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Sammanfattning 

Med utgångspunkt att självskadebeteende är ett internaliserat 

problem är syftet med studien att i en ungdomspopulation undersöka 

om självskadebeteende även är länkat till externaliserade problem. Vi 

undersöker även om självskadebeteende hänger samman med att i 

olika miljöer utsättas och utsätta andra för negativa beteenden. 

Studien använder redan insamlade data i forskningsprojekt kallat - 

“Sju Skolor”: Center for Developmental Research (CDR). Data 

samlades in från 1478 högstadieelever. I studien fann vi samband 

mellan självskadebeteende (NSSI) och utåtagerande problem 

(kriminalitet, drickande, etc.). Vi fann också att ungdomar med 

självskadebeteende utmärks av att de i sina vardagsmiljöer både är 

utsatta för negativa beteenden från andra och utsätter andra för 

negativa beteenden. Detta är en viktig upptäckt när det kommer till att 

behandla och förebygga självskadebeteende (NSSI) hos unga. 
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Abstract 

On the basis that non-suicidal self-injury is an internalized problem; 

the study aims to investigate whether self-injury is also linked to 

externalizing problems in a youth population. We are also 

investigating if non suicidal self-injury is related to being exposed and 

exposing others to negative behaviors in the daily life. The study uses 

already collected data in the research project called - "Seven 

Schools": Center for Developmental Research (CDR). Data were 

collected from 1478 secondary school students. In this study, we found 

correlations between non-suicidal self-injury (NSSI) and outward 

behavior problems (crime, drinking, etc.). We also found that 

adolescents with non-suicidal self-injury (NSSI) is distinguished from 

others because they’re both exposed to negative behaviors from others 

and exposing others to negative behaviors in their daily life. This is an 

important finding in terms of treating and preventing self-injury 

among adolescents. 
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Självskada (NSSI) och externaliserade problem 

Vi är alla olika som personer, vissa är utåtagerande i sitt sätt att vara medan andra är 

inåtvända. I vår vardagsmiljö behandlas och beter vi oss alla olika, vissa människor är mer 

utsatta av andra medan andra istället utsätter personer i sin omgivning. Hur vi människor 

hanterar detta är individuellt. Somliga har lätt för att hantera svåra situationer medan andra 

har svårare. Detta kan i vissa fall visa sig i form av internaliserade- (inåtvända) och 

externaliserade (utåtagerande) problem. Ett sätt att försöka hantera svåra situationer och 

jobbiga känslor kan vara att vålla sig själv fysisk skada. Självskadebeteende är något som ökat 

under de senaste åren, främst bland unga människor. Att skada sig själv är ett tecken på att 

personen i fråga inte mår bra. Självskadebeteende uttrycks på många olika sätt, exempelvis 

genom att skära/rispa-, bränna-, eller slå sig själv etc. I litteraturen definieras 

självskadebeteende på olika sätt och forskare är oeniga om definitionen för fenomenet. Några 

av benämningarna som används är; “Non suicidal injury”, “Non-suicidal self-injury”, 

“Deliberate self-harm” och “Self-harm”, vilka alla hänvisar till att avsiktligt vålla sig fysisk 

skada på kroppen. Det är dock viktigt att poängtera att eftersom definitionen för 

självskadebeteende varierar ser också uppskattningar av förekomsten olika ut för olika studier 

(Bjärehed, Lundh, 2008; Laye-Gindhu, Schonert-Reichl, 2005; Muehlenkamp, Claes, 

Havertape, Plener, 2012). I denna studie används begreppet ”självskadebeteende”, som 

hänvisar till och definieras som Non-suicidal self-injury (NSSI) som resulterar i skador eller 

förändring av kroppsvävnad, såsom att skära, bränna, rispa, slå/banka huvudet och slå sig 

själv, men inte nödvändigtvis självmordsförsök, överdosering, självsvält eller förgiftning. I 

studien definieras internaliserade problem som symptom som tar sig uttryck i ångest, 

depression, ätstörningar eller andra psykosomatiska uttryck, och också inkluderar självskade- 

och självmordsbeteende. Externaliserade problem hänvisar till olika typer av utåtagerande 

beteende som trots, aggressivitet, kriminalitet, och impulsivitet. 
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Trots att många studier är gjorda inom området finns ännu ingen god förklaring på 

varför en del människor ägnar sig åt självskadebeteende. Huvuddelen av litteraturen kring 

självskadebeteende har tolkat det som en reaktion på yttre hot och utsatthet mot den enskilde 

individen. Exempelvis aggressivitet och våld. I tidigare studier kring självskadebeteende låg 

tonvikten på att det är ett beteende som kopplas samman med internaliserade problem 

