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Sammanfattning 
 

Sexuellt självskadebeteende har ifrågasatts som en form av självskada, på grund av att 

självskadebeteende ses som en fysisk handling i syfte att skada sig själv. Syftet med 

föreliggande studie var att undersöka hur sexuellt självskadebeteende går att förstås som en 

form av självskadebeteende samt hur det påbörjas, upprätthålls och avbryts. Vidare var syftet 

att tolka beteendet förstås utifrån en social kontext. Resultatet visar att sexuellt 

självskadebeteende bör förstås utifrån självskadebeteende.  Funktionen är densamma - att 

avsiktligt skada sig själv utan medvetet suicidalt syfte för att hantera, ta kontroll över eller stå 

ut med smärtsamma tankar och känslor. Studien har utformats och analyserats mot bakgrund 

av teorierna kring identitet, kommunikation samt reviktimisering. Fem kvalitativa intervjuer 

med unga vuxna kvinnor i åldrarna 18-25 med erfarenhet av sexuellt självskadebeteende har 

genomförts. Detta för att få en djupare förståelse inom valt område. Studien implicerar att det 

är betydelsefullt att se sexuellt självskadebeteende som en form av självskadebeteende. Detta 

för att utövarna av denna självskada kan få en förståelse för sitt beteende. Även så att 

yrkesverksamma inom det sociala arbetet, genom vidare forskning av ämnet, kan få relevanta 

verktyg och kunskaper för att hjälpa dessa unga vuxna kvinnor. En diskussion förs gällande 

de ovan nämnda teoriernas betydelse för sexuellt självskadebeteende. I diskussionen framförs 

även påtagligt synliga mönster som funnits i studien. 

 

 

Nyckelord: Sexuellt självskadebeteende, självskadebeteende, unga vuxna, kvinnor, identitet, 

kommunikation, reviktimisering, socialt arbete 
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Abstract 
 

Sexual self-harm has been questioned as a means of self-harm. This because self-harm 

is seen as a physical act with the intent to harm oneself. The purpose of this study was to 

explore, if in fact, sexual self-harm can be explained as an act of self-harm and how it 

initiated, maintained and how one interrupts the sexual self-harm. Furthermore, the study tries 

to explore how the act can be understood in a social context. The results shows that sexual 

self-harm should be seen as self-harm. The function is the same – to willingly harm oneself, 

without suicidal purpose, to handle, master or endure painful thoughts or feelings. The 

research has been constructed and analyzed with the theories of identity, communication and 

revictimization as a background. Five qualitative interviews with young women between 18 

and 25 with experience of sexual self-harm have been conducted. This to get a deeper 

understanding of the subject. The study implies that it is necessary that sexual self-harm 

should be seen as a form of self-harm. This because it is important for the committee of this 

self-harm shall get a understanding of their own behavior. It  is also important that, through 

further studies, social workers and other professionals  that meet these women can get 

appropriate and relevant knowledge and tools to help these young adult women. A discussion 

is ongoing about the above mentioned theories and their relevance to sexual self-harm. In the 

discussion, the obvious patterns that are found in the study are brought forward. 

 

Keywords: Sexual self-harm, self-harm, young adults, women, identity, communication, 

revictimization, social work   

  



iii 

Förord 
 

 

 

 

 

 

 

IP1: “Nästan en våldtäkt mot sig själv! Man är sitt eget offer och förövare. 

Syfte att skada sig själv. [...] man gör det här övergreppet mot sig själv.” 

 

IP2: “Det är som en våldtäkt mot sig själv... ja, jag våldtog mig själv när jag lät 

dem göra sådär mot mig.” 

 

IP3: “Jag fick ju min förövare in i dem” 

 

IP4: “Jag tror att det var mer så, att jag liksom, övergreppade mig själv.[...] 

som att jag... våldtog mig själv om och om igen [...]” 

 

IP5: “[...] jag har i princip våldtagit mig själv.” 
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Till alla unga vuxna kvinnor med ett sexuellt självskadebeteende – ni är inte ensamma. 

Den här studien är till er! 

 

Cecilia Armandt 

Hanna Cielo Welin 

Örebro, 2016-05-22  
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  Inledning 
 

Sexuellt självskadebeteende är ett beteende som påverkar och skadar många unga 

(Jonsson & Lundström Mattsson, 2012). Det beskrivs som ett dolt beteende, men vid 

granskning av ett sexuellt självskadebeteende är konsekvenserna tydliga. På grund av 

beteendets dolda karaktär, upplever många med ett sexuellt självskadebeteende en brist på 

förståelse samt möjlighet till hjälp. Av denna anledning är det av vikt att uppmärksamma 

beteendet. En vanligt förekommande känsla i samband med självskadan är skam (ibid.). 

Känslan av skam kan vara en bidragande faktor till att få känner att de kan prata om sitt 

beteende (Muehlenkamp, Swanson & Brausch, 2005). Røkenes och Hanssen (2007) menar att 

desto mer uppmärksammat en självskada blir, ju lättare är det för andra att känna att de inte är 

ensamma i beteendet och således vågar de prata om det. Drury och Reicher (2000) beskriver 

att känslor av ensamhet och skam påverkar även individens självbild. Negativ självkänsla och 

självbild är vanligt för unga vuxna med ett självskadebeteende. Beteendet kan därför att 

förstås som något som påverkar hela ens identitet (ibid.). Slutligen går det att se sexuellt 

självskadebeteende som en vanlig form av självskada bland unga vuxna kvinnor som varit 

utsatta för sexuella övergrepp. På så vis kan teorin om reviktimisering vara ett relevant 

verktyg för att förstå beteendet (Noll, Horowitz, Bonanno, Trickett & Putnam, 2003). 

Jonsson och Lundström Mattsson (2012) påpekar att sexuellt självskadebeteende är en 

vanligt förekommande form av självskadebeteende. Med sexuellt självskadebeteende avses 

när en individ utför en sexuell handling med intentionen att skada sig själv. Skadorna som 

följer beteendet kan ge både fysiska och psykiska men. De fysiska skadorna kan uppstå i och 

med att sexet inte sällan är våldsamt. I och med att detta beteende ofta innebär förnedrande 

situationer innebär det också negativa psykiska konsekvenser. Sexuellt självskadebeteende 

har ännu inte erkänts som ett självskadebeteende, vilket resulterar i att det finns lite förståelse 

för beteendets innebörd och konsekvenser.  Detta kan bero på den bristfälliga forskningen 

inom området. På grund av beteendets karaktär kan det förstås som en dold form av 

självskadebeteende, vilket således gör det svårupptäckt. Vidare understryker dock Jonsson 

och Lundström Mattsson (2012) vikten av att se sexuellt självskadebeteende som ett 

självskadebeteende. Anledningen är att de unga vuxna kvinnorna med detta beteende inte ska 

känna sig ensamma i sin självskada samt få den hjälp de behöver. För att vidare kunna 

kartlägga och förstå sexuellt självskadebeteende är det nödvändigt ta ett steg tillbaka och 

studera innebörden av självskadebeteende (ibid.). 

Unga vuxnas självskadebeteende har sedan början av 1990-talet blivit alltmer 

uppmärksammat, både inom media och också det sociala arbetet. Detta menar Laye-Gindhu 

och Schonert-Reichl (2005) beror på att beteendet har lyfts fram mer, exempelvis i 

populärmedia och i vår vardag. Intresset för självskadebeteende inom forskningsvärlden är 

också en anledning till ökad beaktning av ämnet (Gratz, Conrad & Roemer, 2002). Steggals 

(2015) menar även att uppmärksamheten kan förstås med hänsyn till den faktiska ökningen av 

självskadebeteende. Beteendet har ökat drastiskt både i antal utövare, men även utövandet av 

självskadan har ökat över tid. Det är dock fortfarande oklart om detta beror på en faktisk 

ökning, eller att allt fler unga vuxna vågar berätta om sitt självskadebeteende på grund av att 

det pratas mer om beteendet (ibid.). Beteendet fick 2013 en egen klassifikation i 

diagnoshandboken Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition (DSM-

V). I tidigare versioner av DSM har självskadebeteende varit ett symptom på en 

personlighetsstörning. Kategoriseringen i DSM-V innebar en klassifikation av 

självskadebeteende (Platt et al. 1992). Steggals (2015) lyfter fram problematiken kring 

klassificeringen i DSM-V, då den innefattar ett snävt synsätt till förståelsen för 

självskadebeteende (ibid.).  
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En övervägande del av forskningen inom självskadebeteende visar på att det främst är 

vanligast bland kvinnor (Straiton, Hjelmeland, Grimholt & Dieserud, 2013). Forskning 

uppskattar förekomsten av självskadebeteende som dubbelt så vanligt bland kvinnor jämfört 

med män (Madge et al., 2011; Madge et al., 2008). Enligt Straiton et al. (2013) och Madge et 

al. (2008) löper kvinnor större benägenhet att utveckla ett självskadebeteende och olika 

metoder för att självskada. Självskadebeteende kan ta olika uttryck i både handlingar och 

funktioner. Ett gemensamt drag som är betydelsefullt för självskadebeteende är att genom 

smärtan hantera ångest (ibid.). Vad gäller mäns självskadebeteende skiljer sig dess funktioner 

och uttryck ofta från kvinnors (Straiton et al., 2013). Män tenderar snarare att externalisera 

sina känslor och vara aggressivt utåtagerande (Holmqvist, Carlberg & Hellgren, 2008). 

Utöver kön bedrivs en stor del av forskningen på området främst angående minderåriga 

(exempelvis Madge et al., 2011; Madge et al., 2008). Således råder även en kunskapslucka 

kring populationen unga vuxnas självskadebeteende. Med anledning av detta behövs mer 

uppmärksamhet ges till unga vuxna kvinnor med självskadebeteende, detta för att lyfta fram 

deras behov och bakomliggande motiv till sitt självskadebeteende (Madge et al., 2008). 

Till vår kännedom finns det få kvalitativa studier som studerar sexuell självskada som 

en form av självskadebeteende samt vad det innebär för utövarna. Två på området 

framstående forskare (Jonsson & Lundström Mattsson, 2012) har studerat sexuellt 

självskadebeteende. Deras forskning studerar, till skillnad från denna, ungdomar oavsett kön i 

åldern 15-18 år, med ett pågående sexuellt självskadebeteende I och med att de studerar ett 

pågående sexuellt självskadebeteende får de inte möjlighet att studera hela händelseförloppet 

från början till slut. Till vår kännedom saknas det tidigare forskning som studerar hela 

händelseförloppet för specifikt sexuellt självskadebeteende. Inom forskningen för 

självskadebeteende är det i dag inte självklart att sexuellt självskadebeteende går att ses som 

en forn av självskadebeteende. Laye-Gindhu och Schonert-Reichl (2004) lyfter fram att inom 

forskningsvärlden råder ett generellt antagande gällande självskadebeteende. Detta är att de 

beteenden som utgör självskadebteende främst anses vara de fysiska handlingarna som utförs 

mot individens egen kropp. Samtidigt förklarar Jonsson och Lundström Mattsson (2012) att 

den grundläggande aspekten i konstruktionen om sexuellt självskadebeteende är att beteendet 

syftar till att åsamka sig själv fysisk eller psykisk skada. Sexuellt självskadebeteende innebär 

att en person har ett mönster av att söka sig till sexuellt destruktiva situationer. Sexuellt 

självskadebeteende kan utövas i olika former såsom att utföra sexuella handlingar mot sin 

vilja, sexuellt självskadebeteende online samt att sälja sex. Med tanke på att de skador som 

följer av ett sexuellt självskadebeteende inte behöver vara direkt synliga, kan det vara svårt att 

upptäcka detta beteende. Ångestlindring, affektreglering, samt ett sätt att hantera självförakt 

och andra psykiska påfrestningar ses som en betydande faktor för sexuellt självskadebeteende. 

