (Fredlund et al., 2017; Jonsson et al., 2019: Zetterqvist et al., 

2018), inte minst för att öka möjligheten att utveckla välfungerande behandlingsmetoder utifrån 

målgruppens komplexa problematik (Fredlund et al., 2019). Det saknas djupgående forskning om 

individernas egna upplevelser av sitt sexuella självskadebeteende, detta då majoriteten av nämnda 

studier bygger på kvantitativ metod. Det finns idag, till vår vetenskap, inga kvalitativa studier 

som undersöker upplevelser och beskrivningar av det egna sexuella självskadebeteendet på 

Instagram.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar  
Studien avser att nå djupare kunskap om upplevelser av sex som självskadebeteende i syfte att 

utgöra underlag för att i ett vidareperspektiv kunna utveckla stöd- och hjälpinsatser för 

målgruppen. För att studera detta används självbiografiska berättelser på Instagram. Studien avser 

att undersöka följande frågeställningar: 

● Vad beskrivs som utlösande faktorer för det sexuella självskadebeteendet? 

● Vilken eller vilka funktioner tillskriver individerna det sexuella självskadebeteendet? 

● Hur framställs den psykiska hälsan i relation till det sexuella självskadebeteendet? 

● Hur beskriver individerna deras upplevelser av vård och sociala insatser, i relation till 

deras sexuella självskadebeteende? 

 

1.4 Relevans för socialt arbete 
Denna studie är relevant för socialt arbete då problematiken som studien berör, och 

socialarbetares behov av förståelse för skilda typer av utsatthet, avser kärnan av socialt arbete. Då 

det sociala arbetets syfte är att hjälpa och stärka individer för upprätthållandet av ett välmående 

samhälle, går det att tänka att välfärden stärks när det sociala arbetet bedrivs på evidensbeprövade 

grunder. Förutsättningarna för att det ska uppnås är att socialarbetare besitter gedigen kunskap 

om samhällsaktuella fenomen och den rådande problematik som dessa medför. Erhållande av 

kännedom om hur individer som självskadar med sex själva beskriver funktionen av, utlösande 

aspekter för samt känslor och mående i relation till sitt beteende är därför av yttersta vikt för en 

stärkt välfärd. Både utifrån aspekten att kunna erbjuda effektiv vård och för att kunna förebygga 
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psykiskt lidande och utsatthet hos landets medborgare. Den kunskap som krävs för att på ett 

djupare plan förstå SASI kan dock inte förvärvas kvantitativt. Genom att det dessutom finns 

forskning som visar att problematiken med sexuellt självskadebeteende framförallt kan beröra 

unga människor är det därför motiverat att erhålla empiri, och därmed utmynna kunskap, via de 

forum där unga människor själva kan tänkas skildra sitt liv och sin hälsa. 

 

2 Teorier  
Under följande rubrik presenteras de teorier som denna studie avser att tillämpa mot resultatet, 

samt den vetenskapsteoretiska ansats som genomsyrar arbetet.  

 

2.1 Stigma, skam och skuld 
Enligt Goffman (1973) är stigma ett analysverktyg för att förstå individens identitet - hur denne 

gestaltar sig själv och blir gestaltad av omgivningen. Människor beskrivs besitta olika 

identitetsvärden som kan värderas högre och lägre i förhållande till de normer som präglar 

samhället. Dessa identitetsvärden utgör grunden för hur individen ska komma att kategoriseras 

samt bli bedömd och bemött av samhället (Persson, 2012). Persson (2012:130) förklarar det som: 

”förhållandet mellan individer och samhällets identitetsvärden, alltså normativa och 

institutionella regleringar av, förväntningar på och föreställningarna om hur individer ska vara, 

uppträda, se ut och göra”. Det innebär med andra ord att det finns en föreställning om vad som är 

normalt och vad som är avvikande. Personer som inte kan leva upp till de högt värderade 

normerna blir per automatik icke-normala och därmed stigmatiserade. Att vara stigmatiserad 

innebär att vara misstrodd, vanärad och föraktad (Cullberg-Weston, 2008). Detta synliggörs när 

individer interagerar med varandra och personens stigma uppenbaras (Persson, 2012). Hur 

personen blir bemött och bedömd av andra baseras på huruvida personen är förmögen att leva 

efter samhällets föreställningar och förväntningar (Goffman, 1973). En stigmatiserad person 

kommer att bli bemött annorlunda i jämförelse med en ”normal” person. En konsekvens av detta 

blir att personens syn på sig själv kan förändras och slutligen införlivar stigmat som samhället 

tilldelat hen (Goffman,1973; Scheff & Starrin, 2013). Enligt Goffman (1973) finns det tre 

kategorier av stigma varav fläckar på den personliga karaktären är den form av stigma som ska 

komma att ligga till grund för denna studie. Karaktär-kategorin innefattar egenskaper som anses 

vara icke-önskvärda i omgivningens ögon, såsom viljesvaghet, ohederlighet och onaturliga 

lidelser. Kategorin innefattar även egenskaper eller händelser som kan vara knutna till personens 

förflutna såsom missbruksproblematik, psykiska åkommor, arbetslöshet och självmordsförsök 

(a.a.). 

Skam är ett begrepp som är starkt förknippat med stigma. Skam är en viktig emotion som 

uppstår när individen speglar sig i omgivningens negativa bedömningar av en själv, vilket 

påverkar individens självkänsla (Scheff et al., 2013). Skam är en negativ och obehaglig känsla 

som frambringar reaktioner i två faser. Den ena är den fysiologiska fasen som innefattar de 

fysiologiska förändringar som uppstår såsom spänningar, rodnade kinder och flackande blick. 

Den andra, kognitiva fasen, behandlar de tankar och minnen som uppstår i och med 

skamsekvensen. Dessa angriper ofta individens egenvärde och självkänsla såsom tankar av att 

vara värdelös, ful, äcklig eller svag. Individen vill dels fly från situationen och glömma allt som 

hänt såväl som denne fruktar att bli ensam och utstött från gemenskapen (a.a.). Persson 

(2012:133) menar att skam är en känsla ”som när den kopplas samman med normer för vårt 

handlande blir till ett sanktionssystem som styr vårt handlande”. Det innebär att skam fungerar 

som en kontrollfunktion och moralisk kompass för att vägleda individen till att agera korrekt 

enligt samhällets normer (Scheff et al., 2013). Samhället erbjuder därför diverse åtgärder, såsom 

medicinering och behandling, för att hjälpa den stigmatiserade individen att tvätta bort 

stigmastämpel (Goffman, 1973). Likväl som personen kan söka hjälp för att åtgärda sitt stigma, 
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kan individen även isolera sig från omgivningen (Cullberg-Weston, 2008). Enligt Goffman 

(1973) tenderar stigmatiserade personer att ty sig till andra stigmatiserade personer inom samma 

kategori då det minskar känslan av skam och av att vara annorlunda. 

Skam och skuld är två begrepp som många gånger nämns som synonymer till varandra, dock 

avser de att behandla olika aspekter av samma mynt. Skam är kopplat till individens identitet och 

dennes brister och misslyckanden, medan skuld fokuserar på individens oetiska handlingar, 

såsom försummelser och överträdelser (Cullberg-Weston, 2008). Cullberg-Weston (2008) menar 

att skam och skuld ofta nämns som begreppspar då felaktigt handlande kan leda till ifrågasättande 

av den personliga karaktären. Inte minst när det gäller att individen anklagar sig själv för 

händelser som denne inte orsakat. Med andra ord att “skuldbelägga” sig själv, något som 

egentligen handlar om att “skambelägga sig själv”, enligt Cullberg-Weston (2008), något som har 

visat sig vara vanligt hos barn som utsatts för sexuella övergrepp. Som barn är det svårt att förstå 

att en blivit utsatt för ett hemskt brott och att det är den vuxne som bär skulden, varför barnet 

skäms och lägger skulden på sig själv. Cullberg-Weston (2008) menar därför att efterföljande 

ångest kan vara inkapslade känslor av skam och skuld för de sexuella övergrepp som individen 

erfarit.  

Sammantaget är stigma, skam och skuld begrepp som ofta omnämns i relation till personer 

med NSSI, som blivit utsatta för sexuella övergrepp och våldtäkter eller befinner sig i prostitution 

(Cullberg-Weston, 2008; Finkelhor & Browne, 1985; Jonsson et al., 2015; Kilvington, Day & 

Ward, 2001; Long, 2018). Då SASI ofta är förknippade med nämnda faktorer, kan det tänkas att 

personer som självskadar med sex också upplevt stigma, skam och skuld vilket motiverar 

begreppens relevans i denna studie.  

 

2.2 Reviktimisering 
Viktimisering innebär att falla offer för ett brott. Reviktimisering är däremot ett viktimologiskt 

fenomen som innebär att åter bli offer och således återigen utsättas för liknande brott eller 

övergrepp som individen sedan innan redan upplevt (Noll, Horowiz, Bonanno, Trickett & Putnam 

2003). Forskning visar att vissa brottsoffer, framförallt individer som utsatts för våld eller 

sexuella övergrepp, statistiskt sett löper större risk att reviktimiseras (a.a.). Reviktimisering kan 

även förstås som ett sätt att återskapa tidigare övergrepp och internalisera det trauma som 

brottsutsattheten, framförallt om det är av sexuell karaktär, fört med sig (a.a.). Ett för studien 

relevant exempel är att efter en våldtäkt aktivt söka sig till situationer där en ökad risk för att 

återigen våldtas existerar. 

Classen et al. (2005) påpekar att det kan finnas många skilda bakomliggande faktorer och 

anledningar till att vissa individer reviktimiseras. Noll et al. (2003) menar exempelvis att som 

följd av ett sexuellt trauma kan självbilden och förmågan till personlig kontroll försvagas. Något 

som i sin tur kan resultera i ökade svårigheter för individen att avstyra oönskad sexuell kontakt i 

framtiden (a.a.). En ytterligare förklaring till en förhöjd risk för reviktimisering menar Merrill, 

Guidmond, Thomsen & Milner (2003) kan vara att offret känner ett behov att återuppleva sitt 

trauma. Detta för att erhålla kontroll över den traumatiska upplevelsen och då försöka skapa en 

alternativ utgång av exempelvis ett sexuellt övergrepp. Den forskning som bedrivits om sexuell 

reviktimisering uppvisar dessutom ett tydligt samband mellan erfarenheter av sexuella övergrepp 

under barndomen och ökad risk för fysisk- och sexuell reviktimisering (Classen et al., 2005). 

Återupprepade trauman tycks korrelera med reviktimisering (a.a.) och en förhöjd risk för 

självmordsförsök och suicidtankar finns hos främst kvinnor som reviktimiseras, enligt tidigare 

forskning (Cloitre, Scarvalone & Difede, 1997). Vidare menar vissa forskare att konsekvenser av 

sexuella övergrepp under barndomen kan innefatta känslor av underliggande rädsla och ilska, 

vilket i ett vidare perspektiv kan leda till att barnet i vuxen ålder manipulerar andra (Classen et 

al., 2005). Därutöver kan en konsekvens av sexuell reviktimisering vara sexuella riskbeteenden 

under vuxen ålder (a.a.). Exempel på detta är ett ökat antal sexuella partners, deltagande i sexuellt 
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betingade risksituationer eller i våldsamt sex, samt att vara villig att byta sex mot ekonomisk 

ersättning eller droger. Orsak till detta beskrivs vara att det första sexuella övergreppet kan leda 

till en förändrad självbild där känslor av skam och skuld ofta föreligger (a.a.). 

 

3 Metod  
3.1 Studiens vetenskapliga ansats 
Föreliggande studie inspireras av hermeneutisk vetenskapsteori då vi vill nå förståelse för, och 

finna betydelsefulla och djupa berättelser om SASI. Andersson (2014) påpekar hur det genom 

hermeneutiken kan erhållas förståelse för andra människor och dess individuella livsvillkor, då ett 

grundantagande inom hermeneutiken är att individer som upplevt samma saker kan uppfatta, 

förstå och påverkas av situationer på skilda sätt. Den ontologiska ståndpunkten motsvarar att 

verkligheten är en subjektiv upplevelse, medan den epistemologiska inställningen är att kunskap 

om de skilda verkligheterna nås genom tolkning. Vidare motsvarar en grundläggande del av 

hermeneutiken att en forskare aldrig förutsättningslöst kan förhålla sig till sin empiri. Detta då 

tolkningarna alltid påverkas av subjektiva erfarenheter, värderingar och åsikter, samt individuella 

förutsättningar och den kontext vartill tolkningen genomförs (Gilje & Grimen, 2007). 

Hermeneutikens kunskapsanspråk är därmed delvis begränsad av anledning att det är svårt att 

finna allmängiltiga förklaringar eller en sanning då ingen, och framförallt inte forskare, kan 

förhålla sig opartiska till sitt studieobjekt eller sin empiri. 