(Cerutti, Manca, Presaghi, Gratz, 2011). Enligt The Experiential Avoidance Model (EAM) 

handlar självskadebeteende om emotionsreglering. Utgångspunkten för modellen är att 

svårigheter att hantera obehagliga känslor leder till försök att undvika/fly från dessa känslor 

genom självskada. Självskadebeteenden fungerar då som en temporär lättnad men innebär på 

långsikt en negativ förstärkning av beteendet (Chapman, Gratz, Brown, 2006). Det finns ett 

stort antal studier som undersökt sambanden mellan olika typer av internaliserade beteende 

och självskadebeteende och man har funnit starka samband med depression, trauman 

(Zetterqvist, Lundh, 2012), och Borderline personlighet (Nock, Joiner, Gordon, Lloyd-

Richardson, Prinstein, 2006). Men trots att det existerar många studier är kärnfrågan om att 

självskadebeteende endast är ett uttryck för att personen utsätts för yttre hot och tryck inte 

klar. Tolkningen att självskadebeteende endast ska ses som ett internaliserat problem kan vara 

förenklad. Kanske det är så att fler faktorer spelar in. Är det så att självskadebeteende både är 

kopplat till externaliserade problem och att dessa ungdomar både utsätter andra för negativt 

beteende och blir utsatta själva för negativa beteende av andra? 

Det finns vissa studier som tyder på detta. Undersökningar som gjorts på människor i 

fängelser visar att självskadebeteende är överrepresenterat i fängelsepopulationer. Tidigare 

forskning visar att en tredjedel av intagna på fängelse rapporterade en historia av 

självskadebeteende (Dixon-Gordon, Harrison, Roesch, 2012). I en annan studie som gjordes 

bland grekiska män i fängelse var förekomsten av självskadebeteende 34,8 % (Sakelliadis, 

Papadodima, Sergentanis, Giotakos, Spiliopoulou, 2010). I en klinisk studie där manliga 
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fångar med ADHD och antisocial personlighetsstörning undersöktes uppvisade 92 % av dem 

självskadebeteende (Semiz, et al., 2008). Detta tyder på att det inte bara finns samband mellan 

självskadebeteende och internaliserade problem, utan att det även finns en koppling till 

externaliserade problem. 

I tidigare icke-kliniska studier har man även funnit samband mellan olika 

beteendestörningar, såsom Trotssyndrom och Uppförande störning, och självskadebeteende 

(Baetens, Claes, Muehlenkamp, Grietens, Onghena, 2012; Bjärehed, Lundh, 2008; Cerutti, et 

al., 2010). Det har även visat sig att ju mer aggressivt beteende som personer uppvisar desto 

större är risken att tillhöra självskadegruppen (Baetens, et al., 2012). Dessa fynd bekräftar 

resultaten från en longitudinell studie gjord på män, som visade att aggressivt beteende var 

länkat till självskadebeteende. Det har också visats att kriminalitet är starkt associerat med 

självskadebeteende (Haavisto, et al., 2005). Detta kan tyda på att det finns ett samband mellan 

självskadebeteende och att både bli utsatt och utsätta andra för negativa beteenden. I en 

klinisk studie som gjorts på ungdomar inom psykiatrisk slutenvård med historia av 

självskadebeteende, stämde mer än hälften in på kriteriet för både internaliserade störningar 

(Major depressive disorder, Post traumatic stress disorder och Generalized anxiety disorder), 

externaliserade störningar (Trotssyndrom och Uppförandestörning) samt missbruksstörningar 

(Nock, et al., 2006). Sammanfattningsvis finns det studier som tyder på att det finns samband 

mellan externaliserade problem/störningar och självskadebeteende. Men ingen av dessa 

studier har undersökt förekomsten utifrån flera olika aspekter av utåtagerande problem (såsom 

impulsivitet, aggressivitet, kriminalitet) systematiskt. Det har heller inte systematiskt 

undersökts om självskadebeteende både är relaterat till att bli utsatt av andra för negativa 

beteenden och att utsätta andra för negativa beteenden.  

Vi vill i den här studien undersöka om det är så att de personer som fysiskt skadar sig 

själv inte bara blir utsatta av andra utan att de här personerna också utsätter andra för hot, det 
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vill säga, de har en utåtagerande problematik. Mot bakgrunden av att självskadebeteende 

synes vara länkat både till internaliserade problem, såsom depression, och externaliserade 

problem, men också till aggressivitet, så undersöker vi i denna studie idén att det som speciellt 

utmärker personer med självskadebeteende är att de i sina vardagsmiljöer både är utsatta för 

negativa beteenden från andra och utsätter andra för negativa beteenden. Dessutom för att 

bekräfta att ungdomar med självskadebeteende uppvisar sociala anpassningsproblem studerar 

vi sambanden mellan självskadebeteende och olika typer av utåtagerande problem 

(kriminalitet, drickande, etc.) och emotionsreglering.  