Likaså är erfarenheter och minnen från sexuella övergrepp en viktig aspekt gällande sexuellt 

självskadebeteende. Jonsson och Lundström Mattsson (2012) påpekar att sexuellt 

självskadebeteende kan leda till betydande negativa konsekvenser såsom självhat och social 

dysfunktionalitet. Med anledning av ovanstående bör det anses relevant att undersöka vad 

sexuellt självskadebeteende innebär i relation till självskadebeteende (ibid.). 

Hären efter kommer sexuellt självskadebeteende förkortas SSB och 

självskadebeteende till SB. Med SSB-episod avses den enskilda aktiva sexuella handlingen 

för beteendet. 

 

Problembeskrivning 

Som tidigare beskrivet kan SSB ses som en vanlig form av självskada bland unga 

vuxna kvinnor. Detta på grund av beteendets dolda karaktär och den bristande kunskapen på 

området (Jonsson & Lundström Mattsson, 2012). Många med ett SSB underlåter att söka 

hjälp, delvis på grund av en upplevelse av oförståelse bland professionella. De som dock gör 
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det kommer i kontakt med flera yrkesgrupper, genom att de antingen själva uppsöker, eller 

blir hänvisade till, dem. Bland dessa professioner är sjuksköterskor, allmänläkare, 

psykiatriker, psykoterapeuter, lärare, övervakare, men också socialarbetare som exempelvis 

kuratorer. Således är beteendet ett multiprofessionellt problem (Turp, 1999).  De 

yrkesverksamma som kommer i kontakt med dessa personer, bör således ha ett ansvar att 

skapa förutsättningar för djupare förståelse för beteendet. Att ha förståelse för vad beteendet 

innebär, är grundläggande för att kunna bekräfta klientens upplevelser och visa att hen blir 

sedd. En öppnare syn på vad SB kan innebära och vilka konsekvenser de medför, fordrar att 

den professionella har förmåga att lyssna på och förstå den enskilda individens beskrivningar 

och upplevelser. För att kunna hjälpa de unga vuxna kvinnor med ett SSB, är det av stor vikt 

att de professionella är tillmötesgående och även har kunskap om de förklaringsmodeller som 

finns för SB (ibid.). Det är inte helt självklart idag vad SSB är, eller om det kan ses som en 

form av SB. Yrkesutövare kan ha svårt att applicera begreppet SB på den här typen av 

sexuellt beteende. Orsaken till detta är bland annat den snäva teoretiska definition av SB som 

vanligast förekommer idag (Platt et al., 1992). Därför är det relevant att samtala med utövarna 

själva när yrkesutövare ska bygga sin begreppsbas för olika beteenden. Att utgå från, och 

använda, klienternas språkbruk kan vara gynnsamt för att klienterna ska känna att deras 

upplevelser och erfarenheter blir hörda och bekräftade. Dessa argument kan appliceras för att 

vidga förståelsen för SSB samt hur det kan placeras in under SB (Birchard, 2011). 

Ovanstående är ytterligare skäl till varför det är relevant för socialt arbete att genomföra en 

kvalitativ studie i likhet med denna. 

Den forskning som hittills har bedrivits på området för SB har främst genomförts med 

kvantitativa forskningsmetoder (Laye-Gindhu & Schonert-Reichl, 2004; Madge et al., 2008). 

Dessa har bidragit med kunskap om omfattning samt beteendets orsak och verkan. På grund 

av att studierna nästan uteslutande grundats på enkäter, lämnas dock inget utrymme för de 

unga vuxna att fritt uttrycka sig kring de känslor och upplevelser av sitt SSB. Således ges 

ingen förståelse för olika förhållningssätt, upplevelser och beskrivningar kring beteendet. 

Utövarnas olika tankar om vad SB är löper därför stor risk att falla bort. Forskare med 

kvantitativ forskningsansats som utgångspunkt betonar därför själva vikten av att lyfta fram 

utövarnas egna beskrivningar och upplever av SB (Laye-Gindhu & Schonert-Reichl, 2004). 

En kvalitativ forskningsansats gör det möjligt att studera de unga vuxnas egna uppfattningar 

kring sin självskada (Kvale & Brinkman, 2009). Mot bakgrund av detta ämnar denna uppsats 

att genomföra en kvalitativ studie. Detta i syfte att få en djupare förståelse för de unga vuxna 

kvinnornas upplevelser och beskrivning av sitt SSB, och således studera hur ett SSB går att 

förstås som en form av SB.  

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur SSB går att förstås som en form av 

SB. Vidare är syftet att studera hur beteendet kan förstås utifrån en social kontext. Studien 

ämnar uppnå detta genom att intervjua unga vuxna kvinnor kring deras erfarenheter av 

beteendets händelseförlopp och funktioner. 

 

Frågeställningar 

1. Kan SSB förstås som en form av SB? 

2. Hur kan SSB förstås som ett SB utifrån händelseförloppet? 

3. Hur går det att förstå SSB:s funktioner utifrån begreppen identitet, kommunikation 

samt reviktimisering? 
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Avgränsning 

I föreliggande studie särskiljs SSB från sexmissbruk. Anledningen till detta är att trots 

att de två beteendena har en del likheter, är det främst dess funktion och syfte som skiljer dem 

åt. Birchard (2011) förklarar sexmissbruk som ett skadligt mönster av sexuella relationer med 

flera sexuella partners, vilka upplevs av den beroende endast som objekt att användas i det 

syftet. Vid sexmissbruk fungerar sexuella aktiviteter som ett sätt för individen att återgå till ett 

normaltillstånd av välmående. Det är även ett sätt att nå en form av rus bortom 

normaltillståndet, genom intensiv sexuell njutning och upphetsning. Således har beteendet två 

funktioner: att avlägsna obehag samt att ge ett sexuellt rus. Birchard (2011) menar att 

sexmissbruk bör ses som ett användande av, en jakt på eller ett beroende av ett sexuellt 

beteende för att påverka sinnesstämningen och nå det sexuella ruset (ibid.). 

 

Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
 

 Nedan presenteras forskning inom relevanta områden för uppsatsens 

problemområde. Först redogörs för SB, dess handlingar och funktioner samt risk- och 

skyddsfaktorer och studiens definition för SB. Därefter följer SSB med ämnen såsom 

onlinesex och säljandet av sexuella tjänster inom avsnittet för SSB. Avslutningsvis 

presenteras begreppen identitet, kommunikation och reviktimisering samt hur de går att förstå 

i relation till SB. 

Självskadebeteende 

Det finns otaliga benämningar för SB och definitioner för vad det innebär, men ännu 

finns ingen heltäckande beskrivning av fenomenet och dess karaktär (Steggals, 2015). Inom 

forskningen är synen på detta ännu vidare, där används en stor variation av begrepp såsom 

self-mutilation, self-injury, self-harm, deliberate self-harm, non-suicidal self-injury, för att 

nämna några få. För att beskriva SB använder flera forskare den beskrivning av 

självstympning som Favazza (1998) formulerade i studien Repetitive self-mutilation från 1998 

(Gratz et al. 2002; Abrams & Gordon, 2003). Han beskriver SB på följande sätt: “En direkt 

avsiktlig förstörelse eller förändring av sin kropp, utan medveten suicidal avsikt. Resultatet är 

dock allvarligt nog för att vävnadsskador ska inträffa” (Favazza, 1998). Favazza och 

Rosenthal (1993) utesluter i definitionen av SB, alla handlingar med suicidala intentioner 

samt alla handlingar som inte direkt leder till kroppsskada.  

Trots att många använder sig av Favazzas (1998) definition av SB, har det sedan dess 

uppkommit flera förklaringar som nyanserar begreppet. Definitionen av självskadebeteende 

varierar beroende på huruvida utövarna har suicidala intentioner eller inte, samt om 

självskadan är medveten eller inte (Madge et al., 2008). Vissa forskare definierar det som en 

icke dödlig handling som en individ medvetet utför gentemot sig själv genom olika 

beteenden, intag av giftiga substanser eller att använda redskap, med intentionen att skada sig 

själv (Straiton et al., 2013). Andra forskare utgår från olika kriterier för SB. SB ska vara en 

handling med en icke dödlig utgång med vilken personen medvetet gjorde ett eller fler av 

följande: 1) initierat beteende (till exempel självskärande, hoppa från höjder), vilka syftade till 

att orsaka självtillfogade skador, 2) intagit en substans som föreskriver den föreskrivna 

terapeutiska dosen, 3) intagit en rekreationell eller olaglig drog, och detta var en handling som 

personen betraktade som självskadebeteende, 4) intagit en icke ätbar substans eller föremål 

(Madge et al., 2008; Madge et al., 2011; Scoliers et al., 2009). Mitchell och Ybarra (2007), 

bortser däremot helt från utövarens intentioner, utan anser att en handling är självskadande så 

länge den inte är dödlig.  
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Definition av självskadebeteende till föreliggande studie. Utifrån ovanstående 

avsnitt är det tydligt att det finns många olika definitioner för vad SB är. Således har det varit 

nödvändigt att precisera en definition av beteendet för föreliggande studie. Denna består av en 

vedertagen definition, som har kombinerats med andra synsätt på beteendet i syfte att vidga 

perspektivet vad en självskadande handling kan vara. 

Steggals (2015) och Turp (1999) belyser problemet kring att inte ha en tydlig 

terminologi och förklaringar kring ämnet. Det försvårar forskningen och samtalet om ämnet 

när det inte finns en heltäckande definition på beteendet. Forskare eller professionella emellan 

riskerar att inte förstå varandra, eller missa vissa SB i deras snäva definitioner. Med anledning 

av detta finns det ett behov av en “thick description”. Genom den kan synen på SB vidgas och 

omfatta alla former av självskadande - utan att tunna ut innebörden av begreppet. På grund av 

detta kommer följande studie utgå från nedanstående definition av SB, med argumentation för 

att vidga även den. Detta för att låta definitionen fungera som ett större paraplybegrepp för 

alla former av SB (jfr ibid.). 