 

3.2 Litteratursökning 
I syfte att inhämta relevant forskning om sex som självskadebeteende gjordes två stycken 

systematiska litteratursökningar i två databaser, utifrån SASI och närliggande områden: 

självskadebeteenden i generell mening samt prostitution. Sökningarna gjordes den 14 november 

2019 utifrån databaserna PsycINFO och Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA) 

som är tillgängliga via Örebro Universitet. Sökningarna inkluderade vetenskapligt granskade 

artiklar som var skrivna på svenska och engelska. Vidare var ett inkluderingskriterium att 

sökorden skulle finnas i titeln eller sammanfattningen av studien. I sökningen om sex som 

självskadebeteende användes följande sökord (med synonymer): sex as self-injury* och sex as 

self-harm*.  I den andra sökningen, om prostitution och självskadebeteende, ingick sökorden 

(med synonymer): prostitution*, selling sex*, self-injury*, self-harm*, nonsuicidal* och suicid*. 

På grund av bristerna i forskningen och att sökningarna därmed resulterade i lågt antal artiklar, 

började vi gå igenom artiklar vars referenser nämns i de artiklarna som gallrats fram i 

sökningarna. På så sätt länkades vi vidare till andra relevanta källor.  

 

3.3 Instagram 
Instagram är en social mötesplattform på internet där människor över tretton år kan uttrycka sig 

genom att skriva, illustrera eller publicera foton och filmklipp om sin vardag. Instagram har över 

700 miljoner användare (Instagram, 2017) och i snitt 500 miljoner dagliga aktiviteter (Instagram, 

2019). Syftet är dels att publicera de bilder och upplevelser som Instagramanvändaren vill dela 

med sig av, samt att följa andras konton för att ta del eller inspireras av deras bilder och texter 

(Instagram, 2019). Instagramanvändaren kan välja om hen vill ha en offentlig eller privat profil. 

Är profilen offentlig har alla instagramanvändare tillgång till kontot. Däremot, om ett konto är 

privat, måste instagramanvändaren skicka en förfrågan till ägaren av det privata kontot om hen 

får tillträde till dennes bilder. Ett konto kan exempelvis utgöras av privatpersoner, företag, 

organisationer, grupper, livsstilskonton med mera. Plattformen har en sökfunktion där användare 

enkelt kan söka på ämnen, hashtaggar, namn på personer, företag, organisationer eller platser för 

att kunna orientera sig fram till konton som kan vara av intresse. 
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3.4 Datainsamling och urval 
Datainsamlingen genomfördes under 21–22 november 2019 genom ett målstyrt tillfällighetsurval 

på sociala medieplattformen Instagram. En systematisk sökning utfördes utifrån sökorden ”sex 

som självskadebeteende”, ”självskada genom sex” samt ”sex som självskada” för att erhålla 

material på svenska. Sökorden formaterades som hashtaggar i syfte att enklare finna material 

typiskt för den plattformen. Sökningen resulterade i 215 träffar. Av resultatet motsvarade en stor 

mängd träffar reklam för diverse organisationer eller stödforum, vilket gjorde att dessa inlägg 

exkluderades direkt till följd av dess icke-självbiografiska karaktär. De texter som däremot 

inkluderades var initialt självbiografiska berättelser om SASI där sökorden blivit hashtaggade i 

inlägget. Inlägg som innehöll självbiografiskt material men vars huvudsakliga syfte var att skildra 

prostitution, psykisk ohälsa, sexmissbruk eller övergrepp exkluderades därefter vid en första 

genomläsning av materialet, trots att de innehöll sökorden. Det berodde på att det sexuella 

självskadebeteendet inte motsvarade huvudproblematiken i berättelserna.  

Genom att läsa igenom de utvalda inläggen kunde flera träffar identifieras tillhöra samma 

konton. Dessa konton inkluderades till följd av dess tänkbara djupgående beskrivningar om 

upplevelser av SASI över tid. För att kunna fastställa att det utvalda materialet skulle kunna 

besvara studiens syfte skapades i detta skede ytterligare ett inkluderingskriterium. De utvalda 

respondenterna, och deras texter, behövde vid minst ett tillfälle uttryckligen ha skrivit att de 

självskadar med sex och beskriva sin livssituation under tiden de haft ett aktivt sexuellt 

självskadebeteende. Saknades minst ett uppenbart sådant uttalande exkluderades dessa. Tre 

konton anträffade via hashtaggsökningarna uppfyllde detta krav och deras konton med 

sammanlagt 1050 inlägg lästes igenom. Via dessa konton lokaliserades ytterligare två omfattande 

konton av relevans där individer med erfarenhet av sexuell exploatering skrev gästinlägg. Vid 

genomläsning av de två kontonas, vid tillfället för datainsamlingen, 588 respektive 98 inlägg 

kunde sex individers självbiografiska berättelser om SASI identifieras. Även här var det främsta 

inkluderingskriteriet att de själva uttryckt att de självskadat med sex. Det inkluderade materialet 

från ovannämnda konton publicerades mellan 19 september 2016 och 6 oktober 2019. 

Som följd av materialets omfattning och vår aktuella tidsbegränsning valdes slutligen nio 

respondenter och deras berättelser ut. De enskilda individernas berättelser varierade i omfattning 

(se bifogad tabell i bilaga 1) och ingen exkludering rörande könsidentitet, ålder eller sexualitet 

gjordes. Vidare lästes samtliga data och delar av texterna, beroende på dess totala omfattning, 

exkluderades då de bedömdes sakna relevans. Till följd av studiens syfte exkluderades även data 

som exempelvis berörde aktivism/reklam, sms-konversationer eller information som kunde röja 

individernas identitet och som ändå saknade betydelse för berättelsernas helhet. De nio 

berättelserna, med ett slutligt omfång på 143 separata Instagraminlägg, skapade tillsammans 

studiens empiri. 

 

3.5 Instagram som empiri  
Det framgår av plattformens communityregler att Instagram ska sträva efter att vara en plats där 

folk med svårigheter såsom ätstörningar och självskadebeteenden ska kunna samlas i upplysande 

syfte och där människor ska kunna finna stöd av andra (Instagram, 2019). Dock har Instagram 

mottagit kritik för dess omfattande innehåll av material som kan ”inspirera” till självskada och 

suicid (Marsh & Waterson, 2019). Till följd av detta har Instagram blivit föremål för flertalet 

studier om NSSI bland unga. Moreno et al. (2016) lyfter i sin studie att ett NSSI-konto möjliggör 

för användaren att dela med sig, samt ta del av, diverse NSSI-relaterade inlägg vars agenda 

(uppmuntra, avråda eller upplysa) kan variera. Med anledning av detta är Instagram en värdefull 

plattform för inhämtning av empiri, utan formalitetspåverkan som kan frambringas vid andra 

kvalitativa datainsamlingsmetoder. Studerandet av självbiografiska berättelser på Instagram 

skulle därmed kunna öppna upp för möjligheten till ökad förståelse för hur individer själva 
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beskriver och värderar sina självskadebeteenden, och således har vi valt att nyttja skildringar om 

SASI på Instagram. 

 

3.6 Analysmetod och bearbetning av data 
Då empirin i vår studie består av en stor mängd text valdes tematisk analys för databearbetning. 

Tematisk analys är en kvalitativ analysmetod där syftet motsvarar att tolka sin data för att erhålla 

en uppsättning centrala kategorier och teman, så kallat en tematisk struktur, över det som är av 

relevans och intresse för studien (Bryman, 2011; Lindgren, 2014). Fokus är att studera vad det är 

som sägs och skrivs, och inte hur det formuleras. Forskaren intar en aktivt tolkande roll under 

analysarbetet i syfte att vid genomläsning av materialet finna fylliga och detaljerade 

beskrivningar av det fenomen som studien avser att undersöka. Arbetsprocessen innefattar ett 

flertal systematiska faser för att underlätta analysen där kodning och strukturering av teman och 

subteman är centrala steg. Koder och teman existerar dock inte initialt i empirin, utan det är något 

som forskaren aktivt söker, identifierar och skapar under arbetsprocessens gång.  

Initialt skapades 102 koder, vilket efter kompletterande tolkning resulterade i upprättandet 

av åtta kategorier (se bifogat kodschema och modell i bilaga 2). Varje kategori utgjordes av koder 

vars karaktär innehöll likheter med andra koder. Dessa modifierades som en del av den 

förändringsprocess där koder antar nya sammansatta former och erhåller nya etiketter till följd av 

flertalets likhet med varandra (Lindgren, 2014). De koder som utgjorde de åtta kategorierna hade 

uppmärksammats som upprepande under arbetsförloppet. Vidare utvecklades dessa kategorier till 

centrala teman med tillhörande subteman, utifrån de koder som främst framkom i empirin. Med 

avstamp i de tidigare konstruerade kategorierna skapades fem centrala teman rörande SASI: 

psykisk ohälsa, våld, utlösande händelse, funktion av SASI samt upplevelser av vård och sociala 

insatser. Lindgren (2014) beskriver det som att ett tema motsvarar ett sammanhängande, och i 

relation till studiens forskningsfråga, meningsfullt mönster som funnits i studiens data. Målet 

med vår tematisering, vilket även Lindgren (2014) påpekar, är att genom presentation av 

dominerande teman också introducera läsaren för övertygande påståenden om datamaterialet. I 

sin tur kan presentationen förklara och öka förståelsen för de centrala upptäckterna som gjorts i 

empirin, och därmed om det studerande fenomenet (a.a.). 

Arbetet präglades av en induktiv ansats, vilket enligt Fejes och Thornberg (2015) syftar till 

att insamlingen av empiri slutförs initialt för att i ett senare skede söka efter likheter och mönster 

i ens data. Det medförde möjligheten att tolka materialet och bilda teman och kategorier, vilket 

motiverat valet av tematisk analys i denna studie. Tematiseringen, utifrån en induktiv ansats, 

förstås därefter utifrån redan vedertagna teorier (a.a.), vilket i föreliggande studie motsvarar 

stigma, skam, skuld och reviktimisering. Till följd av den tematiska analysens struktur finns det 

en risk att vissa data uteslutits, som i annat fall skulle kunna presenteras. Däremot ska det betonas 

att då tolkning av empirin utgör kärnan av vald analysmetod och tolkningarna genererar 

resultatet, är metodvalet för bearbetning av data motiverat utifrån studiens syfte och 

vetenskapliga ansats. 

 

3.7 Metoddiskussion 
Metodvalen i denna studie motiveras av de vetenskapsteoretiska grundantaganden som präglar 

hermeneutiken där att nå djupa beskrivningar av ett fenomen anses vara det intressanta och 

essentiella i forskning (Bryman, 2011). Genom tolkning av självbiografiskt material kunde 

därmed en mängd skilda subjektiva beskrivningar av SASI, på olika nivåer, nås. De 

kunskapsanspråk som går att erhålla som följd av studiens vetenskapliga ansats och metodval är 

enbart tolkningar av hur individer upplever sitt sexuella självskadebeteende. Studiens resultat och 

analys kan inte heller medverka till skapandet av en generaliserande bild av den vård som bedrivs 

gentemot personer med SASI eller generera objektiva förklaringar på varför beteendet utvecklas. 

Dels av den anledning att empirin enbart motsvarar nio individers berättelser av SASI, och dels 
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för att det i allmänhet föreligger svårigheter att dra generaliserande slutsatser av kvalitativa 

studier till följd av empirins bristande omfattning (Bryman, 2011). Studiens vetenskapsteoretiska 

ansats begränsar även denna möjlighet då generaliserade och objektiva sanningar ej anses kunna 

erhållas. Av den tematiska analysen, och genom jämförelser med den forskning som tidigare 

bedrivits rörande SASI kan denna studie dock bidra med ny, eller bekräftande, kunskap om sex 

som självskadebeteende hos svenskar. Ett förbättrat kunskapsläge, genom erhållandet av 

beskrivande data, kan anses vara av lika stort värde som ett omfattande kvantitativt resultat. Inte 

minst då den beskrivande data som kan fångas genom denna studie inte kan nås genom 

kvantitativa metoder.   