Metod 

Deltagare 

Studien utgår från redan insamlade data i ett forskningsprojekt kallat - “Sju Skolor”. Det 

aktuella projektet genomfördes i en forskningsmiljö på Örebro Universitet: Center for 

Developmental Research (CDR). Som projektnamnet säger insamlades data från sju 

högsstadieskolor i Örebro. Projektet har en longitudinell design. Varje år, under totalt fyra år, 

samlades data in för alla ungdomar i högstadiet (skolåren 7 till 9) i de sju skolorna. I denna 

studie används data från det andra datainsamlingstillfället och fokus ligger på de ungdomar 

som gick i årskurs 7, 8 och 9 vid T1 (år 2007). Det var totalt 1478 elever som besvarade 

enkäter i skolan (752 pojkar och 726 flickor). Av de ungdomar som ingick i undersökningen 

levde 67 % med båda föräldrarna, jämfört med 56 % för den totala populationen av 13 till 15 

åringar i Sverige 2007 när T1 data samlades in. Arbetslösheten bland föräldrarna var 4,7 % 

för mammorna och 3,7 % för deras pappor. Den nationella arbetslösheten bland den totala 

arbetskraften år 2007 var 6,5 % för kvinnor och 5,9 % för män; 14 % av ungdomarna som var 

med i undersökningen var födda utomlands medan den nationella andelen av 13- till 15- 

åringar födda utomlands var 7 %. 

Mått 
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De enskilda frågorna som ingår i studien adderades till skalor och skalorna överfördes 

till z-poäng. Studien har sökt att erhålla parallella mått på att vara utsatt och att utsätta andra 

för negativa beteenden. Internaliserade problem avgränsas till självskadebeteende. 

Variablerna som ingick i mätningen var: vara utsatt (exponeras) för mobbning och utsatt för 

trakasserier av elever i skolan, utsatt för föräldrars emotionella utbrott i hemmet och utsatt för 

lärares negativa beteenden i skolan. Variablerna som användes för att undersöka utsätta andra 

(exponering) var: att mobba andra elever i skolan, samt trots mot föräldrar och lärare. För att 

mäta om ungdomar med självskadebeteende också utmärks av externaliserade (utåtagerande) 

problem undersökte vi kriminalitet, om de blivit tagna polis, alkoholdrickande och hänga på 

stan. För att undersöka emotionsreglering användes variablerna impulsivitet och bristande 

aggressionskontroll. De mått som inte presenteras med någon referens har tagits fram för 

forskningsprojektet ”Sju skolor”, vars data som denna studie utgått från. 

Avsiktlig självskada: Deliberate self-harm inventory: nine item inventory (DSHI-9) 

Självskadebeteende mättes på en skala som sträcker sig från 0 (aldrig) till 6 (mer än fem 

gånger). Skalan innehåller frågor om ungdomarna medvetet hade engagerat sig i någon form 

av nio olika typer av självskadebeteenden under de senaste 6 månaderna: beteenden som 

resulterat i skador eller förändring av kroppsvävnad, såsom skärande, brännande, rispa, 

slå/banka huvudet och slå sig själv, men skalan innehöll inte självmordsförsök, överdosering, 

självsvält eller förgiftning. Exempel på påståenden var: “ har du under det senaste halvåret 

med flit skurit dig i handlederna, armarna eller någon annan del av kroppen?” och “har du 

under det senaste halvåret med flit bitit dig själv så hårt att det gått hål på huden?”. 

(Cronbach’s α = ,94). Modellen Deliberate self-harm inventory (DSHI-9) är en reviderad 

version av DSHI som gjorts av Gratz (2001). Den har därefter översatts till svenska (Lundh, 

Karim och Quilisch 2007). 

Utsatt för föräldrars kyla/undvikande och emotionella utbrott 
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Ungdomarna fick uppge vad deras föräldrar gör när ungdomarna gjort något som 

föräldrarna inte gillar. Exempel på två av svarsalternativen från skalan som mätte 

kyliga/avvisande reaktioner är om föräldrarna: "Ignorerar dig om du försöker förklara" och 

"Undviker dig". Svarsalternativen angavs från 1 (aldrig) till 5 (ofta). (Cronbach’s α=,76). 