World Health Organization (WHO)/ EURO Multicentre Study (Platt et al., 1992) är en 

multinationell studie om SB, där forskare granskade trender inom epidemiologin kring SB och 

gjorde uppföljande undersökningar av urvalsunderlaget. De kom fram till följande definition: 

 
An act with non-fatal outcome in which an individual deliberately initiates a nonhabitual 
behavior, that without intervention from others will cause self-harm, or deliberately ingests a substance 

in excess of the prescribed or generally recognized therapeutic dosage, and which is aimed at realizing 

changes that the person desires via the actual or expected physical consequences. (Platt et al., 1992). 
 

Denna definition vidgar perspektivet på vilka handlingar som tillfogar självskadan. 

Den ger även en bredare syn på vilka förändringar individen syftar förverkliga genom de 

faktiska, eller förväntade, fysiska följderna av handlingen. 

Turp (1999) menar att vilka handlingar som omfattar detta självskadande, samt vilka 

förändringar individer önskar förverkliga, kan förstås på många olika sätt. Det är inte möjligt 

att bestämma att vissa specifika handlingar blir självskadande, endast för att individen önskar 

förverkliga vissa specifika förändringar (ibid.). Självskadandet måste ses utifrån den kontext 

individen befinner sig i. Det vill säga måste hänsyn tas till sociala normer, individens avsikt, 

det psykologiska tillstånd som medföljer handlingen samt hur handlingen inte bara påverkar 

kroppen, utan även självet - både psykiskt och identitetsmässigt. Varje fall av beteende kan 

granskas utifrån olika perspektiv, beroende på den sociala och personliga kontexten i vilket 

det förekommer (Connors, 1996). På så vis kan andra beteenden inkluderas, till 

exempel riskfyllda beteenden som individen är medveten om kan medfölja en skadlig 

konsekvens (Turp, 1999). Därför kan definitionen som Platt et al. (1992) ger förstås ur 

ytterligare perspektiv. Detta är att det är ett beteende som 1) avsiktligt och uppenbarligen 

äventyrar eller åsidosätter en persons normala tendens att bevara och ta hand om sig själv, 2) 

har en intensiv eller extrem egenskap som väcker starka känslor hos åskådare (exempelvis 

oro, bestörtning, skräck, skuld, ilska, sorg och avsky), 3) och är inte i första hand en 

ätstörning eller ett missbruk av alkohol eller droger (även om dessa också kan vara 

närvarande) (ibid.).  

I och med kontextens betydelse för hur vi uppfattar beteenden, är det viktigt att vara 

aktsam med hur mening och funktion tillskrivs dessa beteenden. En specifik handling kan 

utgöra självskada för en person, men inte en annan. Samma handling kan även utgöra 

självskada för samma första person vid ett tillfälle, utan att utgöra självskada för individen vid 

ett annat tillfälle (Connors, 1996). På grund av att känslor och upplevelser är svårfångade och 

kontextburna kommer det oundvikligen att förekomma tillfällen då beteenden hamnar i 

marginalen av denna definition, till vilka några tillskriver ett SB och andra inte (Turp, 1999). 
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Självskadebeteendets olika handlingar och funktioner. Laye-Gindhu och Schonert-

Reichl (2005) studerade 424 kanadensiska skolungdomars SB och dess förekomst, olika 

former samt funktion. Resultatet visade att SB främst består av följande sex beteenden: att 

skära sig, slå eller bita sig själv, tablettmissbruk, ätstörningsbeteenden, vårdslösa beteenden 

samt hoppa eller falla från höga höjder i syfte att skada sig själv. Madge et al. (2008) 

beskriver att SB även kan innefatta andra metoder såsom hängning och strypning eller 

drunkning utan dödligt utfall, utsätta sig för icke livshotande elstötar, bränning, sniffning, 

svält, plötsligt avbrott i medicinering, att skjuta sig själv i en inte livsbetydande kroppsdel, att 

svälja ett icke-ätbart ämne eller föremål (ibid.). Smärtan och de olika formerna av 

kroppsinriktade, nedvärderande handlingarna ses som typiskt för de olika metoderna för SB 

(Fjellman, 2011). 

Anledningen till ett SB är många, där de mest förekommande anledningarna tycks 

vara att fly från en plågsam sinnesstämning och genom SB nå en form av ångestlindring 

(Holmqvist et al., 2008). Nedanstående forskare beskriver att den funktion som SB fyller 

varierar från individ till individ, det tjänar inte enbart ett syfte. Däremot går det att identifiera 

övergripande funktioner för SB. Den grundläggande konstruktionen om SB och dess 

funktioner är att det är en form av copingstrategi. Det vill säga ett sätt för individer att hantera 

negativa emotionella upplevelser som upplevs som särskilt överväldigande och svåra att 

hantera, exempelvis trauman (Connors, 1996; Holmqvist et al., 2008; Latina, 2015; Abrams & 

Gordon, 2003). En gemensam funktion, oberoende av vilket beteende individen tar till, är att 

det syftar till att ge emotionell eller psykologisk lättnad (Abrams & Gordon, 2003). Connors 

(1996) formulerade fyra huvudsakliga funktioner för SB: 1) återskapande av det ursprungliga 

traumat, 2) att ge uttryck för känslor och behov, 3) ett sätt att organisera sig själv och återfå 

homeostas, samt 4) att hantera och bibehålla en dissociativ process (ibid.). Vidare menar 

Laye-Gindhu och Schonert-Reichls (2005) att de mest förekommande anledningarna till ett 

SB är känslomässig hantering av en depression, ensamhet, negativ självbild, negativ 

självkänsla, själväckel, en övervägande känsla av att vilja skada eller straffa sig själv, 

distraktion från ångest och smärtsamma känslor och tankar (ibid.). 

Svensson et al. (2013) menar att frågan varför unga vuxna har ett SB, även kan 

förklaras genom att studera de olika anledningar som den inre smärtan beror på. 

Familjetrauman, föräldrars skilsmässa eller övriga familjeproblem ses som en källa till den 

underliggande stress som leder till självskada. Traumatiska erfarenheter i barndomen, otrygg 

anknytning eller emotionell försummelse och separation från vårdnadshavare i tidig ålder ses 

som signifikanta prediktorer för ett SB senare i tonåren och början av vuxenlivet (ibid.). SB 

kan då ses som ett sätt att få utlopp för ilska och frustration (Abrams & Gordon, 2003). 

Individens egna bekymmer såsom relationsproblem, drogproblem, våld, och ekonomisk 

ostabilitet, mobbning, problem och stress med skolan eller arbetet nämns som några teman för 

att förklara SB (Abrams & Gordon, 2003; Madge et al., 2011). Studier betonar även olika 

former av fysisk och psykisk misshandel som en anledning till ett SB. Vanligt förekommande 

för unga vuxna kvinnor är även erfarenheter av sexuella övergrepp (Holmqvist et al., 2008). 

SB kan ses som en tillfällig lättnad av olika former av negativa emotionella 

upplevelser. SB blir då ett svar på hur ungdomar och unga vuxna hanterar negativa känslor. 

Detta tycks leda till att unga vuxna använder sig av ytterligare SB när de upplever en till inre 

konflikt (Latina, 2015). Således går det att se hur en negativ förstärkningsspiral aktiveras 

vilket den Ystgaard et al. (2003) betonar. I studien framkommer det att SB i sig kan leda till 

depression och ökad ångest vilket då ämnas hanteras med hjälp av ytterligare episoder av SB 

(ibid.).  

SB kan även ha en utåtriktad funktion där syftet kan vara en form av rop på hjälp, att 

visa andra hur personen i fråga egentligen mår (Holmqvist et al., 2008). Genom sitt SB går det 

att få andras uppmärksamhet. Således kan beteendet användas för att skrämma andra, och få 
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dem att förstå hur desperata de känner sig i sitt mående, eller ta reda på ifall någon älskade 

dem (Scoliers et al., 2009). SB kan även ses som en överflyttning av känslor, som att flytta 

smärtan från sitt inre till någon annanstans. Dessa motiv belyser beteendets karaktär som en 

kommunikativ metod, vilka fungerar som ett sätt att externalisera inre smärta. Det SB kan 

således ses som en känslofokuserad copingstrategi med funktion att visa, samt reglera, den 

inre smärtans påverkan på individen (Laye-Gindhu & Schonert-Reichl, 2005). 

SB innebär en uppenbar risk för negativa tankar om sig själv, såsom självförakt och 

andra liknande destruktiva beteenden (Holmqvist et al., 2008). I Laye-Gindhu och Schonert-

Reichls (2005) studie gav resultatet att negativa känslotillstånd (såsom att vara arg, 

deprimerad, ensam, frustrerad m.m.) var vanliga före självskadan samt att dessa känslor 

minskade under, men framförallt efter, en SB-episod. Istället var det vanligt att självmedvetna 

känslor, exempelvis skam, skuld och avsky, ökade efter SB. Att känna positiva känslor (glad 

eller upphetsad) förekom marginellt endast under själva SB-episoden. Lättnadskänslor var ett 

undantag från detta, och förekom både under och efter handlingen (ibid.). Även Holmqvist et 

al. (2008) beskriver intensiva negativa känslor eller känslor av dysfori innan självskadandet, 

och känslor av lättnad efteråt (ibid.). 

Sammanfattningsvis går det att se att SB har en intrapersonell karaktär. Syftet är att, 

genom de fysiska handlingarna, fly från en inre smärta, få utlopp för den samt att upplysa 

andra om sitt mående (Straiton et al., 2013; Scoliers et al., 2009; Madge et al., 2008). 

 

Risk- och skyddsfaktorer för självskadebeteende. SB är ett ökat problem bland 

unga. Det är ett beteende som oftast är svårt att förutse, men riskfaktorer som psykisk ohälsa, 

impulsivitet, låg självkänsla och stress är betydelsefulla symptom för ett SB (Madge et al., 

2011). Madge et al. (2008) betonar vikten av ökad kunskap kring omfattningen av problemet 

för att kunna förstå när ett SB kan inträffa, vilka som kan vara i riskzonen för ett SB samt 

vilken hjälp som kan vara av godo. Detta, menar Madge et al. (2008), är viktigt att studera då 

en enstaka episod av SB kan leda till fortsatta och mer drastiska och ökade självdestruktiva 

beteenden (ibid.). Alkohol ökar risken för ungdomar att hamna i en spiral av olika former av 

SB, framförallt för ungdomar med en tidig alkoholdebut (Straiton et al., 2013). Ytterligare 

riskfaktorer hos framförallt unga vuxna kvinnor tycks vara avskärmning från vänner och 

familj, negativa relationsmönster, känslomässig försummelse i barndomen, mobbning, samt 

orimligt höga krav på sig själv i skolan (Madge et al, 2011; Gratz et al., 2002). 