Bedrivandet av kvalitativ forskning innefattar dock vissa krav och kriterier för bedömning av 

forskningens tillförlitlighet. Det kan tänkas föreligga brister rörande de tillförlitlighetskriterier 

som skapar validitet och reliabilitet för kvalitativ forskning (Bryman, 2011) i vår studie. Inte 

minst då vi inte använder oss av respondentvalidering till följd av empirins karaktär, vilket i ett 

vidare perspektiv kan tänkas påverka kravet på trovärdighet (a.a.). Däremot går det att 

argumentera för att vi uppfyller pålitlighetskravet i och med den granskning av studien som 

kontinuerligt genomförts av vår handledare. Vi har, i och med studiens vetenskapsteoretiska 

ansats, även diskuterat det begränsade kunskapsanspråket som föreligger. Ett på detta vis 

genomgående transparent förhållningssätt i samtliga delar av arbetsprocessen kan tänkas bidra till 

att pålitligheten för studien ökar då förtjänster och brister kan blottas och argument för de val 

som tagits i relation till studien kan presenteras. Kontinuerliga samtal rörande anonymitet och 

Instagram som källa har dessutom förts mellan författarna av studien, vilket kan tänkas påverka 

uppfyllandet av trovärdighetskriteriet (a.a.). Respondentvalidering utifrån ett etiskt 

förhållningssätt har framförallt diskuterats med fokus på huruvida det är etiskt försvarbart att 

informera individerna vars berättelser utgör studiens empiri, om vår faktiska studie. Alternativt 

om det är mer etiskt korrekt att åsidosätta validering för att minska individuellt lidande. Ett etiskt 

ställningstagande, i linje med Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 

gjordes därmed. Beslutet innebar att återkoppling till individerna vars berättelser använts, ej 

genomförs i syfte att reducera enskilt lidande. 

 

3.8 Etiska riktlinjer 
Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra etiska principer som berör frivillighet, 

integritet, konfidentialitet och anonymitet som bör beaktas (Bryman, 2011). Principerna handlar 

om att personerna som ingår i studien ska få information om syftet samt informeras om deras 

frivillighet att delta. Vidare ska alla personuppgifter och identitetsmarkörer behandlas med 

försiktighet och avidentifieras. Dessutom bör insamlat material endast nyttjas till studiens syfte 

(a.a.). Då denna studiens material bygger på texter som individer själva publicerat på offentliga 

konton, tillhörande en lättillgänglig plattform, gjordes bedömningen att inget samtycke behövde 

inhämtas. Bedömningen gjordes då individerna redan samtyckt till plattformens användarvillkor 

som indikerar att Instagram äger rätten till att distribuera, modifiera, kopiera och offentliggöra 

användarens publiceringar (Instagram, 2018). Med grund i samma resonemang har individerna 

inte heller informerats om att deras publikationer kommer nyttjas i denna studie. Dock, trots att 

vissa personer gått ut med namn, bild och boendeort, har vi valt att anonymisera dem med respekt 

för individernas privatliv och integritet samt för att skydda dem från eventuella kränkningar. 

Vidare kommer allt insamlat material (utskrifter och elektroniska kopior) att raderas och strimlas 

efter publicering av denna studie, i enlighet med konfidentialitetskravet (Bryman, 2011; Kvale & 

Brinkmann, 2014). 
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3.9 Etiska överväganden  
All forskning bör motiveras utifrån att forskningen ska ”tjäna vetenskapliga och mänskliga 

intressen” (Kvale & Brinkmann, 2014:98). Det handlar om att forskningen dels ska leda till att 

människor får djupare förståelse för sig själva och andra samt leda till ökade kunskaper som kan 

främja människors välbefinnande. Det främsta motivet för studiens genomförande är bristen på 

vetenskaplig orskning om SASI. Dock bör vissa etiska överväganden beaktas då sex som 

självskadebeteende är ett sensitivt ämne som kan väcka mycket känslor. Valet att i denna studie 

studera självbiografiska berättelser på Instagram är med anledning av att det dels kan vara svårt 

att få kontakt med personer som är villiga att medverka i intervjuer eller enkäter, och dels på 

grund av att det inte är helt oproblematiskt och etiskt försvarbart att utföra intervjuer eller enkäter 

när det gäller sensitiva ämnen. Intervju- och enkätfrågor måste i sådana fall formuleras med 

försiktighet så frågorna inte kan uppfattas som kränkande eller leda till missförstånd. I en 

intervjusituation finns det även alltid risk för att intervjupersonen påverkar hur och vad 

respondenten svarar på frågorna (Kvale et al., 2014). Som framgått av tidigare forskning är sex 

som självskadebeteende ofta kopplat till sexuella övergrepp, prostitution, psykisk ohälsa och 

fysiskt- och psykiskt våld, vilket kan vara mycket plågsam att berätta om för en utomstående 

person. Inte minst till två socionomstudenter som saknar resurser för att kunna ge adekvat stöd 

och vägledning i en sårbar situation. Med anledning av nämnda risker inhämtades empiri från 

offentliga konton på Instagram. Individerna har då på egna villkor valt vad de vill publicera 

offentligt, vilket minskar riskerna för att deras känslor kan komma till skada av att vi använder 

materialet i studien. Det medför dock risken att vi, utifrån studiens syfte, inte belyser de aspekter 

som individerna hade valt att lyfta om de blivit tillfrågade. I hopp om att förebygga detta har 

materialet lästs om flera gånger och flertalet diskussioner har förts mellan författarna i syfte att 

identifiera texternas kärna.  

En ytterligare risk att ta hänsyn till är hur materialet presenteras och analyseras i studien. 

Som författare av studien bär vi ett ansvar gentemot individerna att skildra deras upplevelser och 

känslor på ett så korrekt sätt som möjligt. Det innebär bland annat att vi som författare bör göra 

vårt yttersta för att förstå texternas innebörd, sammanhang och helhet, och därmed inte dra 

förhastade slutsatser utifrån kortare citat som kan leda till att individerna blir missförstådda. För 

att undvika att tala för dem har vi använt relativt mycket citat i resultatet. Vidare har vi försökt att 

hålla oss så nära materialet som möjligt vid omskrivningar eller sammanfattningar. Det har även 

varit vår ambition vid kodning och tematisering av empirin. Det finns dock en risk att enskilda 

upplevelser, känslor och åsikter som skiljer sig från majoriteten försvinner i och med att 

materialet kategoriseras och tematiseras (Kvale et al., 2014). Det kan medföra att individerna vid 

läsning av studien kan komma att känna sig missförstådda, vilket är något vi försökt beakta i 

högsta möjliga mån i sammanställningen och presentationen av materialet. Däremot finns det 

även risker med att förhålla sig nära individernas egna texter. Inte minst eftersom vi i denna 

studie inte inhämtat samtycke eller informerat om att deras inlägg citeras och används. Vid 

publicering av studien kan de komma att känna sig utnyttjade, men då studien har för avsikt att 

bidra till utvecklandet av hjälp- och stödinsatser för målgruppen, är studien trots detta motiverad 

utifrån att den tjänar det mänskliga och vetenskapliga intresset i ett framtida perspektiv. 

Dock kvarstår den mänskliga faktorn som en tolkande och reflekterande varelse som aldrig 

kan förhålla sig förutsättningslöst gentemot sin omgivning (Gilje et al., 2007). Då denna studie 

bygger på en hermeneutisk ansats innebär det att insamling och bearbetning av materialet har 

påverkats av vår förförståelse, det vill säga våra erfarenheter, fördomar, värderingar och 

kunskaper. Något som naturligtvis kommer prägla undersökningens alla moment. Inte minst blir 

det påtagligt då individernas berättelser innehåller skildringar av sexuella övergrepp och våld, 

vilket oundvikligen påverkar oss på ett känslomässigt plan. Det krävs därför att vi som forskare 

är medvetna om vår förförståelse och därmed aktivt motverkar att den återspeglas i studiens 

sammanställning. Dock, med det sagt, är grundtanken med den vetenskapliga ansatsen att empirin 
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ska tolkas i ljuset av teorier för att mynna ut i ny förståelse av ett fenomen. Ny forskning ska, 

som nämndes inledningsvis i detta avsnitt, tjäna både ett vetenskapligt intresse och ett mänskligt 

intresse. Med utgångspunkt i detta, och de metodval som gjorts vad gäller vetenskapsteori, 

datainsamlingsmetod och analysmetod, eftersträvar vi att kunna komplettera bristande forskning 

med nya insikter om självskadebeteendet och människorna bakom det. 

 

4 Resultat 
I följande avsnitt presenteras studiens empiri samt resultatet av den tematiska analysen genom 

redovisning av de för studien fem centrala teman som identifierats i de självbiografiska 

berättelserna. 

 

4.1 Studiens empiri  
De nio skilda berättelserna är hämtade från fem olika Instagramkonton. Tre av dessa är 

personliga konton där individerna delar med sig av sina upplevelser av sex som 

självskadebeteende, sexmissbruk och prostitution med betoning på deras försök att tillfriskna. 

Deras profiler är offentliga i den bemärkelsen att vem som helst som har ett Instagramkonto har 

tillgång till deras inlägg. De tre kontona följs av mellan 500 och 7000 användare. Resterande sex 

berättelser publicerades på två konton som beskriver sig som en ideell organisation respektive ett 

gruppkonto. Gruppkontot, som har cirka 400 följare, har för avsikt att upplysa om förekomsten av 

sexuella övergrepp. Jämsides med information delges även berättelser om sexuella övergrepp 

från enskilda individer. Individerna får då tillgång till kontots inloggningsuppgifter i syfte att 

under en viss period dela sina egna erfarenheter. Den ideella organisationens konto, med sina 

20 000 följare är det konto med flest följare. Kontot beskriver sig som ett nätverk för individer 

som har erfarenheter av kommersiellt sexuellt utnyttjande och består till mesta del av gästpostare 

som under en veckas tid får tillgång till kontot i syfte att dela sina upplevelser av prostitution. 

Vidare delas även information om forum för stöd och hjälp som finns att tillgå samt mediala 

nyheter som är relaterade till prostitution. Med anledning av de olika kontonas karaktär har 

omfånget av inlägg inom respektive berättelse varierat. Empirin som används i denna studie från 

de tre personliga kontona omfattas av 15–71 inlägg, medan berättelserna från resterande konton 

omfattas av 1–22 inlägg från respektive berättelse. Det ska dock betonas att de respondenter vars 

berättelse består av ett färre antal inlägg ändå har lyckats skildra sina upplevelser av SASI, dock 

på ett mer koncist sätt än andra respondenter. Främst sker detta till följd av vart inläggen har 

publicerats - på ett eget konto eller på ett gruppkonto. Antal inlägg har därmed ingen större 

betydelse, utan alla respondenter skildrar sina upplevelser av sitt SASI i antingen många korta 

inlägg, såsom Viktor, eller i fåtalet längre inlägg såsom Julia och Maria gör. 

Vissa av individerna går ut med namn, ålder och bild på sig själva medan andra döljer 

samtliga identitetsmarkörer. I urvalsprocessen skapades inga exkluderingskriterier vad gäller kön, 

etnicitet, ålder och sexualitet. Det har dock blivit tydligt att två personer identifierar sig som män, 

fyra personer identifierar sig om kvinnor, en ser sig själv som icke-binär och en uppger aldrig 

vilket pronomen hen identifierar sig med. Det är med respekt för deras könsidentitet som deras 

alias antingen är av manlig, kvinnlig eller könsneutral karaktär. De har därför fått de fiktiva 

namnen Viktor, Jamie, Nadja, Emma, Julia, John, Maria, Sarah och Alex. Då endast ett fåtal 

personer nämner sin ålder är det svårt att uttala sig om i vilket åldersspann som individerna 

befinner sig. Dock kan det antas att de flesta av dem är unga vuxna när de publicerar inläggen, 

detta då vissa av dem beskriver att de självskadat med sex och sålt sex för en viss tid sedan och 

att de då var i tonåren. Andra beskriver att de erhåller försörjningsstöd och sjukpenning, vilket i 

regel endast kan delges personer som är över 18 år. Individerna beskriver inte sin etniska eller 

kulturella bakgrund och det går därmed inte att föra en diskussion om huruvida det råder 

kulturella skillnader i individernas upplevelser, något som inte heller är syftet med denna studie.  
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4.2 Utlösande händelse för SASI  
Den utlösande händelsen för det sexuella självskadebeteendet beskrivs i åtta av texterna. I dessa 

texter beskriver individerna uttryckligen den eller de händelser som blev en del av startskottet för 

deras SASI. I samtliga av dessa texter beskrivs att ha fallit offer för våldtäkter eller andra typer av 

sexuellt utnyttjande/ofredande som barn eller under tonåren. Fysiskt våld under dessa utlösande 

händelser är även vanligt förekommande. Sarah berättar exempelvis om hur hon som treåring 

blev våldtagen av en tonårspojke och hur det resulterade i en så pass destruktiv bild av sex att hon 

under tonåren ”knullade för pengar”. Hon beskriver även en senare våldtäkt och dess påverkan: 

  
Han började tjata om analsex. Jag sa nej gång på gång. Tillslut gjorde han det ändå, helt 

emot min vilja. Jag minns smärtan. Både den fysiska, men även den psykiska. Jag skrek 

till, blödde, grät. Våldtagen av min egen pojkvän. Han blev senare dömd för detta, både 

våldtäkten och misshandeln, men själv var jag förstörd. Sex var inte längre något fint 

och heligt för mig. När vi gjorde slut blev jag en sådan som inte vågade säga nej. Om 

jag sa nej till sex tänkte jag att killarna ändå kunde ta det de ville ha och då var det 

lättare för mig om jag sagt ja redan från början. 
  