Exempel på två av svarsalternativen som mätte föräldrars emotionella utbrott var: “Blir 

jättearg och får ett utbrott” och “Skriker och bråkar med dig”. (Cronbach’s α=,88). De två 

skalorna adderades (efter att ha överförts till z-poäng) till ett bredare mått om att utsättas för 

föräldrarnas negativa beteenden. Måttet för kyla/undvikande och emotionella utbrott har 

tidigare använts av Tilton-Weaver et al. (2009) som fastslagit att den har goda psykometriska 

egenskaper.  

Utsätta föräldrar för trots  

Variabeln uppmättes med 6 olika frågor som handlar om hur ungdomarna reagerar när 

föräldrarna ber om någonting. Ett exempel på frågor som ställdes var: “Vad gör du oftast om 

dina föräldrar ber dig att stänga av datorn?”. Ungdomarna fick uppge hur de reagerar på en 

skala som sträcker sig från 1 (Jag stänger av den med detsamma utan att klaga eller 

ifrågasätta) till 5 (Jag lyssnar inte alls på vad de säger). (Cronbach’s α = ,72).  

Utsätta och bli utsatt för mobbning 

Mobbning delades in i två olika aspekter där att “utsättas för mobbning” var den ena och 

“utsätta andra för mobbning” den andra. Att bli utsatt för mobbning mättes med 3 påståenden 

som; “Har du blivit hånad, retad på ett obehagligt sätt, eller har någon sagt fula saker till dig 

i skolan eller på väg till eller från skolan? (denna termin)” och “har du blivit slagen, 

sparkad, eller angripen på ett fult sätt av någon i skolan eller på väg till/från skolan? (denna 

termin)”. Svarsalternativen gavs på en 4-gradig skala, från 1 (nej, det har inte hänt) till 4 (ja, 

det har hänt flera gånger i veckan). (Cronbach’s α=,65). 
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Att utsätta andra för mobbning mättes med samma påståenden som för att bli utsatt för 

mobbning fast formulerades om till att ställa frågor om personen gjort så mot andra. 

Svarsalternativen för frågorna var densamma. (Cronbach’s α=,71). 

Utsatt för sexuella trakasserier i skolan 

Den mättes med 9 frågor som handlade om ungdomarna hade blivit utsatt för sexuella 

trakasserier. Exempel på frågor som ställdes var: “har någon kommenterat ditt utseende eller 

din kropp på ett sexuellt sätt som du inte gillar” och “har någon trängt in dig i ett hörn eller 

tagit fast dig och dragit i/ av dina kläder”. Svaren gavs på en 5-gradig skala från 1 (aldrig) till 

5 (dagligen). (Cronbach's α=,85). 

Utsatt för personliga trakasserier i skolan 

Fem frågor handlade om ungdomarna hade blivit utsatt för personliga trakasserier. 

Exempel på frågor som ställdes var: “har någon kommenterat eller skämtat nedsättande om 

dig och ditt utseende” och “har någon sagt åt dig att du måste ändra dig för att bli 

accepterad - t.ex. att gå ner i vikt, ändra klädstil eller ditt sätt att vara”. Svaren gavs på en 5-

gradig skala från 1 (aldrig) till 5 (dagligen). (Cronbach’s α=,82).  

Utsätta andra för sexuella eller personliga trakasserier i skolan. 

Efter att eleverna besvarat frågorna om sexuella trakasserier fick de besvara en fråga om 

de själva hade utsatt andra i skolan för sådana sexuella trakasserier. Svarsskalan var en fem 

gradig skala från 1 (aldrig) till 5 (dagligen). På samma sätt fick de efter att de besvarat 

frågorna om de hade blivit utsatta för personliga trakasserier i skolan själva hade trakasserat 

andra i skolan på samma sätt. Svarsskalan var en 5-gradig skala från 1 (aldrig) till 5 

(dagligen). Måttet har tagits fram av Alsaker och Brunner (1999) och har använts i andra 

svenska undersökningar.  

Vi skapade bredare mått genom att addera skalorna att bli mobbad, att bli utsatt för 

sexuella trakasserier, och att bli utsatt för personliga trakasserier till ett mått på att bli utsatt 
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för andra elevers negativa beteenden i skolan. På samma sätt adderade vi måtten som handlar 

om att mobba andra elever, utsätta andra för sexuella trakasserier, och utsätta andra för 

personliga trakasserier, till ett mått på att utsätta andra elever för negativa beteenden. 