Flertalet studier visar att erfarenheter av sexuella övergrepp och sexuella övergrepp i 

barndomen är starkt associerat som riskfaktorer för ett SB (Holmqvist et al., 2008; Mitchell & 

Ybarra, 2007; Madge et al., 2011). Samtidigt påpekar Madge et al. (2011) att SB är ett 

komplext ämne som gör det svårt att finna ett specifikt enskilt mönster för att varken förklara 

eller förutsäga att unga vuxna kommer att använda sig av ett SB. Trots att både psykologiska 

egenskaper och negativa livshändelser kan ses som riskfaktorer för ett SB är variationen stor 

och i allra högsta grad individuell (ibid.). 

Vad gäller skyddsfaktorer är det få studier som studerat och funnit signifikanta 

samband för skyddsfaktorer som minskar risken för SB. Kaminski et al. (2009) är några av de 

få som studerat detta. De undersökte tidigare kända skyddsfaktorer i jämförelse med varandra 

genom en enkätstudie bland 4131 skolungdomar från utsatta områden i USA. Kaminski et al. 

(2009) fann att en känsla av en trygg samhörighet i familjen ses som en betydelsefull 

skyddsfaktor. Ålder, kön, etnicitet, familjeekonomi och socioekonomisk grupp ses som 

ytterligare faktorer som påverkar huruvida unga vuxna kvinnor påbörjar eller inte påbörjar ett 

SB. Likaså känslan av samhörighet och trygghet i skolan, känslan av att få vara en del av en 

grupp, samt känslan att bli sedd och lyssnade till ses som skyddsfaktorer för en minskad risk 

för ett SB. Kaminski et al. (2009) fann dock i sin studie en, kan tyckas oväntad, upptäckt 

gällande skyddsfaktorer. De unga vuxna kvinnorna med ett SB upplevde ändå att de hade en 
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stark samhörighet till sina vänner. Författarna menar att anledningen till att dessa unga vuxna 

kvinnor hade ett SB, trots deras relation och samhörighet till vänner kan bero på att de inte 

fick det stöd de behövde, inte kände att de kunde be om råd, eller möjlighet att prata om sina 

anledningar för sitt SB på ett adekvat sätt (ibid.). 

 

Sexuellt självskadebeteende 

SSB beskrivs av enskilda, exempelvis inom skönlitterär och facklig litteratur samt 

media och bloggar, och har på så vis fått en vardaglig och allmän innebörd (Jonsson & 

Lundström Mattsson, 2012). Däremot är forskning kring ämnet fortfarande mycket bristfällig. 

Således saknas ännu en vedertagen definition av vad begreppet innebär. För att inhämta 

kunskap via vetenskapliga studier kring beteendet måste därför angränsande områden 

utforskas, såsom sexuellt risktagande, sexuellt riskbeteende, att sälja sex och SB. Ett av skälen 

till varför SSB inte förekommer lika mycket i studier om SB, är att forskare sällan frågar om 

det riskfyllda eller skadliga sexuella beteendet. Det kan även bero på den dolda aspekten i 

beteendet, att unga vuxna kvinnor upplever det svårt att prata om sitt SSB (ibid.). 

Jonsson och Lundström Mattsson (2012) förklarar att den grundläggande aspekten i 

konstruktionen om SSB är att det är ett sexuellt beteende en individ tar till för att åsamka sig 

själv skada - fysiskt eller psykiskt. De sexuella situationer individen uppsöker kan ofta vara 

våldsamma och därför direkt skadliga, men de innebär också ofta psykiska men. I och med att 

de skador som följer av ett SSB inte nödvändigtvis är fysiska, eller åtminstone direkt synliga, 

kan det vara svårt att upptäcka de unga som har ett sådant beteende. Således är SSB ett 

relativt dolt problem (ibid.). 

Svensson et al. (2013) ser att flera riskfaktorer och motiv finns för ett SB - såsom 

tidigare erfarenheter av fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp, andra trauman, dissociativa 

processer, ångest, svårigheter med impulskontroll samt familjetrauman och/eller 

familjeproblem med svåra familjeförhållanden. Dessa stämmer även väl överens med SSB. 

Jonsson och Lundström Mattsson (2012) nämner ångestlindring, affektreglering, att känna sig 

levande, och ett sätta att kommunicera sin ångest vanliga funktioner för SSB. På grund av 

detta kan det vara betydelsefullt att vara uppmärksam på dessa faktorer för att upptäcka om en 

individ har ett SSB (ibid.). Det är heller inte helt ovanligt att ta till olika former av SB. Ett 

ytterligare sätt att upptäcka SSB kan vara att fråga om det sexuella beteendet vid upptäckten 

av andra SB (Latina, 2015). 

Jonsson och Lundström Mattsson (2012) menar att SSB innebär att en person har ett 

mönster av att söka sig till sexuella situationer som innebär egen psykisk eller fysisk skada. 

Beteendet kan, likt andra former av SB, förklaras som ett sätt att “överleva psykiskt”, att 

hantera ångest, självförakt samt andra psykiska påfrestningar. Ofta i form av erfarenheter och 

minnen från tidigare sexuella övergrepp. SSB kan skapa betydande negativa konsekvenser, 

såsom smärta, problem i skolan, arbetet eller övriga betydelsefulla livsområden (ibid.).  

 

Sexuellt beteende online. Enligt Jonsson, Bladh, Priebe och Svedin (2015) har unga 

som utsätter sig för sexuellt riskbeteende online i större omfattning varit utsatta för sexuella 

övergrepp än andra ungdomar. Med sexuellt riskbeteende online menas unga som upprepande 

gånger utsätter sig för sexuella risker på nätet. Baumgartner, Valkenburg och Peter (2010) 

beskriver sexuellt riskbeteende online som ett utbyte av intima, sexuella handlingar. 

Baumgartners et al. (2010) studie visar att unga vuxna med ett sexuellt riskbeteende online 

riskerar olika former av negativa upplevelser så som aggressivitet, känsla av skam, skuld och 

förlägenhet. Således bör en signifikant fråga att ställa vara hur de unga vuxna kvinnorna 

inledde sittsexuellt riskbeteende online, samt studera deras mående (ibid.). Jonssons et al. 

(2015) studie visar resultat för att de som använde sig av olika former av självdestruktiva 

sexuella riskbeteenden online upplevde en minskad och negativ självkänsla (ibid.).  
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Kontaktsökandet samt möjligheten att vara anonym är lättare via internet, vilket ses 

som en anledning till de ökade tendenserna av sex online (Jonsson & Lundström Mattsson, 

2012), således kan internet ses som ett oöverskådligt forum för unga med ett sexuellt 

riskbeteende online. Baumgartner et al. (2010) kategoriserade följande punkter som ett 

sexuellt riskbeteende online: 1) de som letar efter någon online att prata sex med, 2) de som 

letar efter någon online för att ha sex med, 3) de som skickar intima bilder/filmer till någon 

online, 4) de som avslöjar hemlig information som telefonnummer, adress till någon online 

(ibid.). 

Enligt Jonsson och Lundström Mattsson (2012) kan samtliga risktaganden öka risken 

för att unga ska utsättas för sexuella övergrepp. Skillnaden mellan SSB online och vad som 

skulle kunna ses som ett allt mer vardagligt fenomen genom olika internettjänster och appar 

såsom Tinder och Badoo, är att ett SB online sträcker sig bortom nyfikenheten och hoppet att 

träffa någon speciell. Ett SSB handlar således både om ett upprepat och metodiskt sexuellt 

risktagande där unga varje vecka eller varje dag under en längre tid publicerar sexualiserat 

material om dem själva. Likaså sex via webbcamsex med okända eller andra liknande 

sexuella tjänster via webbcam, där den unge stämmer träff online med någon och får betalt i 

olika former för det. Jonsson och Lundström Mattsson (2012) visar att detta inte alltför sällan 

leder till andra sexuella tjänster ”offline”, det vill säga via ett direkt möte. Det finns flera olika 

förklaringar till eskalerandet av SSB: materiella behov, identitetssökande, emotionella eller 

andra yttre eller inre påfrestningar kan bidra till ett ökat risktagande (ibid.). 

Jonsson & Lundström Mattsson (2012) ställde upp en modell (se appendix D) för att 

peka på olika faktorer som kan leda till upprepade risktaganden, till ökad förekomst av 

sexualiserade handlingar (författarna jämför här processen för alkohol- och drogberoende), till 

SSB (ibid.). 

 

Att sälja sex. Att sälja sex är inte något helt ovanligt bland ungdomar, menar 

Svensson et al. (2013). Betalning för sexuella handlingar behöver inte endast avse pengar. 

Någonstans att sova, skydd, materiella ting, alkohol, cigaretter, droger och sällskap är övriga 

vanliga ersättningar som nämns gällande unga kvinnors säljande av sexuella tjänster. Studiens 

resultat visade att flertalet olika former av mentala och emotionella övergrepp var mer vanligt 

förekommande hos dem som hade sålt sex än hos de som inte hade gjort det. Resultatet 

klargjorde även att samtliga av de som hade sålt sex tidigare hade blivit utsatta för sexuella 

övergrepp. Det framkom att 40 % av kvinnorna som hade börjat sälja sex i tonåren hade varit 

med om sexuella övergrepp i barndomen. Många av de som hade sålt sex hade sämre psykisk 

hälsa och ofta ett SB. Studien visar vidare att det sexuella övergreppet ledde till minskad 

självaktning för sin egen kropp, något som de unga kvinnorna kände äckel och skam för. En 

annan anledning till att unga kvinnor säljer sex är för att minska den psykologiska smärtan 

och ångesten från minnena av de sexuella övergreppen. På grund av studiens resultat, finns 

det indikatorer på att de unga kvinnorna hade levt i miljöer där vuxna inte hade skyddat dem 

(ibid.). 

 

Identitet 

Trost och Levin (2010) beskriver identitet som ett mångfacetterat begrepp. Det 

rymmer uttryck för personen, föränderlighet och kontextualitet. Identitet är inte lika med fasta 

egenskaper som en person har. Identitet är flytande och utvecklas, den är beroende av hur 

individen definierar situationen eller sammanhanget. Således finns det ingen ”sann identitet”, 

utan en individs sanna jag kan vara sant för just den givna situationen, men behöver inte vara 

det i ett annat sammanhang. Följaktligen kan personer ha olika identiteter, som båda stämmer 

lika mycket överens med personen och därför är lika applicerbara – beroende på situation. 

Detta gör det möjligt för personer att både vara lycklig och känna ångest (ibid.). Vidare 
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förklarar Lidskog och Deniz (2009) att identiteten också är föränderlig ur ett tidsperspektiv, 

det är något som utvecklas med tiden utifrån individens upplevelser och erfarenheter. 

Samtidigt som begreppet fångar det föränderliga och mångsidiga hos en individ utgörs det 

också av en kärna, att det finns någonting hos individen som förändras och tar olika uttryck 

men finns där gemensamt i de olika sammanhangen. Någonting som gör personen 

igenkännbar för andra, trots olika sociala sammanhang (ibid.). 