Upplevelser av att känna känslor av skuld och skam efter att ha fallit offer för en våldtäkt är även 

ett återkommande mönster i berättelserna, och hur att sälja sex var ett val de gjorde för att hantera 

dessa känslor. Vidare i texterna framkommer hur sexsäljandet fungerar som självskada för den 

överhängande delen av individerna, samt hur prostitution utgör den utlösande händelsen för vissa. 

Emma berättar exempelvis hur hon började sälja sex efter en våldtäkt och snabbt insåg hon att ”i 

uppgörelsen då min kropp byttes mot pengar förhandlade jag bort den sista smulan sexuell agens 

som jag hade kvar. [...] Att sälja rätten till att säga nej blev det ultimata sättet att göra våld på mig 

själv”. Citatet visar hur sexsäljandet motsvarade ypperliga tillfällen för att generera självskada, 

något som även går att urskilja i flera av tjejernas berättelser. Uttryck som ”och självklart var det 

även för att skada mig själv, men det kunde jag nog inte se just då även om jag led av det” 

(Nadja) går att finna. Den utlösande händelsen för utvecklandet av det sexuella 

självskadebeteendet i tre av berättelserna är vägen in i prostitution. I fem av fallen är det däremot 

deras tidiga utsatthet av våldtäkter som var den utlösande händelsen. John berättar även han att 

han efter att fallit offer för två våldtäkter som tolvåring kände skam och hur våldtäkterna blev till 

trauman, något som majoriteten av de andra individerna även berättar. Dessa trauman kunde de 

hantera för stunden och döva genom att använda sex som ett självskadebeteende och på det sättet 

återupprepa tidigare övergrepp. Den märkbart största likheten i samtliga skildringar om såväl 

utlösande händelse som tiden för det aktiva sexuellt självskadebeteendet är dock förekomst av 

våld.  

 

4.3 Våld 
Ett centralt tema som identifieras i empirin är kontinuerlig utsatthet av våld, såväl innan som 

under tiden som det sexuella självskadebeteendet var aktivt. Våld kan komma till uttryck på flera 

skilda sätt, men i samtliga skildringar framkommer tydliga mönster av sexuellt- och fysiskt våld. 

Det rör sig om sexuella övergrepp, brutala våldtäkter och fysiskt våld på en nivå som många 
gånger skulle kunna motsvara dödligt våld. Viktor, Emma, Julia, Jamie, Maria, John, Sarah och 

Nadja beskriver alla hur de vid ett, eller flera tillfällen, blivit våldtagna. Alex säljer sitt samtycke 

i självskadande syfte och utsätts till följd av detta för våldtäkter hen med. Hen nämner dock 

aldrig begreppet våldtäkt. I de andra berättelserna är det dock väldigt tydligt att de utsatts för 

våldtäkter. Viktor berättar exempelvis hur han tvingades till oralsex, blev slagen och spottad på 

samt hur han hindrades från att lämna platsen. Han, likt flertalet av de andra individerna, vittnar 

dessutom om rädsla för att inte komma hem levande efter sexuella träffar och om hur fysiskt våld 

i samband med dessa är vanligt förekommande. Exempelvis beskriver Viktor i ett inlägg att han 
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åkte hem till sin hallick för att säga att han inte längre vill sälja sex. Viktor blev då utsatt för 

grovt fysiskt våld i form av hårda slag mot huvudet samt blir dragen i håret. Vidare tvingades 

Viktor utföra oralsex på sin hallick, trots att Viktor försöker ta sig loss och skriker att han inte 

vill. Ida skriver om hur hon vaknat upp på ett hotell med minnesluckor och sedlar uppstoppade 

innanför de ytterst få kläder hon fortfarande hade kvar på kroppen och Julia beskriver hur hon 

vaknade upp utan trosor, blödandes från rumpan en morgon. Den som orsakat blödningen var en 

kille som föreslog att Julia skulle ha sex med honom som en form av exponeringsterapi efter 

hennes tidigare sexuella trauman. Jamie blev systematiskt våldtagen under flera års tid och blev 

vid ett tillfälle forcerat penetrerad efter att förövaren tvingat hen att skära sig själv med ett 

rakblad. När förövaren fått utlösning spred han säden över hens öppna skärsår.  

Upplevelser av att ha blivit slagna och sparkade till ett tillstånd av medvetslöshet berättas 

dessutom av några av respondenterna. Den unga ålder som samtliga vittnar om att de var i vid det 

första, och många gånger återupprepade, sexuella övergrepp och våldtäkter utgör därutöver en 

likhet i texterna. De är alla barn vid dessa tillfällen och förövarna är i majoriteten av fallen 

mycket äldre än de själva. Viktor fick exempelvis inte vara med och leka som barn om han inte 

lät sig våldtas av sina äldre kamrater: ”Och det var så det blev, alltid något sexuellt för att jag 

skulle få vara med. När ingen föreslog det så frågade jag. […] jag sa ordagrant "men om ni 

våldtar mig, får jag vara med då?". Samtliga respondenter beskriver hur de utsatts för sexuellt 

våld, medan hälften av respondenterna beskriver detaljerat om det fysiska våld de fått utstå. Lisa 

trodde exempelvis att våld och förnedring var en normal del av en sexakt och motsatte sig därför 

aldrig dessa våldsamma inslag. Stryptag, slag och spott förekommer dock frekvent i samtliga 

berättelser, något som även det indikerar på det mönster av sexuellt och fysiskt våld som sexuellt 

självskadande individer har, och fortsätter att, utsättas för.  

 

4.4 Psykisk ohälsa  
Av tematiseringen framkommer dessutom att ett tydligt tema i samtliga berättelser är 

förekomsten av psykisk ohälsa i relation till det sexuella självskadandet. Folkhälsomyndigheten 

(2017) beskriver psykisk ohälsa som en övergripande term där både mindre psykiska besvär 

såsom ångest, oro och nedstämdhet, samt påtagliga psykiska besvär eller sjukdomar innefattas. 

Av insamlat material kunde tre tydliga underkategorier som tyder på ett mönster av sådan psykisk 

ohälsa hos individer som självskadar med sex identifieras. Dessa är ångest, dåligt mående och 

hopplöshet samt självmordstankar och självmordsförsök.  

  

4.4.1 Ångest, dåligt mående och hopplöshet  

I majoriteten av texterna beskrivs känslor av ångest, alltså en psykisk och ibland även fysisk 

upplevelse av stark oro eller rädsla, som en central del av deras livssituation under tiden då 

självskadebeteendet var aktivt. Känslor av att inte orka stå ut med den påtagliga ångesten i 

kroppen eller känslor av att vilja skrika ut den framkommer i några av berättelserna. Att skriva 

om sin ångest i relation till, eller genom metaforer grundade i sina tidigare självskadeupplevelser, 

är även tämligen vanligt. Viktor berättar:  

  
Ångesten kväver mig långsamt. Det känns precis som när torskarna har sina stora hårda 

händer tryckta mot mitt struphuvud. Deras stora händer som stoppar min syretillförsel, 

hur det börjar susa i huvudet, ringer i öronen och spränger i ögonen. Det är så det känns 

när en naken man stryper dig, du tänker att nu dör jag, låt mig få dö. Så känns min 

ångest just nu, den ger mig brutala flashbacks som jag inte står ut med. 
  

Viljan att dämpa existerande känslor av ångest genom att söka sig till sex är inte främmande för 

Alex, Viktor, John och Nadja. Erhållande av ersättning är inte heller ovanligt då pengarna och 

sexet beskrivs användas för att döva den ursprungliga ångesten de känner och sedan lidandet som 
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uppkommer av det. Identifierandet av att ångest tenderar att spela en central roll både innan, och 

efter, det sexuella självskadandet visade sig även tydligt i flertalet av berättelserna. Hur känslor 

av ångest, eller svårigheten att dämpa den på annat sätt, påverkar viljan att självskada med sex 

vittnar exempelvis Alex om nedan: 

  
Ångesten trycker på som satan. Två dagar av totalt utmattande möten. Och piller som 

inte har den effekt jag vill. Så alkohol och hopp om torskar nudå [sic]. […] Jag borde 

ringa en vän, men verkar inte kunna prata. Vilket inte är ovanligt när ångesten trycker 

på. Särskilt inte när den är såhär [sic] stark. 
  

Jamie berättar även hen tämligen deskriptivt om hur ångesten är en stor del av hens vardag. Jamie 

skriver exempelvis i ett retrospektivt inlägg i tredje person om ångesten efter ett sexuellt 

självskadande:  

  
Hon sitter hulkande över toaletten på badrummets askgrå klinkersplattor [sic]. Emaljen 

ger ifrån sig ett allt för välbekant läte när ångesten töms ut tillsammans med middagen 

och kvällens sperma. Hon gråter inte, det finns inga tårar kvar att förbruka - och vad 

tjänar det till? Salta kroppsvätskor är inte längre något känsloutlopp, endast ett 

ångestinslag. Toalettpappret är slut så det får bli baksidan på handen att dra av spyan 

med. 
  

I berättelserna omfattar större delen av materialet däremot beskrivningar av individernas icke-

existerande välbefinnande, utan att direkt specificera känslan av ångest. Ett allmäntillstånd av 

obehag, smärta, uselt välmående och hopplöshet går tydligt att urskilja i samtliga texter – vilket 

styrker det mönster av psykisk ohälsa som dessa individer med sexuellt självskadebeteende kan 

tänkas ha. Känslor av skuld, skam, orkeslöshet, sorg och meningslöshet återkommer även. En 

vilja att känna ingenting eller ett tillstånd av tomhet recidiverar i flertalet texter och Alex 

beskriver det som att hen vill att allt och alla bara ska stänga av - ”Låta fittan blöda. Nå tystnad i 

själen”. Vidare skriver Alex hur hens kropp är helt död, att hen saknar energi, blir gråtfärdig av 

att göra saker och hur hen känner sig fångad i sin egen kropp. Ett tämligen oavbrutet dåligt 

mående över tid kan identifieras även i de andras texter. Viktor berättar exempelvis att “när man 

som jag har mått dåligt större delen av sitt liv så blir det ens normaltillstånd. Mitt normaltillstånd 

är att sälja sex, skada mig själv på ett eller annat sätt”. Utdrag ur flertalet texter vittnar likaså om 

en vilja att kunna stänga av jobbiga känslor genom att hitta någon som, sexuellt, kan hjälpa dem 

att känna ingenting. Jamie beskriver detta nedan:  

  

Mina bästa vänner. Snälla kidnappa mig från ensamheten. Jag gör precise [sic] vad 

som helst för att få eran iskalla närhet. Låt mig känna precise [sic] ingenting igen. Låt 

mig vara där jag slipper vara, du får ta precise [sic] vad du vill i utbyte. Jag vet inte om 

jag klarar detta mer. 
  

4.4.2 Självmordstankar/självmordsförsök 

Det generellt sett usla måendet som personerna i texterna beskriver tenderar dessutom att mynna 

ut i skildringar av självmordsförsök eller tankar på att begå suicid. Att vissa av respondenterna 

agerat på sina självmordstankar, och att andra mer eller mindre fortfarande lever med funderingar 

på att avsluta sina liv, är påtagligt i texterna. Vissa beskriver det som att livslusten försvunnit, 

andra berättar att de är eller varit deprimerade alternativt uttryckligen skriver att de vill dö. Viktor 

skriver: ”Vill bara överleva ångesten som stryper mig till döds”. Ungefär hälften av 

respondenterna beskriver, likt Viktor, suicidtankar förklädda i uttryck som att de inte vet om de 

orkar mer. Flertalet uppger även att de har en inneboende känsla av att vara döda inombords. 

Långt ifrån alla har dock agerat på sina självmordstankar. Sarah och Emma berättar däremot hur 
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de försökte begå suicid innan tretton års åldern och Jamie skriver nedan om ett av sina 

självmordsförsök på en psykiatrisk avdelning: 

Andas, slutar, kvävs. Vitt skum böljar ut ur min mun, och färgen på mitt ansikte blir 

snabbt rött. Ljud som inte ska komma från en mun brister ut och överröstar hennes 

musikfyllda öron. Hon slår larm, och paniken runtomkring är total, men i mig infinner 

sig ett harmoniskt lugn.  
  