Utsatt för lärares negativa beteenden 

För att undersöka om lärarna hade ett negativt förhållningssätt gentemot ungdomarna 

ställdes 6 frågor. Exempel på frågor som ställdes var: “Finns det lärare som inte bryr sig om 

dig?” och “Finns det lärare i skolan som inte gillar dig?”. Svarsalternativen för frågorna var 

från 1 (alla lärare verkar bry sig om mig) till 4 (Det finns flera lärare som inte bryr sig om 

mig). (Cronbach’s α=,84). 

Utsätta lärare för trots  

Eleven ombads att tänka på en lärare som de inte tycker så mycket om och fick sedan 

besvara 6 påståenden. Exempel på sådant påstående var: “Vad brukar du vanligtvis göra om 

den läraren säger åt dig att göra något som du inte vill?” och “Vad brukar du vanligtvis göra 

om den läraren ber dig att städa upp i korridoren?”. Svarsalternativen varierade från 1 (Jag 

gör som han/hon vill att jag ska göra) till 4 (Jag bryr mig inte om vad han/hon tycker). 

(Cronbach’s α= ,86). 

Impulsivitet 

Ungdomarna rapporterade sina tendenser att agera på impulser utan hänsyn till 

konsekvenserna av deras beteende. Dessa tendenser mättes genom åtta svarsalternativ från 

den impulsiva-ansvarslösa dimensionen i Youth Psychopathic traits Inventory (YPI, 

Andershed, Kerr, Stattin, & Levander, 2002). Exempel på två av dessa påståenden från denna 

skala var: "Det händer ofta att jag gör saker utan att tänka mig för" och "Det händer ofta att 

jag talar först och tänker sen". Svaren gavs på en 4-gradig skala, från 1 (håller inte alls med) 

till 4 (instämmer helt). (Cronbach’s α=,82). 

Bristande aggressionskontroll 
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Ungdomarna rapporterade sina tendenser att försöka kontrollera sin aggressivitet. Dessa 

tendenser mättes med fyra svarsalternativ som utgick från påståendet: “Vad händer när du 

blir RIKTIGT ARG på någon?”. Exempel på två av svarsalternativen från denna skala var: 

"Gör saker som jag inte ville göra" och “Gör saker som jag ångrar efteråt". Svaren gavs på 

en 4-gradig skala, från håller inte alls med till instämmer helt. (Cronbach’s α= ,75). Måttet för 

bristande aggressionskontroll som användes för denna undersökning är en omgjord version 

som tidigare tagits fram av Assor, Eilot, Roth och Deci (2009). 

Kriminalitet (normbrytande) 

Ungdomarna fick ange om de hade engagerat sig i någon form av 

kriminellt/normbrytande beteende på en skala som sträcker sig från 0 (nej, det har inte hänt) 

till 5 (mer än tio gånger). För att mäta variabeln användes 13 frågor. Exempel på frågor som 

ställdes var: “Har du tagit pengar hemma som inte varit dina - under det senaste året?” och 

“Har du varit med om att hota eller tvinga någon till att göra något som hon/han inte ville - 

under det senaste året?”. Svaren gavs på en 4-gradig skala, från håller inte alls med till 

instämmer helt. (Cronbach’s α=,94). Måttet för kriminalitet är en omgjord version av 

Magnusson, Dunér, och Zetterblom (1975). Ungdomarna fick även ange om de någon gång 

har åkt fast av polisen för något som de gjort. Variabeln mättes med frågan “Har du åkt fast 

för polisen för något du gjort - under det senaste året?”. Svarsalternativen för frågan sträckte 

sig från 1 (Nej, det har inte hänt) till 5 (Mer än 10 gånger). 

Alkoholdrickande 

Alkoholdrickande delades in i två olika variabler, “drickande” och “konsekvenser av 

drickande”. Den första frågan handlade om ungdomarna någon gång under det senaste året 

druckit så mycket öl, vin eller sprit att de blivit berusade. Svarsalternativen sträcker sig från 0 

(Nej, det har inte hänt) till 5 (mer än tio gånger). För att mäta konsekvenser av drickande 

ställdes 7 frågor som handlade om vilka situationer ungdomarna befunnit sig i efter att de 
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druckit. Exempel var: “Du kommer inte ihåg vad du sa eller gjorde dagen efter” och “du 

förstörde saker som fönsterrutor, gatulampor, telefonkiosker, möbler, bänkar, etc.” 

Svarsalternativen för den variabeln sträcker sig från 1 (Nej det har inte hänt) till 3 (flera 

gånger). (Cronbach’s α= ,89). 