Enligt Trost och Levin (2010) utgörs identiteten av två komponenter – den sociala 

identiteten samt den egna identiteten. Men en social identitet menas att det är något 

omgivningen tilldelar en person. Samtidigt innefattar den egna identiteten något som denne 

själv tillskriver sig och som hen upplever att hen känner igen sig med. Således formas en 

individs identitet inte enbart utifrån hur hen uppfattar sig själv, utan den är beroende av 

omgivningens tolkning av individen. Detta sker genom hur individen varseblir omgivningens 

uppfattning av hen och sedan hur hen i den aktuella situationen tolkar denna varseblivning 

samt definierar situationen. Således blir identiteten och dess utveckling en social process som 

utformas i relation till, och beroende av, omgivningen. Denna process är något som sker 

undermedvetet. Vi uppfattar inte under tiden att, eller hur, den förändras samt hur dess 

utformning påverkar hela vårt liv (ibid.). Ovan nämndes att människan till viss utsträckning 

varseblir vår identitet. Med det menas att människan har förmågan att medvetandegöra sin 

identitet för sig själv, och genom att reflektera över den och göra nya val, förändra och förstå 

den (Lidskog & Deniz, 2009). Samtidigt som vi blir vår identitet, gör vi vår identitet. 

Människan är en handlande varelse som genom våra reflektioner får insikt i vilka vi är och 

möjligheten att förändra det (Giddens, 1999). 

Trost och Levin (2012) beskriver att identiteten som formas utifrån hur en individ 

placerar sig själv och andra, i relation till hur hen placerat sig själv, innebär att vissa personer 

kommer att inkluderas i personens sociala miljö, medan andra exkluderas från den. Den 

identitet som personen antagit vid det givna tillfället, utifrån den egna och den sociala 

identiteten, resulterar i att hen söker sig till vissa typer av relationer. Samtidigt dras personen 

från andra relationer och lämnar dem. Således påverkar även den egna och den sociala 

identiteten vilka relationer individer söker sig till (ibid.). 

Då identiteten är beroende av omgivningen, menar Lidskog och Deniz (2009) att den 

är starkt förknippad med känslan av att tillhöra. Genom att tillhöra en grupp och ett 

sammanhang får individen bekräftelse på vem hen är. På samma sätt kan det vara viktigt att 

inte tillhöra en grupp eller sammanhang för att bekräfta ens identitet. Därför kan 

grupptillhörighet bli särskilt viktig i strävan efter en specifik identitet, både vad gäller 

individens egen självbild och den som förmedlas till andra. Vissa grupper anstränger sig 

individen för att få “bli medlem i”. Om individen redan är med i en önskvärd grupp söker hen 

bekräftelse på att hen tillhör den (ibid.). 

 

Tidigare forskning. I likhet med författarna ovan, menar Valkenburg, Schouten och 

Peter (2005) att individen antar olika identiteter och att det är något som konstrueras och 

framställs i den aktuella kontexten. Identiteten framställs i sociala sammanhang genom 

självpresentation – den process som sker hos människor när de i samspel med andra försöker 

förmedla en bild av sig själva och sin identitet till omgivningen. Tre vanliga former av 

självpresentation är inställsamhet, intimidation samt självbefrämjande. Den första handlar om 

en vilja att bli omtyckt och att få andra att betrakta en själv som attraktiv. Vad gäller 

intimidation, innebär det att individen eftersträvar motsatt effekt, nämligen att bli fruktad och 

övertygande. Sist innebär den självbefrämjande strategin för självpresentation en strävan om 

att bli respekterad och sedd som kompetent. Att använda sig av olika strategier för 

självpresentation är vanligast bland unga. De antar olika identiteter som en funktion av den 

relationella kontexten de befinner sig i (ibid.). Drury och Reicher (2000) diskuterar huruvida 
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det är genomgående för vår sociala interaktion, att vår förståelse för det sociala 

sammanhanget och interaktionen blir rutinmässig och ömsesidig mellan dem i gruppen. 

Resultatet blir att det är lätt att se dessa mekanismer som egenskaper hos grupperna, istället 

för interaktiva produkter. Dock, när förståelsen blir asymmetrisk mellan deltagarna, blir det 

uppenbart att vår förståelse av oss själva är beroende av hur andra förstår och upplever oss 

(ibid.). 

Jonsson och Lundström Mattsson (2012) förklarar att det finns två utmärkande 

funktioner för SSB och sexuellt riskbeteende online, vad gäller identitet. Den första är att bli 

sedd och bekräftad, att få uppleva känslan av att vara betydelsefull, vacker och behövd. 

Genom detta strävade de unga kvinnorna att känna närhet. En gemensam faktor bland de unga 

kvinnor som, genom sitt sexuella riskbeteende online eftersträvade ovanstående, var att de 

upplevde känslor av ensamhet, att de var annorlunda och inte passade in. Den andra 

identitetsfunktionen författarna beskriver är att förstärka ens egna negativa bild om sig själv. 

Här är det vanligt att de unga kvinnorna känner ett förakt och självhat mot sin egen kropp. De 

personer som de unga kvinnorna kommer i kontakt med genom SSB och sexuella 

riskbeteendet online förstärker denna självbild, genom att de exempelvis kallar en för exempel 

”hora” och ”äcklig”. Förstärkningen kan också ske av kvinnorna själva genom att de i dessa 

situationer identifierar sig med de nedvärderande orden. De som har ett SSB och/eller har ett 

sexuellt riskbeteende online, oavsett om de vill få en bättre självbild bekräftat eller förstärka 

den negativa, har gemensamt att deras identitetssökande ofta varit mycket ambivalent (ibid.). 

Jonsson och Lundström Mattsson (2012) menar att ett SSB också kan handla om att skada 

kroppen på olika sätt. De unga vuxna kvinnorna har ofta en väldigt kluven relation till sin 

egen kropp och många upplever äckel gentemot den. Detta kan liknas vid studier som visat på 

att personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp kan känna att deras kropp är förbrukad, 

en känsla som kan leda till avsky mot den (ibid.). Även detta kan kopplas till Valkenburgs et 

al. (2005) studie som visade att det var vanligare bland tjejer att känna missnöje med kroppen, 

vilket kan uppmuntra dem att använda internet som ett sätt att testa och utforska hur de 

upplevs, och kan upplevas, av andra (Valkenburg et al., 2005). 

 

Kommunikation 

Ordet kommunikation härstammar från det latinska verbet communicare – ”att göra 

något tillsammans” (Røkenes & Hanssen, 2007). Kommunikation är ett nyanserat begrepp 

med otaliga metoder och syften. Kommunikation går att förstås som avsiktlig handling där 

syftet är allt från att uttrycka känslor, skapa relationer, diskutera eller argumentera eller ett 

sätt att framföra sin åsikt eller perspektiv (Drury, Catan, Dennison & Brody, 1998). Alla 

djurarter har en medfödd förmåga till kommunikation, vi alla kommunicerar med varandra på 

det ena eller andra sättet, det är grunden för den kollektiva sociala processen. När vi 

kommunicerar för vi in våra egna upplevelser, erfarenheter och synpunkter i ett mentalt 

samverkansfält (Røkenes & Hanssen, 2007). Mellanmänsklig kommunikation sker när själva 

beteendet får en innebörd, detta är något som vi tillsammans skapar. Inte bara den som 

exempelvis talar, utan även den som lyssnar och tar emot budskapet. Budskapen kan vara 

både medvetna och omedvetna. Det sistnämnda kallas för underbudskap och är vanligt 

förekommande när människan ska försöka förmedla en känsla. Underbudskap är en mycket 

viktig del av kommunikationen. En god kommunikation innebär inte alltid att saker sägs rätt 

ut, utan även det som inte verbalt sägs är av stor vikt (ibid.). 

 

Tidigare forskning. Flera studier finns med syfte att undersöka hela den lingvistiska 

repertoaren för kommunikation. En studie av Drury et al. (1998) belyser vad 4048 brittiska 

ungdomar i åldern 12-20 tycker vad dålig respektive bra kommunikation innebär. Studien har 

fokuserat på ungdomarnas kommunikation mellan föräldrar, vänner och övriga vuxna (såsom 
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lärare och myndighetspersoner). Resultatet visar att dessa ungdomar anser att kommunikation 

kan ha en ogynnsam verkan, inte endast på grund av vad som sägs utan även vad som inte 

sägs. Lyssnarens förutfattade meningar och förutbestämda svar anses också som en relevant 

aspekt för när kommunikation kan ha en ogynnsam verkan, både på ungdomen och samtalet 

(ibid.). White och Viner (2012) diskuterar i sin avhandling vikten av olika lämpliga 

kommunikationsstrategier hos vuxna som arbetar med ungdomar i socialt utsatta situationer. 

Det som White och Viner (2012) kunde se var att effektiv kommunikation kan förbättra 

hälsoresultatet och måendet för ungdomar samt att effektiv kommunikation är av vikt för 

utformandet av olika behandlingsplaner (ibid.). Det huvudsakliga tillvägagångssättet för att nå 

denna effektiva kommunikation är att vara lyhörd för ungdomens egna sätt att kommunicera 

med den vuxna och således utarbeta en kommunikationsstrategi som passar just den individen 

(Drury, 2003).  

I en studie av Reed, McLeod och McAllister (1999) blev 128 australienska 

gymnasieungdomar ombedda att rangordna fjorton kommunikationsförmågor hos vuxna (se 

appendix E). De tre mest önskvärda kommunikationsförmågorna var turtagande, 

perspektivtagande samt logisk kommunikation. Owens et al. (2015) studerar betydelsen av 

vuxna och framförallt socialarbetares kroppsspråk i bemötandet och samtal med barn och 

ungdomar. Ungdomarna i studien uttrycker att den vuxnes kroppsspråk är betydelsefullt för 

att förstå vad som egentligen sägs. Det är inte vad man säger, utan hur man säger det - vad 

man visar - som är signifikant (ibid.). Detta går att förstås både utifrån till exempel 

kroppsspråk som en kommunikationshandling, men även utifrån vad Norrby (2004) skriver 

om samtalsanalys. Hon beskriver att människan förväntar sig reaktioner på det som sagts eller 

uttryckts, det vill säga att den som vi kommunicerar med håller med, säger emot, 

kommenterar eller på annat sätt anknyter till det hen just tagit del av. Om en reaktion inte 

uppstår kan det tolkas som ett tecken att personen vi kommunicerar med inte hört eller 

förstått. Likaså om den hen kommunicerar med är tyst och/eller avvaktande (om så än i syfte 

att visa hänsyn) kan det uppfattas som nonchalans eller ointresse (ibid.).  