Två veckor senare uppdaterar Jamie Instagram igen och skriver den här gången om hur varje dag 

motsvarar en kamp som resulterar i ständiga suicidtankar. Jamie är däremot den enda individ vars 

berättelser vittnar om multipla självmordsförsök. De självmordstankarna och suicidförsöken som 

präglar cirka hälften av skildringarna står i direkt korrelation till deras psykiska ohälsa, som i sin 

tur beror på det sexuella självskadebeteendet, är tydligt. I en längre berättelse från 2013 

publicerar Jamie exempelvis en text om ytterligare ett självmordsförsök som skildrar den 

bakomliggande faktorn till viljan att vara död: 
 

Hon trär snaran runt sin hals och väger lite med benen för att känna trycket mot 

strupen. Nu gäller det […] Det plingar till i bakfickan och mobilens display lyser upp 

något genom jeansen. ”Hej din lilla slyna, jag är en 43 åring man med stora muskler 

och 21cm att fylla alla dina hål med. Tjärnar gott om pengar, så det är inga problem. Är 

du ledig imorgon”. Aldrig en lugn stund. Ingen ide att svara, imorgon kommer hon inte 

längre vara vid liv […] Det räcker nu, aldrig mer ska hon sära på benen för 43åringar 

[sic] med stora muskler […] Benen viker sig och snaran dras åt på nytt. Ingen kommer 

längre kalla henne för hora, för den horan är död. 

 

4.5 Funktionen av sex som självskadebeteende 
Samtliga berättelser innehåller en förklaring till varför de självskadar med sex och vad sexet 

fyller för funktion för dem. Ett genomgående tema är exempelvis att det fysiska och sexuella 

våldet blir allt grövre. Våld som de sedan behövde förtränga eller ville sluta minnas för en stund. 

Flera av respondenterna vittnar om att ju fler och våldsammare trauman som de utsattes för, desto 

grövre sexuellt och fysiskt våld behövde de för att döva smärtan som efterföljde. Att “vilja” eller 

“behöva” utsättas för grövre sexuellt och/eller fysiskt våld utgjorde därmed en form av 

känsloreglering. Ett annat tema är att vissa individer behöver bekräftelse, som endast kan fås 

genom sex. Det framgår i samtliga berättelser hur individerna kom att sälja sex samt hur 

prostitutionen fyllde ett självskadande syfte. Dessa teman bildar tillsammans individernas 

upplevelser av funktionen med sex som självskadebeteende.  

 

4.5.1 Känsloreglering  

I sex av nio berättelser framgår det att sex användes för att reglera psykiska smärtor. Viktor 

beskriver i flera inlägg hur han blir överväldigad av ångest och därför måste ha sex eller sälja sex 

för att kunna stänga av känslorna för en stund. Exempelvis skriver han att ”Men ångesten sliter i 

mig, hjärtat dunkar och jag står inte ut, jag måste stänga av […] det är mitt sätt att överleva den 

extrema smärta jag bär på från övergreppen jag utsattes för som barn”. För Viktor är sex det enda 

sättet för honom att dämpa ångesten och förtränga minnena av de övergrepp han utsatts för. 

Vidare beskriver Viktor att prostitution är ett normaltillstånd för honom samt att det kommer 

automatiskt för honom att sälja sex i ångestlindrande syfte.  

Även Julia beskriver att hon mådde mycket dåligt under hennes ungdom och att hon rökte 

cannabis för att dämpa smärtan fram tills att hon började dämpa nedstämdheten genom att sälja 

sexuella tjänster. Precis som för Viktor blev sex ett effektivt sätt för Julia att reglera sina känslor 

på. Även Alex berättar i ett inlägg att hen, som försökt sluta sälja sex, nu måste börja sälja igen. 

Alex beskriver att hen spenderar väldigt mycket av sina pengar på ångestdämpande medicin, 
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vilket lett till att hen dels är i behov av pengar och dels behöver dämpa sin ångest, vilket gör att 

hen känner sig tvungen att börja sälja sex igen. 

Likt Viktor, Alex och Julia beskriver John att han dämpade ångesten med sex samt att 

beteendet förändrades: “I retrospektiv kan jag nu förstå varför jag alltmer började träffa 

destruktiva män. Det blev ett sätt att trycka ner mig själv ännu mer. Jag gjorde allt för att försöka 

dämpa ångesten och förtränga de känslor jag inte ville bemöta.”. För att kunna fortsätta nyttja sex 

som ett självskadebeteende i syfte att dämpa ångest och reglera sina känslor berättar John, likt 

många andra, hur han började söka sig till våldsamma män. Både John och Viktor beskriver 

exempelvis hur deras sexuella självskadebeteende förändras över tid då det krävs allt mer våld för 

att reglera ångesten. Viktor skriver att han tar allt större risker för att dämpa sin ångest och att han 

ibland inte vet om han kommer överleva nästa torsk. Han skriver: 

 
När jag började med detta så räckte det med "vanligt" sex [...] Men jag stötte på män 

som slog, spottade, låste fast mig, ströp mig och sparkade mig mot min vilja. Nya 

övergrepp, nya trauman. Och iom [sic] det så slutade det "vanliga" fungera. Jag kan 

inte längre stänga av när jag träffar de som vill ha sex utan våldsinslag, då ligger jag där 

och det gör ont, jag känner både den fysiska och psykiska smärtan. […] För ju fler 

grova övergrepp jag utsätts för desto grövre torskar söker jag mig till. 

 

Flera av Viktors skildringar innehåller detaljerade beskrivningar om sin dragning till 

våldsbenägna män då det dämpar hans ångest och trauman. Han berättar att han vill känna 

smärta, slag, strypgrepp och sparkar och hur han vill vara helt utlämnad till deras våld: “Slå mig, 

slå mig tills jag inte kan stå på benen, slå mig tills jag är full av blåmärken. Jag vill bara känna att 

jag duger, slippa smärtan på insidan för jag står inte ut”. Viktor förklarar att det är värre för 

honom, känslomässigt, om männen inte är våldsamma för ”då ligger jag där och det gör ont, jag 

känner både den fysiska och psykiska smärtan”. Även Jamie förklarar hur våldet motsvarar hens 

räddning och främsta trygghet och hur hen prioriterar de män som uppfattas som de mest 

våldsbenägna. Jamie beskriver att våldet är normaliserat och att hen behöver våldet för att dämpa 

sina trauman: ”Sexuellt våld stillar min flashbacks, om så bara för några minuter [...] För att jag 

ska bli normal behöver jag få vara i situationer som är mitt normala, och det är våld”. Det är 

dessutom flera av individerna som beskriver att de ville bli använda och utnyttjade samt att det 

inte spelade någon roll om de själva kom till skada, våldtogs eller riskerade att dö. Det blir tydligt 

att deras känsla av egenvärde är så gott som obefintligt. Sammantaget beskriver individerna att 

andra känslor väcktes i och med att de sökte sig till våldsamma situationer, såsom skam, skuld 

och självhat. Exempelvis skriver Jamie att hen identifierar sig med de glåporden männen 

uttrycker om hen. Jamie tycker därför att våldet som hen utsätts för står i proportion mot de 

självhat hen känner: 

 
Det är närmast tacksamhetskänslor som bubblar upp när jag blir slagen i huvudet så 

hårt att jag svimmar, blir sparkad i magen så jag spyr eller brutalt blir våldtagen analt. 

Givetvis inte för att jag gillar det - men den typ av behandling är den som matchar med 

min infekterade bild av vad jag förtjänar. Det är lättare att umgås med människor som 

inte ifrågasätter mitt självhat, utan att istället uppmuntra och utnyttja det. 

 

Vissa av berättelserna beskriver det som en ond cirkel. Desto värre övergrepp de utsätts för, desto 

mer våld behöver de för att hantera ångesten och traumabilderna i huvudet. Det leder i sin tur till 

mer skam, skuld och självhat. Känslor som behövde förträngas eller bekräftas. 

 

4.5.2 Bekräftelse 

I flertalet berättelser lyfts att de, på grund av deras psykiska ohälsa samt de övergrepp de erfarit, 

hade ett bekräftelsebehov som endast kunde stillas genom att kommunicera eller träffa män eller 
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torskar. Exempelvis förklarar Sarah att hon aldrig har kunnat älska sig själv och att hon, så länge 

hon kan minnas, sökt uppmärksamhet och bekräftelse genom sex. Sarah beskriver i samma inlägg 

att hon är fullt medveten om att detta är ett resultat av de övergrepp hon utsattes för som treåring. 

Det blir tydligt att Sarah känsla för egenvärde rubbades i och med det sexuella övergreppet och 

att hon därför behöver få sitt egenvärde bekräftat genom att ha sex. Likt Sarah beskriver Alex att 

hen är beroende av att få sexuell bekräftelse och att sökandet efter bekräftelse upptar större del av 

hens liv. Alex förklarar att hen vill att folk ska tycka att hen är bra i sängen och att hen därför går 

med på saker som strider emot hens egna gränser. Alex skriver i samma inlägg att ” Och sen 

landar jag och inser att jag inte är något annat än ett hål för dom har människorna. Vilket jag för 

tillfället, i "ruset" var ute efter.”. Flera av berättelserna betonar just detta, att de kunde känna sig 

åtrådda inför mötena och att en vilja till sex triggades igång inom dem. Dock ångrar sig de flesta 

under sexakten eller efteråt, vilket ledde till mer skuld- och skamkänslor och självhat. Även John 

beskriver hur han, efter två våldtäkter, slets mellan skuld, skam och självhat samtidigt som han 

gick tillbaka till att stifta nya kontakter med okända män, detta då det var genom att 

kommunicera och möta okända män som han fick sin bekräftelse: “Inför varje nytt möte kände 

jag mig sedd och åtråvärd”. Han beskriver även att ersättningen utgjorde den ultimata 

bekräftelsen, då han kunde konkretisera hans värde i exempelvis pengar och på det viset bli 

bekräftad.  

Likt John beskriver Maria att hon sålde sex för att få bekräftelse. Maria förklarar att hon 

kommer från en välbärgad familj och att hon inte sålde sex av ekonomiska skäl: ”Det var liksom 

inte därför jag började, för mig handlade det om bekräftelse och självskada”. Vidare vittnar Maria 

om att hon, till skillnad från de övriga respondenterna, inte började skada sig med sex på grund 

av tidigare sexuella övergrepp. Bakgrunden till att hon började sälja sex samt självskada med sex 

var på grund av att hon endast erfarit fysiskt våld som en del av samlaget. Bilden om 

korrelationen mellan våld och sex normaliserades genom hennes egna sexuella erfarenheter samt 

genom pornografin hon matades med på internet. För henne var våld under sexakten en 

självklarhet och något hon förtjänande. Ett genomgående tema bland majoriteten av berättelserna 

är att individerna har svårt att sätta värde på sig själva och därför behöver få bekräftelsen genom 

ord, sex och/eller ersättning.    

 

4.6 Upplevelser av vård och sociala insatser 
Genomgående i berättelserna skildras individernas upplevelser av stöd och hjälp från vården. 

Vissa personer beskriver hur de kommit ur prostitutionen och självskadebeteendet med hjälp av 

behandling som getts via Mikamottagningarna i Stockholm och Göteborg. Dock präglas 

skildringarna av negativa upplevelser, framförallt vad gäller opassande bemötande och bristande 

kompetens inom diverse vårdinstanser. 

 

4.6.1 Bemötande 

Viktor och John beskriver båda två deras besvikelse för hur de blivit bemötta av 

sjukvårdspersonalen när de sökt hjälp. Viktor berättar i ett Instagraminlägg om hur personalen på 

akutmottagningen för våldtagna skuldbelagt honom genom att ifrågasätta varför han fortsätter att 

sälja sex genom att kommentera ”är du här nu igen” på ett nedvärderade sätt. Även John har 

upplevt sig skuldbelagd av sjukvård och psykiatrin. John berättar att han fick kämpa för att göra 

sin röst hörd som en våldtagen och självskadande nittonåring. Dessvärre bemöttes han av 

oförståelse. En läkare hade förklarat för John att hans sexuella läggning var det grundläggande 

problemet. Även Alex är tämligen besviken på bemötandet hen fått av vården och skriver om det 

i flera Instagraminlägg. I ett inlägg skriver Alex om att hen känner sig övergiven av såväl 

psykologer som sjukvårdspersonal, då de inte håller de löften som utlovats.  

John, Viktor och Jamie har fått eller har en pågående behandling via Mikamottagningen. 

Viktor förklarar att spetskompetens inom sexuellt självskadebeteende och prostitution endast 
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finns i Stockholm och Göteborg och att det därmed är svårt att få hjälp av tillräcklig kvalité om 

en tillhör en annan kommun i Sverige än dessa två. Jamie beskriver att hen är mycket nöjd med 

bemötandet hen fått via Mikamottagningen och att det var genom Mikamottagningen som hen 

äntligen blev tagen på allvar och fick livsavgörande hjälp med sin problematik. Likt Jamie 

beskriver John att det är tack vare behandlingen via Mikamottagningen han tagit sig ur 

prostitutionen och självskadebeteendet. 