Hänga på stan 

Ungdomarna fick besvara en fråga om hur ofta de brukar hänga ute på stan utan att göra 

något speciellt, svarsalternativen var från 1 (Sällan eller aldrig) till 5 (Nästan varje kväll). 

Procedur 

Före genomförandet av studien “Sju Skolor” informerades kommunens lokala 

skolmyndigheter och därefter ledningen för varje skola. Sedan informerades föräldrarna om 

syftet med forskningsprojektet och att de kunde välja att inte låta sitt barn delta (1 % valde 

det). Ungdomarna svarade på enkäterna under ordinarie skoltid och-, sessionerna 

administreras av utbildade testledare. Lärarna var inte närvarande. Genom indikation från 

klassläraren fick ungdomar med nedsatt läsförmåga frågorna upplästa högt individuellt av en 

testledare. I början av varje session informerades ungdomarna att deras deltagande var 

frivilligt och att de när som helst under datainsamlingen kunde välja att avbryta. Om de valde 

att inte delta, kunde de göra en annan uppgift medan deras klasskamrater avslutade enkäten 

(endast en handfull elever valde att inte delta). Ungdomarna fick inte betalt för sitt deltagande 

i studien, men de fick en gåva i form av en penna eller kalkylator i slutet av sessionen. 

Ungefär en vecka senare, återkom testledarna till klasserna för att samla in data från de 

ungdomar som var frånvarande vid den ursprungliga datainsamlingen. 

Statistiska analyser 

Alla analyser gjordes i Statistical Package for the Social Sciences, SPSS. För att 

möjliggöra en korrelationsanalys undersöktes först reliabiliteten för respektive variabel, 
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därefter undersöktes sambanden mellan de olika variablerna och självskadebeteende med 

hjälp av normala Pearson korrelationskoefficienter. 

Resultat 

Förekomst av självskadebeteende  

I studien mättes tio olika aspekter av självskadebeteende på en skala mellan 0-60. 37 % 

av ungdomarna (N=1455) som ingick i studien hade ägnat sig åt självskadebeteende i någon 

utsträckning, (M=0,32 SD= ,82). Det var dock betydligt mer ovanligt att det skett vid 

upprepade tillfällen. 

Finns det samband mellan externaliserade problem och självskadebeteende? 

För att undersöka om det fanns ett signifikant samband mellan självskadebeteende och 

kriminalitet, att bli tagen av polis, alkoholdrickande, hänga ute på stan och konsekvenser av 

alkoholdrickande gjordes en korrelationsanalys (se Tabell 1). Analyserna visade att det 

genomgående fanns signifikanta samband. Korrelationen mellan självskadebeteende och 

kriminalitet uppvisade det starkaste sambandet (r=.46, p < 0.01). Utifrån detta drar vi 

slutsatsen att personer med självskadebeteende visar tendenser att ha en externaliserad 

(utåtagerande) problematik.  

Tabell 1 

Pearson korrelationer mellan utåtagerande variabler och självskadebeteende. 

 Självskadebeteende 

Kriminalitet ,46*** 

(1440) 

Polis ,34*** 

(1439) 

Alkoholdrickande ,26*** 

(1424) 
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Hänga ute på stan ,20*** 

(1417) 

Konsekvenser av drickande ,37*** 

(1177) 

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

*** p < ,001. 

Sambanden mellan självskadebeteende och negativa beteenden i olika miljöer 

Det primära syftet i studien är att undersöka om ungdomar med självskadebeteende 

utmärks av att de i sina vardagsmiljöer både är utsatta för negativa beteenden från andra och 

utsätter andra för negativa beteenden. De mått som användes för att undersöka detta var att bli 

utsatt för negativa beteenden av föräldrar, andra elever och lärare, och att utsätta föräldrar, 

andra elever och lärare för negativa beteenden. Resultaten visar att så tycks vara fallet (se 

Tabell 2). Det starkaste sambandet fanns mellan att utsättas i hemmet och självskadebeteende, 

men alla de mått på att utsättas och utsätta andra för negativa beteenden visade signifikanta 

samband med självskadebeteende. 

Tabell 2 

Pearson korrelationer mellan utåtagerande variabler och självskadebeteende. 

 Självskadebeteende   

Utsatt hemma ,37*** 

(1399) 

 

Utsatt av kamrater i skolan ,36*** 

(1389) 

 

Utsatt av lärare ,18*** 

(1387) 

 

Utsatt totalt ,41*** 

(1402) 

 

Utsätta hemma ,17*** 

(1403) 
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Utsätta kamrater i skolan ,28*** 

(1396) 

 

Utsätta lärare ,17*** 

(1369) 

 

Utsätta totalt ,26*** 

(1393) 

 

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

*** p < ,001. 

Vi undersökte också om självskadebeteende är länkat till emotionsreglering, i form av 

impulsivitet och brist på aggressionskontroll. Resultatet visade signifikanta samband mellan 

självskadebeteende och impulsivitet (r=,19), och brist på aggressionskontroll (r=,18). 