Drury (2003) påpekar att ett sätt att underlätta för ungdomen att vilja kommunicera 

med exempelvis med yrkesverksamma inom det sociala arbetet, är först och främst att låta 

ungdomen känna att det är på hens villkor. Studier så som Drury (2003) visar även att 

ungdomar har lättare att kommunicera om sina känslor och eventuella problematik om de inte 

känner sig ensamma eller annorlunda med sina problem (ibid.). Forskning visar att vuxna som 

arbetar med ungdomar behöver behärska en mängd olika kommunikationsförmågor för att 

skapa effektiva interaktioner till ungdomen. En av de mest betydelsefulla förmågorna är att 

vara en god lyssnare med respekt för de känsliga aspekter som kan förekomma i samtalet. 

Empati och tolkning, styrkan att kunna läsa mellan raderna är av vikt. Likaså insikten om hur 

man som vuxen samtalar, responderar samt använder sitt kroppsspråk är grundläggande för en 

framgångsrik kommunikation mellan den vuxna och unga (Reed et al., 1999). 

Adshead (2010) beskriver kommunikationen utifrån ett evolutionärt perspektiv. Där 

det är livsavgörande att små barn befinner sig i relationer till vuxna människor så att de kan 

kommunicera om de skulle hamna i fara. Kommunikation har således sin grund i en känsla. 

Orden för känslor beskrivs oftast utifrån metaforer som ger en känslomässig ton och smak till 

tanken. Förmågan att använda metaforen begripligt så att andra kan förstå den bygger på en 

enorm psykisk kapacitet att memorera och symbolisera. Således är det anmärkningsvärt 

menar Adshead (2010) att vi tar denna kapacitet för givet och således antar att alla andra 

människor kan använda sitt känslospråk lika enkelt och effektivt. Kommunikation går 

följaktligen att se som ett uttryckssätt med många olika strategier, processer och språk (ibid.). 

 

Kommunikation och självskadebeteende. Adshead (2010) beskriver att SB kan ses 

som ett emotionellt språk, en ofördelaktig form av kommunikation. En metod som kan 
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användas när verbal kommunikation, av en eller flera anledningar, inte fungerar för att 

förmedla ens mående (ibid.). Således kan det SB förstås som ett kommunikativt sätt, ett sätt 

att ropa på hjälp när orden inte räcker till (Latina, Giannotta och Rabglietti, 2015). Att berätta 

om sig själv och sitt mående är en nödvändig förutsättning för att nå självkännedom, lösa 

existentiella inre konflikter samt att upphöra med ett SB. SB kan förstås utifrån en känsla om 

att ens kropp ses som äcklig och ovärd där själva självskadan kan ses som ett 

kommunikationssätt för att förmedla dessa negativa känslor till sig själv och omvärlden 

(Lopes Arcoverde, Lopes de Almeida Amazonas, Delgado Marques de Lima (2016). Kroppen 

blir då ett externt instrument som avbildar och visar hur individen känner sig (Foucault, 

2003). 

Unga vuxna kvinnor med ett SB har, i jämförelse med unga vuxna kvinnor utan SB, 

färre grupper av människor som de kan prata om sitt mående och SB med (Evans, Hawton & 

Rodham, 2005). Unga vuxna kvinnor med ett SB känner ofta att de vill och behöver stöd, men 

få söker hjälp. Vanligt är att de till exempel stänger in sig på sitt rum. Detta kan ses som en 

form av tyst kommunikation. I jämförelse med unga vuxna utan ett SB har de svårare att 

samtala med familjemedlemmar, lärare och professionella inom olika former av socialt arbete 

om sina problem. Till skillnad från ungdomar utan SB, är det mindre vanligt förekommande 

att ungdomar med ett SB samtalar om sina känslor och sitt självskadande med sina vänner. 

Samtidigt är det vanligare att ungdomar samtalar om sitt SB med sina vänner än med sina 

föräldrar. Dock bör det nämnas att känslan av att vilja samtala med sina vänner och familj om 

sitt SB är signifikant. Trots att det kan vara svårt för unga vuxna kvinnor med ett SB att 

berätta om sina känslor och SB för sina föräldrar är det av godo att ha en god kommunikation 

till dem. Detta ökar känslan av att känna sig förstådd och minskar risken för etablerande eller 

fortsatt SB (ibid.). En öppen kommunikation till sina föräldrar ökar även ungdomars 

välmående och självkänsla (Latina et al., 2015). Samtidigt hävdar Latina et al. (2015) att 

andra vuxna, utöver föräldrar, såsom yrkesverksamma är av stor betydelse. Särskilt för de 

ungdomar som av olika anledningar inte har en förälder att vända sig till (ibid.). Att inte ha 

någon alls att samtala med kan ses som en riskfaktor för fortsatt eller ökat SB, desto sämre 

kommunikationen desto högre var risken för SB (Evans et al., 2005; Tulloch et al., 1997). 

Evans et al. (2005) menar att, utöver familjemedlemmar och vänner, finns det lite forskning 

kring vilka yrkesverksamma eller andra vuxna som ungdomar känner att de vill prata med om 

sitt SB. Likaså bör fokus även ligga på att studera varför ungdomar med ett SB sällan 

kommunicerar om sitt problem till andra utöver sina vänner. Evans et al. (2005) beskriver att 

vuxna och professionella som kommer i kontakt med ungdomar bör fokusera mindre på det 

aktuella problemet, exempelvis själva självskadan. Snarare bör fokus ligga i att försöka finna 

orsakerna bakom skadan. Genom att samtala kring de bakomliggande problemen och de 

ungas känslor, situation och mående minskas risken för ökat eller fortsatt SB. Unga vuxna 

kvinnor med ett SB samtalar oftare om sina problem med sina vänner än med andra (ibid.). 

Samtidigt visar Latinas et al. (2015) studie att detta inte innebär ett minskande av självskada. 

En förklaring till detta, menar Latina et al. (2015), är att jämnåriga vänner och även föräldrar 

inte har samma kunskap och bakomliggande förståelse för ett SB, som yrkesverksamma inom 

t.ex. det sociala arbetet har (ibid.).  

Unga vuxna med ett SB redogör i Owens et al. (2015) studie att de upplever att 

kommunikationen är problematisk mellan dem och vårdpersonal, kuratorer och övriga 

yrkesverksamma inom det sociala arbetet. Owens et al. (2015) slutsats är att det delvis beror 

på den okunskap som yrkesverksamma har för de unga vuxnas SB-problematik. Genom ökad 

förståelse för självskadan, dess innebörd och symbolism, ökar möjlighet till en förbättrad 

kommunikation mellan klient/patient och handläggare/vårdare (ibid.).  
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Reviktimisering 

Noll et al. (2003) förklarar att reviktimisering innebär att en individ återigen blir utsatt 

för det brott och/eller övergrepp som hen har varit med om. Reviktimisering går således att 

förstå som en form av återskapande av de tidigare övergreppen, ett sätt att internalisera 

traumat och kan därför ses som en form av SB (ibid.). Classen, Palesh och Aggarawal (2005) 

menar att anledningarna till reviktimisering, att exempelvis unga kvinnor utsätter sig för 

våldtäktsliknande situationer som de tidigare har erfarenhet av, är många. Som följd av det 

första övergreppet kan offret se sig själv som ”skadat gods”, något, snarare än någon, som inte 

är värd bättre än förnedring. Således går det att se att det finns ett samband mellan 

reviktimisering och känslan av skuld, skam, maktlöshet och olika former av copingstrategier 

(ibid.). Vidare förklarar Noll et al. (2003) att på grund av det sexuella traumat kan självbilden 

och den personliga kontrollen över sig själv vara svag, vilket gör det svårt för offren att senare 

avvärja sig vid oönskade sexuella närmanden (ibid.).  

Erfarenheterna från övergreppet och reviktimiseringen kan i sin tur leda till svårigheter 

med emotionella och romantiska relationer, närhet, intimitet och sex förknippas i stället med 

erfarenheterna från traumat och reviktimiseringen (Noll et al., 2003). Enligt Merrill et al. 

(2003) kan reviktimiseringen vara stark i den meningen att individen känner att hen behöver 

återuppleva traumat för att ta över kontrollen över händelsen. Vid de fall då ett sexuellt 

övergrepp har skett under barndomen kan den underliggande rädslan, ilskan och avskyn vara 

så pass stark att de senare i vuxenlivet söker kärlek genom sex, sexualiserar icke-sexuella 

relationer, eller på ett manipulativt sätt använder andra för att återskapa minnet av traumat 

(ibid.). 

 

Tidigare forskning. Reviktimisering är mycket vanligt hos kvinnor som utsatts för 

våld och framförallt de kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp (Socialstyrelsen, 2005). En 

studie av Classen et al. (2005), fann att två av tre kvinnor som blivit utsatta för sexuella 

övergrepp i barndomen kommer att bli reviktimiserade. En ökad tendens fanns för de kvinnor 

som vuxit upp i dysfunktionella familjer (ibid.).  

Konsekvenserna av sexuell reviktimisering kan vara olika former av sexuella 

riskbeteenden, såsom att ha ett ökat antal sexpartners, oskyddat sex, delta i olika sexuella 

risksituationer, våldsamt sex samt att vara villig att byta sex mot pengar eller droger (Classen 

et al., 2005). Reviktimiseringen behöver dock inte ske endast i nya relationer menar Cole, 

Logan och Shannon (2008) som studerat reviktimisering i förhållanden. De fann att kvinnor 

som tidigare blivit utsatta för sexuella övergrepp riskerar sexuell reviktimisering även i 

förhållanden. Classen et al. (2005) menar att reviktimiseringen då kan få utlopp genom att 

kvinnorna använder sexet i förhållandet på ett destruktivt sätt, antingen att de har sex trots att 

de inte vill det, låter sig bli förnedrade av sin partner, visar att de vill ha olika former av hårt 

eller våldsamt sex trots att de egentligen inte vill. Utifrån detta går det att förstå att sexuell 

reviktimisering i förhållanden kan ses som en manipulativ handling och som är svår att 

upptäcka (ibid.).  

I Classens et al. (2005) studie påpekar författarna att det finns lite forskning kring 

förebyggande insatser samt behandling för de som har en sexuell reviktimisering. 

Fortsättningsvis menar författarna att det bör vara av stor vikt att finna metoder för att 

förebygga och behandla de som är reviktimiserade då det är en form av SB som är mycket 

svår att ta sig ur på egen hand (ibid.).   
 

Metod 
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Nedan redovisas hur val av metod, litteratursökning, urval har gått till för studien samt 

hur intervjuguiden har konstruerats. Därefter presenteras studiens tillvägagångssätt och hur 

det empiriska materialet har bearbetats och analyserats. I avsnittet ingår även en diskussion 

gällande studiens reliabilitet, validitet samt generaliserbarhet. Likaså en redogörelse över de 

etiska reflektioner och överväganden kring de etiska aspekterna under forskningsprocessen. 

Slutligen förs en metoddiskussion. 