 

4.6.2 Kunskapsbrist 

Ett mönster i berättelserna är att kunskap om sex som självskadebeteende är bristande eller 

obefintlig inom samhällets olika vårdinstanser. Ett av problemet är att resurserna ojämnt 

fördelade i landets kommuner. Spetskompetens finns endast i fåtal kommuner vilket gör den 

svåråtkomlig. Emma beskriver det som att: 
 

Idag kan man som prostitutionsöverlevare alltså inte räkna med att få hjälp från 

samhället. Det finns bra hjälp att få men den är svåråtkomlig och långt ifrån självklar 

för alla. Det krävs ett stort mått tur, privilegier och konsten att tala för sig och kräva sin 

rätt. Många lämnas med sitt öde i sina egna händer. 
 

Ett annat problem är att personer med sex som självskadebeteenden feldiagnostiseras. Viktor, 

Jamie och Emma vittnar om att de diagnostiserats med bland annat aspberger eller borderline på 

felaktiga grunder. Viktor beskriver att detta leder till att de ”slussas runt till olika mottagningar 

och det finns ändå ingen som vet vad eller hur de ska hjälpa oss [..] Och om varken psykiatrin 

eller någon annan har kunskap, hur ska man då få hjälp?“ . Även Jamies och Emmas erfarenheter 

av psykiatrin liknar på flera sätt Viktors upplevelser. Jamie beskriver exempelvis hur hens 

trauman negligerades och istället för att få behandling för sina trauman påbörjades psykiatriska 

utredningar i syfte att finna en medicinsk diagnos som förklarade hens beteende. Emma berättar 

att hon fått sina diagnoser endast utifrån att hon varit en kvinna med sexuella trauman.  

Även John belyser sin frustration över att det förekommer kunskapsluckorna i samhället. 

John skriver dock att det således råder kunskapsbrist om sex som självskadebeteende inom 

sjukvård och psykiatri som i övriga samhället. Han berättar att han inte förstod att hans beteende 

var destruktivt och skadligt förrän en viss tid in i behandlingen på Mikamottagningen. John 

ifrågasätter hur han och andra ska förstå sitt beteende när fenomenet exkluderas från att tillhöra 

övriga självskadebeteenden samt uteblir från samhällsdebatterna: “Borde inte insikten jag fick 

kanske uppdagats tidigare av något annat än en ynka reklamskylt? Kanske genom, jag vet inte... 

skola? Vård? Vuxna i allmänhet?”. John är en av flera som vittnar om att han aldrig berättade för 

någon i sin omgivning om sitt beteende, detta då han skämdes över sig själv. Sarah berättar att 

hon hade önskat stöd från nära och kära under perioden hon självskadade och sålde sex men att 

hon aldrig berättade om sin problematik för sin direkta omgivning. Däremot är hon tydlig med att 

hon inte hade velat ha hjälp från socialtjänsten då hennes erfarenheter är att socialtjänsten stjälper 

mer än de hjälper: ”Jag har alltid varit rädd för myndigheter, att bli tvångsvårdad emot min vilja 

eller att min familj ska få problem utifrån mina livsval”. Även Alex beskriver sin misstro till 

myndigheter efter att hen blivit ett offer för myndigheternas svårigheter att samverka. Alex 

förklarar att hen indirekt tvingas till att sälja sex på grund av att samordnaren på psykiatrin inte 

verifierat Alex sjukskrivning, vilket lett till utebliven utbetalning från Försäkringskassan. En 

påföljd av Alex ekonomiska situation och sexsäljandet som hen därmed känner sig tvingad till, 

blir att Alex möjligheter till nödvändig traumabehandling påverkas då den skjuts fram på 

obestämd tid. 
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5 Analys och diskussion 
Av empirin framkommer ett tydligt mönster av såväl fysiskt- som sexuellt våld och av den 

anledningen utgör våld ett centralt tema i resultat. Med det sagt ska det betonas att våld återkom i 

mer eller mindre samtliga aspekter av individernas livssituation under tiden för deras sexuella 

självskadande. Förekomsten av våld i individernas liv kommer dock inte analyseras under en 

egen rubrik då våldet genomsyrar såväl framställandet av deras psykiska ohälsa, funktionen av 

SASI och de utlösande faktorerna för respektive individ. Nedan presenteras analysen därmed med 

utgångspunkt i studiens frågeställningar. Analysen utgår från begreppen reviktimisering, stigma, 

skam och skuld och syftar till att i ett vidare perspektiv förstå resultatet från den tematiska 

analysen. Vidare diskuteras studiens fynd i relation till tidigare forskning parallellt med analysen. 

 

5.1 Vad beskrivs som utlösande faktorer för det sexuella 

självskadebeteendet? 
Av resultatet framkommer ett tydligt mönster av utsatthet för sexuella övergrepp och våldtäkter 

vid ung ålder. Flertalet av respondenterna förklarar hur de sexuella övergrepp och våldtäkter som 

de utsattes för som unga resulterade i trauman. Något som i sin tur bidrog till, alternativt direkt 

korrelerade med, utvecklandet av deras SASI. De utlösande händelserna beskrivs även i flertalet 

fall ha präglats av fysiskt våld. Det blev av resultatet tydligt hur den självbeskrivna utlösande 

händelsen hos majoriteten av individerna är sexuellt våld, skulle kunna förklaras med hjälp av 

reviktimisering. 

Merrill et al. (2003) påpekar att sexuell reviktimisering kan ske till följd av att offret känner 

ett inre behov att återuppleva sitt trauma, detta för att antingen erhålla kontroll över sitt trauma 

eller skapa en alternativ utgång av det. Att samtliga individer mer eller mindre drar sig till 

situationer där det föreligger risker för att reviktimiseras tyder, likt Noll et.al. (2003) påpekar, att 

tidigare upplevelser av sexuellt våld förhöjer risken att reviktimiseras. Sex mot ersättning, vilket 

flera av individerna berättar att de haft, beskrivs även i majoriteten av berättelserna som ett sätt 

att få utlopp för sitt sexuella självskadebeteende. Att sälja sex skulle kunna innebära en förenklad 

process att finna någon att utnyttja i självskadande syfte för att i sin tur kunna återuppleva sitt 

trauma. Däremot kan det, utifrån det Classen et al., (2005) påpekar, även vara ett riskbeteende 

som en direkt konsekvens av att tidigare fallit offer för sexuellt våld. Något som majoriteten av 

individerna beskriver som utlösande händelser. Sexuella riskbeteenden såsom prostitution och 

våldsamt sex kan därmed tänkas utgöra tillstånd för uppfyllandet av det sexuella 

självskadebeteendet som en direkt konsekvens av det tidigare sexuella traumat.  

Det blev av resultatet uppenbart att fysiskt våld inte är något som alla individer skildrar 

skulle dessutom kunna förklaras med hjälp av reviktimiseringsbegreppet. Den utlösande 

händelsen för SASI motsvarar i majoriteten av fallen våldtäkter, medan andra berättar hur de 

började sälja sex och hur det sedan eskalerade till ett självskadebeteende. Huruvida fysiskt våld 

var närvarande vid dessa utlösande händelser eller ej, skulle kunna förklara det faktum att vissa 

kontinuerligt reviktimiseras där fysiskt-, såväl som sexuellt våld, är närvarande. Medan andra, 

såsom Julia, Maria och Nadja inte ”aktivt” väljer att utsätts för fysiskt våld eller söka sig till 

våldsamma män. Värt att nämna är dock att det är olagligt att köpa sex i Sverige enligt Lag 

(1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster. Något som gör att de vars SASI startade i och 

med prostitution anses vara offer för sexuellt våld de också. Inte minst då samtliga var omyndiga 

och sexköparen/förövaren i majoriteten av fallen var betydligt äldre. Däremot visade det sig att 

dessa i mindre utsträckning tenderade att ha det behov av våldsinslag som vissa av de andra, vars 

utlösande händelse ej var sexsäljande, hade. Att det kan bero på att det utlösande sexuella 

övergreppet var av ”frivillig” sexsäljande karaktär, eller i form av exempelvis överfallsvåldtäkter, 

skulle därmed kunna förklara de skilda reviktimiseringstendenser rörande våld som empirin 

uppvisar, detta då reviktimiseringen kan ske då offret känner ett behov av att återuppleva sitt 
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trauma. Fanns det inslag av fysiskt våld vid den utlösande händelsen går det därmed att tänka att 

det sexuella självskadebeteendet, som kan förstås som återupprepande reviktimisering, därför 

även präglas av fysiskt våld. Att det föreligger en ökad risk för att individer som utsatts för 

sexuella övergrepp reviktimiseras, vilket tidigare forskning påpekat (Noll et al., 2003), 

framkommer även av resultatet i denna studie. Detta då det i enlighet med resultatet från empirin 

går att tyda ett samband mellan utsatthet för sexuellt våld som barn och utsatthet för fortsatta 

sexuella trauman. Något som i sin tur utvecklas till SASI, vilket kan tänkas göra 

reviktimiseringsprocessen till en central del i utvecklandet av ett sexuellt självskadebeteende. Att 

upplevelser av fysiskt- och sexuellt våld är starkt betingat med utvecklandet av SASI har i 

tidigare forskning även konstaterats (Fredlund et al., 2017). Den påtagliga sexuella problematik 

och flertalet erfarenheter av penetrerande sexuella övergrepp som individer med SASI påpekats 

ha i tidigare forskning (Zetterqvist et al., 2018) verkar därmed överensstämma med vårt resultat.  

 

5.2 Vilken eller vilka funktioner tillskriver individerna det sexuella 

självskadebeteendet? 
I resultatet framgår det att några av individerna självskadar med sex i bekräftande syfte. 

Bekräftandet kunde vara av både negativ och positiv karaktär. Dessa resultat var inte helt oväntat 

då det även synliggjorts i tidigare forskning. Fredlund et al. (2019) lyfter exempelvis liknande 

resultat i deras studie. Respondenterna i studien vittnade om att det är mycket svårt att sluta 

självskada med sex på grund av erhållen bekräftelse. Av den studien framgår det dessutom att 

cirka 30% av respondenterna beskriver att negativ bekräftelse var en viktig komponent i deras 

sexuella självskadebeteende då bekräftelsen förstärkte deras självbild och egenvärde (a.a.). Det 

stämmer överens med att Jamie beskriver hur hen identifierar sig med männens glåpord och att 

våldet hen utsätts för verifierade hens bild av sig själv. Både Jamie och Maria berättar att de 

”förtjänar” våldet och söker därmed bekräftelse på detta. De beskriver att de inte egentligen 

uppskattar våldet men att det underlättar att omge sig med våldsamma män då de bekräftar deras 

självbild. Jamie och Marias självhat och dåliga självbild skulle kunna förstås som införlivade 

stigman. Både Jamie och Maria säljer och självskadar med sex och sexköpare är därmed ett 

vanligt umgänge. Över tid blir männens våld och glåpord därför deras referensram för vilka 

förväntningar och föreställningar som sätts på dem. Något som Maria och Jamie tillslut kan 

tänkas spegla sig i och vidare införlivar som sin identitet och egenvärde (Goffman, 1973; Scheff 

et al., 2013). Likt Jamie och Maria beskriver Sarah, Alex och John att deras egenvärde och 

självbild måste bekräftas av andra, men att de däremot söker positiv bekräftelse. Genom att få 

komplimanger och ersättning för sexet kände de sig åtrådda och värdiga. Liknande resultat har 

redovisats i tidigare forskning. Fredlund et al. (2019) rapporterar att cirka 56 % av deras 

respondenter vittnade om att de kände sig behövda, speciella och viktiga för den andre personen, 

vilket gav dem positiv bekräftelse. Bekräftelsen upplevdes som belönande, varför 

självskadebeteendet upprätthölls. Det kan därmed antas att individernas stigma har påverkat deras 

självbild och egenvärde, oavsett om de söker positiv eller negativ bekräftelse.   