Slutsatserna som kan dras utifrån detta är att ungdomar med självskadebeteende har 

svårigheter att kontrollera sin ilska. De söker spänning, är ansvarslösa och impulsiva.  

Diskussion 

Hur vi människor reagerar vid svåra situationer är högst individuellt och även vår 

förmåga att hantera de svåra situationerna skiljer sig från människa till människa. En del visar 

sin reaktion tydligt genom ett utåtagerande sätt medan andra väljer att behålla det inom sig 

och blir inåtvända. Utgångspunkten för denna studie har varit att det finns ett samband mellan 

externaliserade problem och självskadebeteende. Den primära frågan i denna studie var om 

självskadebeteende hänger samman med att i olika miljöer utsättas och utsätta andra för 

negativa beteenden. Det vi fann visar att ungdomar med självskadebeteende både blir utsatta 

av andra och utsätter andra för negativa beteenden i olika vardagsmiljöer. Resultaten bekräftar 

även att ungdomar med självskadebeteende uppvisar sociala anpassningsproblem på så sätt att 

de ägnade sig åt kriminalitet, hade blivit arresterade av polisen, hade druckit alkohol oftare, 

och hamnat i besvärliga situationer efter alkoholdrickande samt hängde ofta ute på stan. 

Denna studie bidrar till tidigare forskning på så sätt att den utvidgar förståelsen för 

problematiken kring ungdomar som vållar sig själv fysisk skada. Detta genom att vi funnit att 
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ungdomar med självskadebeteende utmärks av att de utsätts och utsätter andra för negativa 

beteenden. Litteraturen kring självskadebeteende har länge skiljt på internaliserade- och 

externaliserade problem, och utgångspunkten har i de flesta studier varit att 

självskadebeteende endast är ett internaliserat problem. Studien bidrar till forskningen på så 

sätt att utgångspunkten varit att inte skiljt på dessa, utan utgått från att självskadebeteende är 

kopplat till externaliserade problem. Resultatet kan ses som ett steg på vägen för att öka 

förståelsen för faktorerna bakom självskadebeteende.  

Det finns olika förklaringar till att ungdomar skadar sig själva. Enligt EAM (Chapman, 

et al., 2008) handlar det om att man har svårigheter att reglera och hantera obehagliga eller 

negativa känslor som uppstår när man utsätts för stimuli. Detta leder till att man undviker 

känslorna genom självskadebeteende som fungerar som en temporär lättnad. Det här skulle 

kunna fungera som en förklaring till varför ungdomar som är kriminella eller aggressiva också 

skadar sig själva. Dessa ungdomar undviker de obehagliga/negativa känslor som uppstår efter 

att de har varit kriminella eller aggressiva genom att skada sig själv. En annan möjlig 

förklaring kan vara att ungdomar som är utsatta i sina vardagsmiljöer, av föräldrar, kamrater 

och lärare, även utsätter andra för att få utlopp för negativa känslor och för att känna sig 

bättre. Försummelse, i form av undvikande och kyla av föräldrarna, kan vara en förklaring till 

att utsatta ungdomar utsätter andra. Behovet av uppmärksamhet som inte föräldrarna uppfyller 

söks då någon annanstans, genom ett utåtagerande beteenden. Men det i sig leder till att det 

skapas ångest och för att hantera det skadar man sig själv fysiskt.  

Trots att studien undersökt självskadebeteende utifrån ett nytt perspektiv finns det 

kopplingar till tidigare forskningslitteratur. När det gäller externaliserade problem 

(kriminalitet, drickande, etc.) fann vi att det starkaste sambandet fanns mellan kriminalitet och 

självskadebeteende. Detta kan kopplas till tidigare studier gjorda i fängelsepopulationer 

(Dixon-Gordon, Harrison, Roesch, 2012). Vårt resultat visar att detta även gäller i en 
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ungdomspopulation. Sambandet mellan självskadebeteende och alkoholdrickande kan kopplas 

till fynden från en finsk studie (Haavisto et al., 2005) som visar att rökning, konsumtion av 

alkohol i stora mängder och även droganvändning associerades med både självmordstankar 

och självskadebeteende. Att vi funnit att ungdomar med självskadebeteende även utsätter 

andra i olika miljöer kan kopplas till studier där de funnit samband mellan aggressivitet och 

självskadebeteende (Baetens, et al., 2012). Fynden från en klinisk studie (Nock, et al., 2006) 

visar att självskadebeteende förekommer hos ungdomar med både internaliserade-, och 

externaliserade störningar. Våra resultat bekräftar att detta även gäller i en icke-klinisk 

ungdomspopulation. 