 

Val av metod 

Problemformuleringen som studien ämnar besvara är om och hur SSB kan placeras 

som en form av SB, hur unga vuxna kvinnor med erfarenhet SSB beskriver sitt SSB samt hur 

det kan förstås. För att kunna besvara en sådan problemformulering är en kvalitativ 

forskningsansats användbar. Därför har en kvalitativ forskningsansats varit lämplig till 

föreliggande studie (jfr Kvale & Brinkman, 2009). Kvale och Brinkman (2009) beskriver att 

en sådan forskningsansats fokuserar på individers subjektiva upplevelser av världen – hur de 

tolkar och förstår världen omkring dem. Syftet med en sådan ansats är sedan att skapa mening 

ur respondenternas berättelser. Detta för att få en djupare förståelse för intervjupersonernas 

upplevelse av vad SSB betyder för dem, och hur det utifrån deras berättelser kan placeras som 

ett SB. Vidare menar Kvale och Brinkman (2009) att en vanlig datainsamlingsmetod vid 

kvalitativa studier är intervjuer. Enligt författarna är det ett lämpligt sätt att utforska hur 

människor upplever deras omgivning och erfarenheter. Detta på grund av att intervjun ger 

dem tillfälle att delge sina synpunkter och tankar kring omständigheterna (ibid.). Därför 

tillämpades den kvalitativa forskningsintervjun som datainsamlingsmetod till följande studie. 

Den semistrukturerade formen av kvalitativa intervjuer nyttjades. Detta i syfte att i bästa 

möjliga mån kunna besvara forskningsfrågorna utifrån respondenternas upplevelser av SSB. 

Enligt Kvale och Brinkman (2009) utgår semistrukturerade intervjuer från en förhållandevis 

öppen intervjuguide, som grundar sig i vissa områden som valts ut på förhand. Dessa områden 

grundar sig i studiens forskningsfrågor och teorier. Utifrån dessa områden får 

intervjupersonerna sedan associera fritt och forskaren har större frihet att ställa följdfrågor 

(ibid.). 

 

Litteratursökning 

För att inhämta tidigare forskning kring studiens problemområde och därigenom få 

insikt i den kunskap som finns kring SB och SSB, gjordes en systematisk litteratursökning. 

Litteratursökningen innefattade både vetenskapliga artiklar facklitteratur samt rapporter. 

Initialt utgjorde problemformuleringen grunden för relevanta sökord. I samband med 

sökningsprocessen och de resultat som de första sökorden gav framkom nya relevanta sökord, 

som än mer kunde precisera sökningen (jfr Booth, Papaioannou, Sutton, 2012). Syftet med 

litteratursökningen var att få en övergripande insikt i vad SB är enligt teori och forskning. 

Detta utifrån dess handlingar, funktion, betydelse med mera. Detsamma gällde för SSB. Ett 

ytterligare syfte var att få en inblick i teorier som kan användas för att tolka och förstå SSB i 

relation till SB. Följande databaser användes för att söka efter tidigare forskning: Social 

Services Abstract, Sociological Abstract och Summon, PsycARTICLES, PsycINFO, 

Camebridge Journals ONLINE, Medline, PubMed, Wiley Online. Inklussionskriterier för 

sökningen var att resultaten skulle vara vetenskapligt granskade och publicerade efter år 2000. 

På grund av att forskning främst publiceras på engelska för att bli internationellt tillgängliga, 

genomfördes sökningen främst med engelska sökord. De sökord som användes var: self-

harming behavio(u)r, self-harm, young adults, adolescents, peers, girl*, female*, behavio(u)r, 

self-destructive, function*, motive*, variation*, diverse*, sex, sexual risk behavio(u)r, sexual 

self-harm, sexuality, risk taking, risky behavio(u)r, identity, identity development, identity 

formation, social identity, communication, crying out for help, teenagers in communication, 



”Jag är mitt eget offer och förövare”: En kvalitativ studie om sexuellt självskadebeteende 

16 

risky decision-making, bad communication, improving communication, online 

communication, communication skills, revictimization. Då elektroniska databaser är mycket 

känsliga för matchande sökord rekommenderar Booth et al. (2012) ännu ett användbart sätt att 

hitta relevant litteratur, vilket är att granska referenslistorna till de artiklar som framtagits i 

litteratursökningen. Detta kan leda till att fler betydelsefulla artiklar och böcker hittas (ibid.). 

Eftersom litteratursökningen visade att det hittills gjorts få studier kring SSB, användes denna 

metod för att säkra att så mycket information som möjligt inhämtades (jfr ibid.). I detta steg 

inkluderades även äldre artiklar som bedömdes vara relevanta. Litteratursökningen gav främst 

vetenskapliga artiklar på studier utförda med kvantitativa metoder och på områdena SB, 

sexuellt riskbeteende online samt att sälja sex. 

 

Urval av respondenter 

Eftersom syftet med föreliggande studie var att studera unga vuxna kvinnors 

upplevelser och erfarenheter av SSB, skedde urvalet bland unga vuxna kvinnor med 

erfarenhet av detta. Bryman (2011) beskriver målstyrda urval (en strategisk urvalsmetod) som 

vanligt förkommande vid kvalitativa intervjustudier för att finna deltagare. Detta eftersom en 

viss population behöver studeras för att kunna besvara forskningsfrågorna (ibid.). Följande 

deltagarkriterier utformades: dels eftersöktes kvinnor i åldern 18-25 år, dels skulle de ha 

erfarenhet av att ha haft ett SSB - och alltså inte ha ett pågående sådant. Utifrån dessa kriterier 

gjordes en allmän förfrågan på ett forum för personer som upplevt problematik kring sexuella 

erfarenheter. En kort informationstext (se appendix A) innehållande studiens syfte och 

kriterier för deltagande lades upp på forumet. Med anledning av att respondenter söktes 

utifrån forskningsfrågorna och de kriterier som beskrivits ovan, kan urvalsmetoden för 

föreliggande studie anses vara målstyrt. Processen att finna respondenter gick till på följande 

vis. Först kontaktades administratören till forumet för ett godkännande att använda forumet i 

syfte att få deltagare till studien. Efter att godkännande delgetts lades den allmänna förfrågan 

ut på forumet, så att eventuella deltagare själva fick ta beslutet att ta kontakt. Ett 

informationsmail (se appendix B) med mer detaljerade uppgifter kring studiens syfte, karaktär 

och deltagarnas rättigheter och anonymitet skickades sedan ut till de som tagit kontakt. 

Anledningen till detta var att de närmare skulle få ta ställning till om de ville delta i studien 

eller inte. De som tagit kontakt fick berätta lite kort om sina erfarenheter, för att kunna 

fastställa att beteendet inte var pågående utan något de lämnat bakom sig. Detta möjliggjorde 

även att få ett urval med varierande upplevelser och erfarenheter. 15 intresserade deltagare tog 

kontakt, men på grund av studiens karaktär och urvalskriterier valdes fem personer ut. 

Respondenterna bodde i olika medelstora städer i Sverige och de flesta respondenterna var 

mellan 21-23 år gamla.  

Konstruktion av intervjuguide 

En intervjuguide (se appendix C) konstruerades utefter studiens syfte och 

frågeställningar. Denna ämnade lyfta fram respondenternas upplevelser kring dessa teman. 

Bryman (2011) menar att en intervjuguide är ett bra verktyg när flera personer ska intervjuas. 

Den ökar möjligheten att beröra de olika temana under samtliga intervjuer. För sedan kunna 

analysera de olika intervjuerna i relation till varandra (jfr ibid.). I enlighet med vad Kvale och 

Brinkman (2009) skriver om vikten av en bra inledning, konstruerades intervjuguiden utefter 

detta. Således började intervjuguiden med en kort återgivning om studiens syfte, de etiska 

åtgärder som vidtagits, dess offentlighet, inspelning samt deras rättigheter som deltagare. 

Syftet var att deltagarna skulle känna sig trygga och uppmuntrade att berätta om sina 

upplevelser, samt att visa intresse för vad denne har att berätta.  

Kvale och Brinkman (2009) beskriver att intervjuguiden kan vara antingen en 

övergripande mall på teman, eller ett manus med noggrant formulerade frågor. Intervjuguiden 
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till följande studie utformades med förhållandevis många frågor för att vara en 

semistrukturerad intervju. Motivet till detta var att alla människor är olika, de har därför olika 

lätt att prata öppet om sina erfarenheter. Flera följdfrågor formulerades således, för att 

säkerställa att vissa områden togs upp. I likhet med vad Bryman (2011) skriver om 

intervjuguiden, var utgångspunkten att ha ett flexibelt förhållningssätt till den, låta 

intervjupersonerna själva betona vad de tycker är viktigt att prata om samt följa med i detta. 

Bryman (2011) betonar även betydelsen av att ställa inledande intervjufrågor om 

bakgrundsfakta kring personen, för att ge förståelse för utifrån vilken kontext hen delger sin 

berättelse. Med hänsyn till detta formulerades först frågor kring intervjupersonernas ålder, 

sysselsättning och sociala förhållanden. Själva konstruktionen av frågorna menar Kvale och 

Brinkman (2009) är en process som handlar om att operationalisera forskningsfrågor och 

teori. Således skedde konstruktionen av intervjuguiden utifrån att börja med studiens första 

frågeställning, för att sedan översätta den till frågor som tillsammans kunde fånga 

intervjupersonernas upplevelse av frågeställningen. Sedan skedde samma process med 

resterande frågeställningar. Frågorna strukturerades så att de skulle följa studiens tematiska 

följd. Det vill säga följde den SSB skeenden: hur de beskriver SSB, hur det kom sig att deras 

SSB började och hur det tog sig uttryck, följt av hur det upprätthölls och påverkade dem, och 

slutligen processen av att avbryta det. Frågorna utgick främst från den del av teoretisk ram 

och tidigare forskning som berörde SB och SSB. Identitet och kommunikation 

operationaliserades till intervjufrågor och användes inom de tre övergripande teman som 

grundades i frågeställningarna. Teorin gällande reviktimisering valdes att användas under 

intervjuprocessens gång. Allt efter intervjuerna genomfördes blev det mer och mer tydligt att 

detta var en gemensam grund till förståelse för respondenternas berättelser. Därmed förekom 

den inte i intervjuguiden. Således skedde en viss efterkonstruktion av teoretisk ram och 

tidigare forskning. Detta skedde genom att formulera frågor kring hur beteendet påverkade 

deras bild av dem själva och relation till andra, vilka kommunikativa funktioner beteendet 

fyllde samt vilka kontakter de sökte sig till mot slutet och hur de upplevde dessa.  

Av liknande skäl som det är betydelsefullt att få en bra inledning till en intervju, är det 

viktigt att avsluta intervjun på ett lämpligt sätt. Intervjupersonen ska känna sig bekväm med 

att ha delat med sig av sina erfarenheter (Kvale & Brinkman, 2009). Således utformades 

intervjuguiden med ett avrundande avslut. Återigen förklarades vad intervjun kommer 

användas till och hur, att den transkriberade versionen kommer att skickas till dem för 

godkännande samt att de kommer få ta del av den färdiga studien. Slutligen gavs utrymme för 

intervjupersonen att ställa frågor och att berätta hur hon upplevt intervjun. 