I majoriteten av berättelserna i denna studie framgår det att de utsatts för sexuella övergrepp 

eller våldtäkter och att detta lett fram till att de började självskada med sex. I beskrivningarna av 

såväl de utlösande övergreppen som det upprepande våldet, framgår det att de känner sig fyllda 

av skam och lägger skulden för händelsen på sig själva. Som förklarats tidigare kan ångest vara 

uttryck för inkapslad skam och skuld (Cullberg-Weston, 2008), vilket kan förklara individernas 

ångest och behov av ångestreducering. Det faktum att flertalet individer uppger att de självskadar 

sexuellt i känsloreglerande syfte överensstämmer med fynd i tidigare studier (Fredlund et al., 

2019) och de respondenter som självskadar i känsloreglerande syfte menar på att desto mer våld 

de utsätts för, desto grövre våld behövs för att hantera sin ångest och sina trauman. De känner i 

och med detta ytterligare skam, skuld och självhat som vidare beskrivs som en eskalerande 

destruktiv cirkel som är svår att ta sig ur. Att våld används i syfte att känsloreglera kan dessutom 
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vara en konsekvens av sexuella övergrepp som barn då våldsinslagen i vuxen ålder kan utgöra en 

typ av reviktimisering, detta då individerna kan tänkas försöka erhålla kontroll över situationen 

(Classen et al., 2005). Behärskande av situationen i deras fall skulle däremot kunna motsvara ett 

kontrollerande av att de erhåller det påtagliga våld de känner ett behov av för att i ett vidare 

perspektiv uppfylla den känsloreglerande funktionen som våldsinslaget genererar.  

Det ökade våldet och dess känsloreglerande funktion kan även förstås utifrån Goffmans teori 

om stigma. Goffman (1973) lyfter fläckar på den personliga karaktären, som en form av stigma, 

vilket bland annat innefattar psykisk ohälsa och onaturliga lidelser, något som kan identifierats i 

flertalet skildringar. Utifrån Goffmans teori kan det antas att individerna i största möjliga mån 

försöker dölja sitt stigma från omgivningen, för att undkomma känslor av skam och utanförskap. 

Istället tyr de sig till andra stigmatiserade personer där deras avvikelse inte blir lika påtaglig 

(a.a.). Anledningen till att självskadebeteendet fortgår och eskalerar är på grund av att 

stigmatiseringen blir kontroversiellt nog mindre påtaglig för dem när de omger sig med 

sexköpare. Att ta sig ur självskadebeteendet skulle innebära att blotta sitt djupt rotade stigma för 

omvärlden och bli offer för samhällets bedömningar av dem, följt av känslor av skam och skuld 

(Cullberg-Weston, 2008: Goffman, 1973). Det kan tänkas att våldet, övergreppen och 

kränkningarna istället normaliseras och blir en form av trygghet och förutsägbarhet. Det skulle i 

sin tur förklara att flertalet individer blir mer eller mindre isolerade från omvärlden och därmed 

har svårt att ta sig ur självskadebeteendet och prostitutionen. Att blottlägga sig, erkänna sina 

avvikelser och våga sig ut i det okända kan tänkas upplevas som överväldigande och utmanande, 

varför de stannar i reviktimiseringens hjul. 

Känsloregleringen kan tas i uttryck i form av sexuella förbindelser, vilket kan förklaras med 

att de känslor som de känner behov att reglera ofta härstammar från sexuella trauman - vilket det 

av resultatet framkommer att det gör i sex av de nio berättelser. En motivering till varför det går 

att dra slutsatsen att reviktimiseringsprocessen utgör en betydande roll för att överhuvudtaget 

kunna känsloreglera är, likt flera av respondenterna berättar, hur flashbacks, minnesbilder och 

ångest från sexuella trauman dämpas när de har sex. Eller snarare när de återigen utsätts för 

sexuella övergrepp, då det sexuella våldet gör att de fokuserar på annat då det dämpar den 

psykiska smärtan de känner inombords. Den fysiska smärta som ofta utgör en stor del av 

”sexakten” menar vissa av respondenterna även är önskvärt. Jamie beskriver det som att våldet är 

normalt, samt att hen behöver det för att dämpa sina trauman: ”Sexuellt våld stillar min 

flashbacks, om så bara för några minuter [...] För att jag ska bli normal behöver jag få vara i 

situationer som är mitt normala, och det är våld”. Det kan indikera på att reviktimisering fyller en 

funktion av SASI, då individerna känner ett behov av att återuppleva tidigare trauman. 

Återkommande trauman av liknande karaktär kan även bli, likt Jamie beskriver det, ett 

normaltillstånd. Ett normaltillstånd går att hantera och likt tidigare forskning påpekat - att 

återkommande trauma ökar risken för reviktimisering (Classen et al., 2005) - kan vi därmed 

förstå att de kontinuerliga övergrepp som individernas SASI innehåller förhöjer risken för 

ytterligare reviktimisering.   

Classen et al. (2005) beskriver att konsekvenser av sexuella övergrepp under barndomen kan 

utgöras av underliggande känslor av ilska och rädsla. Ilska, till följd av att ha fallit offer för 

sexuella övergrepp, utgör dock inte ett centralt mönster i empirin. Däremot förekommer 

skildringar om ilska mot sig själva, förklätt i självhat och självförakt, där funktionen av SASI ofta 

motsvarar att erhålla bekräftelse eller straffa sig själv. Noll et al. (2003) beskriver hur 

konsekvenserna av ett sexuellt trauma därutöver kan innebära att individens självbild och 

förmågan till personlig kontroll försvagas, vilket utgör förhöjd risk att reviktimiseras, vilket  är 

något som kan urskiljas i exempelvis Sarahs berättelse. Sarah beskriver att ”om jag sa nej till sex 

tänkte jag att killarna ändå kunde ta det de ville ha och då var det lättare för mig om jag sagt ja 

redan från början”. Uttalandet skriver hon i samband med en berättelse om hur hennes pojkvän 

våldtog henne och hur hon efter det inte vågade säga nej, till någon. Hur hennes förmåga att 
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avstyra sexuella närmanden och oönskad sexuell kontakt har påverkats av händelsen blir därmed 

tydligt. Det går att tolka detta som att hennes personliga kontroll försvagades, precis som det 

gjorde för Alex. Hen beskriver, likt Sarah och flertalet av de andra individerna, hur hens 

egenvärde bekräftas genom sex. Alex beskriver det som att hen är beroende av sexuell bekräftelse 

och att hen därför ”går med på saker” som strider mot hens vilja. Att Alex personliga kontroll kan 

tänkas ha försvagats blir genom detta citat tydligt, där gränsdragningen för vad en själv tycker är 

okej och inte suddas ut. Hen är inte ensam om att skildra sitt sexuella självskadebeteende i dessa 

termer, vilket framkommer av resultatet. Hur självbilden, likt Noll et al. (2003) förklarar kan 

påverkas av sexuella trauman, kan även tänkas höra ihop med de känslor av skuld, skam och 

självhat som flertalet av individerna beskriver. 

 

5.3 Hur framställs den psykiska hälsan i relation till det sexuella 

självskadebeteendet? 
Av tidigare forskning framgår det att psykisk ohälsa är vanligt bland ungdomar som sålt eller 

självskadat med sex (Fredlund et al., 2017; Fredlund et al., 2019; Hwang, et al., 2004; Jonsson et 

al., 2019; Lavoie et al., 2010; Svedin et al., 2007; Svensson et al 2013), vilket stämmer överens 

med föreliggande studies resultat. Av resultatet blir det nämligen tydligt att nästintill samtliga 

berättelser vittnar om att psykisk ohälsa såsom, ångest, hopplöshet och sorgsenhet är en central 

aspekt som präglar deras sexuella självskadebeteende. Det blir också tydligt att flertalet av 

individerna antingen haft tankar på att begå självmord eller aktivt försökt ta sitt liv. John och 

Sarah berättade att de dolde sitt självskadebeteende från sin omgivning på grund av rädslan att bli 

dömda av deras nära och kära. Andra beskriver sig som ensamma, vilket kan tyda på att de saknar 

nätverk som är införstådda i deras problematik. Goffman (1973) menar att psykisk ohälsa, 

självmordsförsök och orsakandet av onaturlig lidelse var sammantagna faktorer av fläckar på den 

personliga karaktären, som är en form av stigma. Det kan därmed antas att individerna var 

införstådda med att deras självskadebeteende var avvikande från samhällets normer och att de, 

för att undvika att deras stigma skulle synliggöras, höll sitt självskadebeteende hemligt från 

omgivningen. Det kan antas, inte minst utifrån att liknande analyser har gjorts i studier om NSSI 

och prostitution. Exempelvis beskriver Jonsson et al., (2015), som intervjuade ungdomar som sålt 

sex, att flera ungdomar kände sig onormala i jämförelse med andra ungdomar och därför 

exkluderade från samhället. I en annan studie, om personer med NSSI, framgår det att flertalet 

ungdomar drog sig för att söka hjälp och stöd från professionella och anhöriga då de inte ville bli 

dömda och missförstådda (Long, 2018). Persson (2012) och Scheff et al. (2013) lyfter att skam är 

kopplat till samhällets normer och styr hur individen handlar. Individerna kan därmed skämmas 

över sitt självskadebeteende och hemlighöll av den anledningen sitt beteende och sitt stigma från 

omgivningen.  

Likaså kan den psykiska ohälsan som identifierats som ett återkommande mönster i empirin 

kopplas ihop med den försvagade kontrollen och förändrade självbild som Noll et al. (2003) 

betonar som konsekvens av sexuellt trauma. Flera respondenter beskriver att deras självvärde och 

därmed syn på sig själva förändrades efter de övergrepp och upplevelser som de erfarit och 

beskriver som utlösande händelse. Utdrag från såväl Sarahs och Johns skildringar påvisar detta 

samband, där bekräftandet av den nya självbilden och självvärdet kunde, och behövde ske, 

genom SASI. Att söka bekräftelse för en förändrad självbild, till följd av upplevelser av sexuella 

övergrepp, utgjorde dessutom som ovan nämnt en central funktion av självskadebeteendet. Det 

går av resultatet därmed att tyda ett mönster av en förändrad syn på sitt eget värde vilket ofta 

medförde psykisk ohälsa, något som i sin tur ledde till att många av individerna sökte sig till 

sexuella sammanhang där de därefter reviktimiserades. Sexuell reviktimisering kan därför ses 

som en avgörande del av självskadebeteendet i flertalet av de fall som utgör denna studies empiri, 

inte minst då det ses som avgörande i de berättelser där individerna aktivt söker bekräftelse i 

relation till sin nya syn på egenvärde och självbild.  
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Det mönster av suicidtankar och självmordsförsök som identifierades under den tematiska 

analysen kan dessutom härledas till förekomsten av psykisk ohälsa. Tidigare forskning påpekar 

dessutom att det finns en ökad risk för självmordstankar hos framförallt reviktimiserade kvinnor 

(Cloitre et al., 1997). Det är någon som inte går att urskilja av vårt resultat, där de individer som 

uppvisade dessa beteenden identifierade sig som både kvinna (2), man (2) och icke-binär (1). 

Reviktimiseringen som dessa individer kontinuerligt kan tänkas utsättas för i och med deras 

SASI, bekräftar dock tidigare forskning om att reviktimisering leder till förhöjd risk för suicid 

oavsett kön. Att SASI skulle kunna möjliggöras genom återkommande reviktimisering, skulle 

därmed likt det som framkommer i resultatet, även innebära att SASI innefattar ökad risk för 

suicid i och med hög psykisk ohälsa hos målgruppen. 

 

5.4 Hur beskriver individerna deras upplever av vård och sociala insatser, i 

relation till deras sexuella självskadebeteende? 
I tidigare forskning framhävs ett mönster av att inte söka hjälp och stöd av professionella. 

Fredlund et al. (2019) upptäckte att endast ett fåtal av undersökt population hade sökt 

professionell hjälp med anledning av den egna och omgivningens kunskapsbrister om SASI. 

Svensson et al. (2013) undersökte inte bakomliggande anledningar till sökt vård men kunde ändå 

fastställa att endast en fjärdedel av ungdomarna som sålt sex hade sökt hjälp hos professionella. 

Även om vårt resultat visar att majoriteten av individerna sökt professionell hjälp, var det endast 

ett par stycken som upplevt att de fått de stödinsatser som de behövt. Flera av berättelserna 

skildrar bristande förståelse för SASI inom sjukvård och psykiatri. Några vittnar om personal 

som ifrågasätter, hånar och skuldbelägger dem för de övergrepp och våldtäkter som de sökt hjälp 

för. Andra vittnar om felaktiga diagnoser och hur de skickas vidare mellan olika instanser då det 

saknas kunskap och resurser för att hjälpa dem. Deras upplevelser skulle kunna förstås utifrån 

Goffmans teori om stigma. Enligt Goffman (1973) råder det föreställningar och förväntningar i 

samhället för vad som är normalt och vad som är avvikande beteende. Människor blir 

kategoriserade utifrån deras avvikelser och stämplas på basis av deras egenskaper, såsom 

missbrukare, prostituerad eller funktionsvarierad. Goffman menar att det är skamfyllt att bete sig 

avvikande, varför dessa personer försöker åtgärda den aspekt som lett fram till stigmatiseringen 

(a.a.). Det kan exempelvis innebära att överviktiga personer försöker gå ner i vikt och att 

personer med ett missbruk eller psykiska sjukdomar söker behandling för sin problematik. 