Så vitt vi vet har ingen tidigare icke-klinisk studie syftat till systematiskt undersöka om 

de personer som utsätts för negativa beteenden också utmärks av att utsätta andra för negativa 

beteenden och hur dessa två förhållanden kopplas ihop med självskadebeteende i en 

ungdomspopulation. Resultaten för denna studie kan ses som förvånande och oväntade 

eftersom vi funnit att självskadebeteende kan kopplas samman både med internaliserade och 

externaliserade problem, vilket gör att problematiken kring självskadebeteende kan ses i ett 

nytt sken.  

Eftersom det inte går att tala om några orsakssamband blir studien begränsad. Detta 

innebär att det inte går att göra några uttalande om vad som är den faktiska orsaken till 

självskadebeteende. Det har visats att det finns ett samband mellan olika handlingar såsom 

impulsivitet, aggressivitet, kriminalitet och självskadebeteende - men det är inte möjligt att 

säga om det är handlingen i sig som utlöser självskadebeteende eller om det är 

självskadebeteende som utlöser handlingen. Att studien enbart utgår från ungdomars 

självskattningar kan ses som en begränsning då validiteten kan påverkas. Det kan vara 

nödvändigt att i framtida forskning inkludera andras perspektiv, såsom föräldrars-, och 

lärares, för att få en mer omfattande bild kring fenomenet.  
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Bortsett från studiens begränsningar kan dess resultat leda till nytänkande inom 

forskningen av självskadebeteende då den undersökt fenomenet utifrån ett nytt perspektiv. Vi 

har inte bara undersökt sambandet mellan externaliserade problem och självskadebeteende, 

utan även hur självskadebeteende hänger samman med att utsättas och utsätta andra för 

negativa beteenden i olika miljöer. Detta ökar förståelsen kring självskadebeteende 

ytterligare. En annan styrka med studien är att den utgått från ett relativt stort urval ungdomar. 

De ungdomarna kan antas vara representativa för ungdomarna i den kommun som studien 

genomfördes. Den bygger på data som har goda psykometriska egenskaper. Definition för 

självskadebeteende (NSSI) som används kan ses som en styrka då det strävar mot ett 

gemensamt, universellt begrepp för självskadebeteende. Detta då definitionen för 

självskadebeteende varierar för olika studier och att enas om ett gemensamt begrepp skulle 

underlätta för framtida studier.  

Hur vi människor hanterar svåra situationer är individuellt. Vissa människor är 

utåtagerande i sitt sätt att hantera och visa känslor medan vissa är inåtvända. Att människan 

kan uppvisa båda sätten visar vilken komplicerad varelse människan är. Detta är viktig 

kunskap för fortsatta studier om självskadebeteende, att inte bara se självskadebeteende som 

ett internaliserat problem utan att det även är viktigt att undersöka den externaliserade 

problematiken för att öka förståelsen och behandla och förebygga självskadebeteende hos 

ungdomar. Att ungdomar som uppvisar självskadebeteende ofta är utsatta i sina 

vardagsmiljöer är väl känt - men att dessa ungdomar samtidigt utsätter andra är en ny 

upptäckt. Därför är det viktigt att inte bara se till de inåtvända och tystlåtna personerna som 

blir utsatta av andra i sin vardagsmiljö och hur självskadebeteende förekommer i den 

målgruppen. Vårt resultat visar att det även är viktigt att titta på de ungdomar som är 

kriminella, dricker alkohol, hänger ute på stan och utsätter andra i sina vardagsmiljöer. Att vi 

funnit att det redan i en ungdomspopulation finns samband mellan kriminalitet och 
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självskadebeteende betyder att det är viktigt att uppmärksamma kriminella handlingar i tidig 

ålder för att kunna förhindra självskadebeteende och fortsatt kriminalitet. Detta är en viktig 

upptäckt när det kommer till att behandla och förebygga självskadebeteende hos unga. Att 

inte bara utgå från att det är ett problem som förekommer hos ungdomar som lider av 

depression och ångest utan även hos de som syns och hörs. De som bråkar och utsätter andra 

för mobbning och trakasserier. Dessa ungdomar kan likaväl som de ungdomar som är 

inåtvända skada sig själva.  
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