Eftersom det är eftersträvansvärt att försöka bota avvikelser är det av vikt att samhället erbjuder 

insatser och behandlingar som stigmatiserade personer kan ta del av (a.a.). Dock framkommer det 

i resultatet att det delvis saknas kompetens på området i stora delar av landet och att kvalitativt 

stöd eller behandling är svåråtkomlig. I och med detta kan det tänkas att det finns avvikelser och 

åkommor som är mer eller mindre normala, varav missbruksproblematik och psykiatriska 

diagnoser anses som normala och sexuellt självskadebeteende anses vara en onormal avvikelse 

och åkomma. Det skulle exempelvis kunna antas att det finns en föreställning om att personer 

som råkat bli våldtagna bör få hjälp och stöd för att bearbeta detta, dock, om individen 

återkommande söker hjälp för flera våldtäkter och övergrepp passar inte denne längre in i offer-

kategorin. Personen avviker alltså från sin avvikelse, vilket kan leda till dubbel stigmatisering av 

personen. Det leder i sin tur till tydligare utanförskap och skam, vilket kan förklara den 

frustration, misstro och hopplöshet som individerna beskriver sig uppleva när de söker stöd från 

psykiatrin och sjukvården. 

 

6 Slutsatser och förslag på vidare forskning 
Sammanfattningsvis kan reviktimisering, alltså att återkommande falla offer för liknande sexuella 

brott, ses fylla en funktion av det sexuella självskadebeteendet och att det är genom 

reviktimisering som SASI möjliggörs. Detta genom att individerna själva i viss mån kan ”välja” 
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hur och av vem de ska reviktimiseras, baserat på karaktären av deras utlösande händelse. När 

SASI möjliggörs skapas även potential för känsloreglering och erhållande av bekräftelse, vilket 

medför att reviktimisering utgör en avgörande del för att i sin tur dämpa psykisk ohälsa. En 

ytterligare slutsats är att SASI som fenomen kan förstås utifrån stigma, skam och skuld då det 

inbegrips i de utlösande sexuella övergreppen såväl som i reviktimiseringen och inrättandet av 

självskadebeteendet. Det är genom stigma, skam och skuld som det sexuella självskadebeteendet 

kan upprätthållas. En konsekvens av stigmatiseringen är att målgruppen osynliggörs, vilket skulle 

kunna vara en bidragande faktor till de rådande kunskapsbristerna och det olämpliga bemötandet 

inom sjukvård och psykiatri som flertalet individer vittnar om.  

Den kunskap som denna studie bidrar med inom forskningsfältet och socialt arbete är ökad 

förståelse för SASI i generell mening. Egna upplevelser och funktionen av, samt hälsotillstånd, 

utlösande händelser och erfarenhet av vård för sitt självskadandebeteende är betydande kunskap 

som kompletterar tidigare kännedom om SASI. Den självbiografiska karaktär som empirin i 

denna studie har, kan bidra till insikt om självskadebeteendets komplexitet. Studien identifierar 

SASI hos såväl kvinnor, män, transpersoner och icke-binära, vilket är viktig erhållen kunskap för 

vidare forskning om fenomenet.  

Slutsatserna av föreliggande studie kan resultera i flertalet konsekvenser. Det går exempelvis 

att tänka sig att det eskalerade våldet, som utgör en del av reviktimiseringen hos vissa av 

individerna, i slutändan leder till livsfara. Utvecklandet av fler och fler trauman i och med 

återkommande reviktimisering kan dessutom resultera i att individernas psykiska ohälsa 

försämras ytterligare, något som i ett vidare perspektiv kan belasta vård och sociala instanser. 

Slutsatserna om att stigma, skuld och skam skulle kunna vidmakthålla det sexuella 

självskadebeteende och bidra till en ond spiral av bristande vård och bemötande inom exempelvis 

socialtjänst och psykiatri kan även leda till konsekvenser. Sex, sexuella övergrepp och SASI kan 

vara svårt att berätta om för professionella, vilket kan bidra till ytterligare skam och att 

självskadandet ej uppmärksammas. Detsamma gäller upplevelser av sexuellt- och fysiskt våld hos 

barn. Dessa barn måste uppmärksammas omedelbart efter ett övergrepp av framförallt 

socialtjänsten, inte minst då sexuella övergrepp under barndomen kan ses motsvara en riskfaktor 

för utvecklandet av SASI då det föreligger en förhöjd risk för reviktimisering hos dessa barn 

(Classen et al., 2005). En helhetssyn rörande deras eventuella problematik och trauma som 

konsekvens av sexuella övergrepp är avgörande och ett livsloppsperspektiv bör anammas i syfte 

att identifiera utsatthet för sexuellt våld. Framförallt då resultatet tyder på att den första 

reviktimiseringen hos dessa barn sker under tidig barndom eller under tonårstiden. 

Vidare bör det förslagsvis etableras metoder för att upptäcka sexuellt självskadebeteende 

inom såväl socialtjänst och andra instanser där professionella möter barn och ungdomar i kris. 

Det finns idag material för att identifiera exempelvis NSSI hos ungdomar (Nationella 

självskadeprojektet, u.å). Som komplement till dessa material skulle det behövas standardiserade 

frågor specifikt om sexuellt självskadande, för att kunna fånga upp, förebygga och implementera 

insatser innan livsfara uppstår. Därutöver är det viktigt för att dämpa känslor av skuld och skam, 

minska stigmatiseringen och förebygga eventuell reviktimisering. Dessa frågor bör ställas till alla 

barn och ungdomar oberoende av sexualitet och könstillhörighet.  

Som tidigare nämnt, identifierades vissa likheter i vår studies utfall och det som tidigare lyfts 

i forskning om sex som självskadebeteende. De främsta likheterna som berörs är den 

känsloreglerande- och bekräftande funktionen och dess korrelation till psykisk ohälsa samt 

utsatthet för sexuellt- och fysiskt våld. Dessutom kan vissa likheter rörande negativa upplevelser 

av vård och andra hjälpande professioner samt ett samband mellan SASI och prostitution 

identifieras. Uppfattningar om kunskapsbrist såväl inom vården och hos individen själv rörande 

självskadebeteendet kan dessutom urskiljas, i likhet med andra studier. Det ökade kunskapsläge 

om individer som självskadar med sex kan i sin tur användas för att förbättra sjukvård och sociala 

insatser. 
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Trots att det tidigare uppvisats en korrelation mellan prostitution och upplevelser av sexuella 

övergrepp som barn (Svedin et al., 2007) har inte utlösande händelser för SASI undersökts. Det 

som är unikt för vår studie är därmed att vi fångat denna aspekten och därtill att ett mönster av 

sexuella övergrepp och våld har identifierats motsvara startskottet för SASI. Med avstamp i den 

tidigare forskning som bedrivits var det tämligen väntat att vi skulle se tendenser till våld i 

individernas berättelser. Däremot var det inte väntat att en så pass hög förekomst av våld i 

majoriteten av individernas berättelser skulle identifieras och att det skulle prägla flertalet 

aspekter av deras liv. Då tidigare forskning har påvisat att det förekommer våld i relation till 

sexuellt självskadande individer, kan däremot vår studie bidra med kunskap om vidden av våldet 

hos individer med SASI. Utifrån erhållandet av denna information bör ytterligare studier 

genomföras, exempelvis i syfte att finna andra möjliga aspekter som utlöser SASI eller i syfte att 

fortsättningsvis studera förekomsten av våld hos målgruppen. Alternativt att större kvalitativa och 

kvantitativa studier skulle kunna genomföras för att se om vårt resultat kan bekräftas. En 

ytterligare upptäckt som vi, oavsiktligt, identifierat är att beteendet inte nödvändigtvis behöver 

vara könsbetingat. Föregående studier menar att det är vanligare att killar säljer sex (Svedin et al., 

2007), medan det är mer förekommande att tjejer självskadar med sex (Fredlund et al., 2017; 

Zetterqvist et al., 2018). Genom vår studie har vi däremot upptäckt att dessa fenomen går hand i 

hand och att det därför inte alltid går att diskutera prostitution och SASI som könsbetingade. 

Därför anser vi att vidare forskning bör studera hela populationer och inte fokusera på 

könsskillnader eller på enskilda könsidentiteter.  

Socialtjänst och psykiatri står inför stora utmaningar i arbetet med personer med sexuellt 

självskadebeteende. Den kunskap som erhållits i föreliggande studie kan dock nyttjas i syfte att 

utveckla de stöd- och hjälpinsatser som målgruppen är i behov av. Studiens slutsatser bidrar till 

att betona hur kunskapsbrist och otillfredsställande bemötande är aspekter som vård- och sociala 

instanser bör vidareutveckla för att kunna stötta, behandla och förebygga SASI. Dessutom kan 

kunskap om den skuld, skam och stigma samt den förhöjda risk för reviktimisering som 

målgruppen upplever användas i skapandet av förbättrade stödinsatser. Vidare forskning om 

SASI krävs dock, och enligt tidigare studier efterfrågas forskning om SASI i andra kontexter och 

länder än enbart Sverige. Utöver detta finns det en efterfrågan av studier om longitudinella 

effekter av SASI, belysande av målgruppens upplevelser av hälso- och sjukvård och kliniska 

studier som berör behandling. Vi vill dock även betona vikten av fortsatt forskning om hur 

socialtjänsten och andra sociala instansers nuvarande arbete ter sig, och i ett vidare perspektiv hur 

det bör bedrivas i relation till målgruppen och deras problematik. Inte minst motiveras detta 

förslag till vidare forskning ytterligare då vi i vår studie funnit att SASI främst utvecklas under 

tonårstiden och att deras sexuella trauman skett under barndomen. 
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8 Bilagor  
 

8.1 Tabell 1. 
Instagramkonton som användes i empirin 

(det anonyma namnen de getts i studien) 

Antalet inlägg från kontot 

som användes i empirin 

 

 

Datum 

Jamie  (pronomen – hen) 15 190211–191109 

Viktor (pronomen – han) 71 180219–190929 

Nadja  (pronomen – hon) 1 3 jan 2018 

Julia    (pronomen – hon) 1 22 dec 2018 

Emma  (pronomen – hon) 9 180716–180719 

John     (pronomen – han) 17 160919–180407 

Maria   (pronomen – hon) 3 181217–181223 

Sarah   (pronomen – hon) 5 190930–191003 

Alex     (pronomen – framkommer ej) 21 181019–191106 

   

Totalt: 9 143 160919–191109 
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8.2  Kodningsprocessen 
  

I ett första skede identifierades 102 stycken koder. Dessa koder modifierades till att bli 36 koder 

som i högsta grad upprepades och var relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Dessa 36 

koder sammanställdes sedan till att tillhöra åtta kategorier. Inom varje kategori nämns koden vid 

namn samt antal gånger den koden använts i empirin. 

  

Destruktiva beteenden 

Förtränga/förneka (25) 

Uppsökande av våldsamma män (24) 

”Viljan” att bli utnyttjad/ utsatt för våld (19) 

Alkoholriskbruk (7) 

Självmedicinering/drogmissbruk (7) 

Sexuellt risktagande (6) 

  

Psykisk ohälsa 

Ångest (39) 

Dåligt mående (36) 

Självmordstankar/självmordsförsök (13) 

PTSD/Trauma/flashbacks (13) 

Andra självskadebeteenden (7) 

Depression (4) 

Borderline (3) 

  

Funktionen av sex som självskadebeteende 

Känsloreglering/ångestreducering (34) 

Bekräftelse (17) 

Att bli bortkopplad från verkligheten (8) 

Självbestraffning (4) 

  

Prostitution  

Sex som självskadebeteende/ självskada genom sex (58) 

Pengar (att ha behov av dem eller ej) (23) 

  

Känslor 

Självhat och äckelkänslor (22) 

Hopplöshet och orkeslöshet (22) 

Skuld och skam (25) 

Rädsla (16) 

Ensamhet (8) 

Tomhet (6) 

  

Sexuella övergrepp 

Våldtäkt (26) 

Övergrepp (24) 

Egenvärdet/självvärdet (19) 

Under 18 år (18) 

Utlösande händelse (13) 

Hemlighet (2) 
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Förövarna  

Viljan att våldta och skada samt söka sig till minderåriga (24) 

Maktbegär och hänsynslöshet (18) 

Äldre män (9) 

  

Upplevelse av vård och sociala insatser 

Bemötande (23) 

Kunskapsbrister (17) 

  

  

Efter att dessa 36 koder kategoriserats gjordes ytterligare en gallring och sammansättning av 

liknande koder och kategorier i syfte att frambringa berättelsernas mest centrala teman i relation 

till studiens frågeställningar, som presenteras i modellen nedan.  

 

 

 

 

 