 

Tillvägagångssätt 

Efter att studiens syfte och frågeställningar, urvalskriterier samt intervjuguide 

formulerats, uppsöktes möjliga deltagare. Detta skedde, som nämnt, via en allmän förfrågan 

på ett forum för personer som erfarit problematik kring sexuella upplevelser. Till de som, 

efter att ha läst förfrågan, tagit kontakt skickades ett informationsmail (se appendix A). Antal 

deltagare som intervjuades blev totalt fem unga vuxna kvinnor, i olika medelstora till stora 

städer i Sverige. Varje intervju varade mellan 60 till 100 minuter. Den sammanlagda tiden för 

alla intervjuer blev 377 minuter, vilket resulterade i 89 sidor transkriberat material.  

Kvale och Brinkman (2009) betonar vikten av att intervjupersonen känner sig bekväm 

och trygg under intervjusituationen. Med hänsyn till detta ombads deltagarna föreslå tid och 

plats där de var bekväma med att genomföra intervjun. På så vis säkerställdes att situationen 

skulle vara så lugn och säker som möjligt för dem, samt att de inte skulle känna sig stressade. 

De flesta respondenterna valde grupprum på bibliotek, en intervjuperson valde att vara 

utomhus på en avskild plats. Således säkrades även att intervjuerna skedde i en separat miljö 

avskilt från omgivningen, vilket också var av betydelse för ämnets känsliga karaktär. I 
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enlighet med vad Bryman (2011) lyfter fram som viktigt gällande genomförenade av 

intervjun, utfördes de med hjälp av intervjuguiden, med viss flexibilitet beroende på hur 

deltagarnas berättelser följde. Med anledning av detta varierar följdfrågorna något mellan 

intervjuerna, utifrån vad de intervjuade betonade som särskilt viktigt för dem.  

I syfte att säkerställa att intervjupersonernas hela berättelser sparades, spelades de in 

samt transkriberades. Anledningen till detta var att inget material skulle gå förlorat i 

insamling och bearbetning av data (jfr Kvale & Brinkman, 2009). Transkriberingen skickades 

sedan till deltagarna för godkännande och eventuell korrigering. Efter godkännande kodades 

och kategoriserades det empiriska materialet med utgångspunkt i studiens frågeställningar, i 

enlighet med vad Kvale och Brinkman (2009) förklarar om meningskodning. 

 

Databearbetning och analysmetod 

Under datainsamlingen spelades intervjuerna in. Detta skulle kunna motiveras utifrån 

att denna process är, som Kvale och Brinkman (2009) beskriver det, en förutsättning för att 

allt material kan användas som den empiriska datan för studien. Ett ytterligare skäl är att 

minska intervjuarens subjektiva åsikter om vad som är relevant och inte (ibid.). Samtliga 

intervjupersoner informerades om inspelningen på förhand. Efter intervjuerna transkriberades 

det insamlade materialet. Kvale och Brinkman (2009) beskriver detta som en tidskrävande 

process, men fördelaktig då det empiriska materialet blir överskådligt och lätthanterligt. 

Vidare förklarar Kvale och Brinkman (2009) att universella regler för transkribering saknas. 

Till följande studie transkriberades intervjuerna ordagrant inklusive upprepningar, stakningar, 

pauser och utfyllnadsord. Intervjuarens bekräftande, exempelvis, ”mm” exkluderas i syfte att 

berättelserna skulle flyta på och vara mer sammanhängande. Även betoningar och skratt 

skrevs ut. Syftet med att ta med allt var att säkerställa att ingen underliggande mening 

försvann. Vid citering i studien togs sedan utfyllnadsord och talspråk bort, för att göra det 

lättläsligt. Därefter skickades den transkriberade versionen av intervjun till respektive 

deltagare. Således fick de fick möjlighet att läsa igenom, korrigera om nödvändigt samt 

godkänna eller avslå den. Samtliga intervjupersoner godkände den transkriberade versionen.  

Sedan följde processen att bearbeta det insamlade empiriska materialet. 

Databearbetningen inleddes först med att flertalet gånger läsa igenom de transkriberade 

intervjuerna utan att analysera innehållet. Avsikten med detta var att få en helhetsbild över 

materialet samt att lära känna det. Därefter kategoriserades den empiriska datan. Kvale och 

Brinkman (2009) förklarar att kategorisering i form av meningskodning innebär att 

koncentrera intervjupersonernas berättelser till kortfattade kategorier. Således sker en 

meningsreducering och den empiriska datan blir mer lättöverskådlig och samlad. Vidare 

beskriver Kvale och Brinkman (2009) att kategorierna både kan utformas på förhand genom 

teorierna, eller allt under analysens gång. Till följande studie utformades kategorierna genom 

båda processerna. Först formulerades kategorier med hänsyn till den teoretiska ramen och 

tidigare forskning. När den empiriska datan sedan bearbetades utformades fler kategorier 

utifrån vad som framkom i intervjuerna. Genom att kategorisera materialet underlättades även 

att urskilja mönster och skillnader mellan intervjuerna. 

 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Kvale och Brinkman (2009) menar att begreppen reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet främst diskuteras inom de kvantitativa forskningsansatserna. Det har 

ifrågasatts huruvida dessa är användbara inom kvalitativa studier. Kvale och Brinkman (2009) 

för dock ett resonemang kring hur dessa kan appliceras på studier liknande denna (ibid.).  

Kvale och Brinkman (2009) förklarar att reliabilitet avser studiens tillförlitlighet. Det 

vill säga huruvida en studie skulle få samma resultat utifrån följande studies metod, om den 

genomfördes av andra forskare vid ett annat tillfälle (ibid.). Under följande studies 
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forskningsprocess har hänsyn tagits till reliabiliteten, genom att i största möjliga mån redovisa 

hur forskningsprocessen gått till. Kvale och Brinkman (2009) lyfter fram att en nackdel med 

kvalitativa intervjustudier gällande reliabilitet, är huruvida resultatet går att reproduceras. 

Ingen människa har samma upplevelser och erfarenheter. Skulle två individer vara med om 

samma händelse, skulle de uppfatta och tolka den olika. Även om samma individ skulle 

intervjuas till båda studierna, är tolkningen av upplevelsen kontextburen och kan därför 

variera beroende på sammanhang och tidpunkt (ibid.). Här skulle även följande studies 

definition av SSB kunna diskuteras och framför allt hur deltagarna påverkades av den. I 

sammanhanget bör det påpekas att intervjupersonerna aldrig meddelades om studiens 

definition av SSB. Frågan kan dock ställas huruvida intervjuguiden, som grundades på 

definitionen, formulerades på ett sätt som kan ha påverkat deras berättelser? Följaktligen kan 

reliabiliteten gällande semistrukturerade intervjuer diskuteras. Som Kvale och Brinkman 

(2009) förklarar ställs ofta följdfrågor till de frågor som formulerats i intervjuguiden. Är det 

forskarens förförståelse som utgör grund för följdfrågorna, eller är det kunskapen från teorin? 

Återigen bör det dock betonas att metoden redovisats så tydligt som möjligt, samt att både 

informationsmail och intervjuguide gjorts tillgängliga i bilagor. Intervjuguiden utformades 

dessutom med utgångspunkt i de utvalda teorierna. Således skulle detta kunna anses stödja 

studiens reliabilitet. Något som ytterligare skulle kunna anses stärka reliabiliteten är att 

intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant.  

Validitet beskriver Kvale och Brinkman (2009) som studiens giltighet. Detta innebär 

en utvärdering om studiens resultat är ”korrekt härledd från sina premisser” (ibid.). Med andra 

ord bör de argument som förs vara hållbara, logiska och lätta att följa. Studiens validitet skulle 

kunna diskuteras och lyftas fram med hänsyn till att den grundar sig på en bred överblick 

kring forskningsfältet gällande SB. Då kunskapen är inhämtad från bland annat ett flertal 

vetenskapligt granskade artiklar, presenteras olika sätt att förstå beteendet. Den teoretiska 

ramen motiveras utifrån forskningsfrågorna och ämnar skapa en grundläggande förståelse för 

studiens problemområde. Vad gäller planeringens validitet utgår studiens intervjuguide från 

teoretisk ram, tidigare forskning samt de forskningsfrågor som studien ämnar förklara. 

Intervjumetod och intervjuguide motiveras utifrån studiens syfte och frågeställningar. Kvale 

och Brinkman (2009) lyfter särskilt fram etiken kring en valid forskningsdesign. En djupare 

reflektion kring detta förs nedan i metodavsnittet. Gällande planeringen för studien var de 

etiska överväganden av särskilt stor vikt med tanke på studiens karaktär. Då de framtida 

forskningsmöjligheterna för en kandidatuppsats är begränsade, kan det vara problematiskt att 

diskutera huruvida studien har producerat kunskap som är till nytta för vidare forskning. 

Förhoppningen är dock att genom att belysa problemområdet, lyfta de betydande aspekterna 

inom SSB och lägga grund för vidare kunskap. Kvale och Brinkman (2009) beskriver att 

forskningen ska granska intervjuernas kvalitet och kontrollera den information som delges. 

Föreliggande studie grundar sig på semistrukturerade intervjuer. Det har inte varit 

meningsfullt att kontrollera det som delgivits av deltagarna. Då forskningsfrågorna har ämnat 

svara på hur unga vuxna kvinnors upplever sitt SSB, snarare än riktigheten i berättelserna. 

Kvaliteten i intervjuerna har stärkts på grund av att intervjuguiden har följts och varit 

densamma för samtliga respondenter. För att studera validiteten i forskningen menar Kvale 

och Brinkman (2009) att utskriften bör granskas. Med detta menas tolkningen från muntligt 

till skriftligt språk. Då transkriberingen skedde ordagrant, kan validiteten anses ha beaktats i 

detta avseende. Vad gäller analysen kan en problematik uppstå kring dess validitet, i samband 

med koncentreringen av deltagarnas berättelser samt vad som redovisas. I och med att det är 

forskarna som väljer vilka citat som ska framförs, kan deras subjektiva åsikter påverka vad 

som anses vara relevant. Citaten har med omsorg valts ut för att tydligast redovisa 

respondenternas berättelser. Kvale och Brinkman (2009) belyser en annan aspekt gällande 

analysens validitet, nämligen om tolkningen är logisk och hållbar. I följande studie härleds 
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resonemangen genom att först presentera empirin, följt av teori, för att sedan analysera hur 

dessa kan förstås tillsammans. Slutligen kan det vara av vikt att reflektera kring 

rapporteringens validitet, vilket Kvale och Brinkman (2009) menar utgörs av huruvida 

redogörelsen för slutsatserna är väl underbyggda. Studiens sammanfattning utgår från 

frågeställningarna och de svar analysen ger. Genom härledningen i slutsatserna presenteras 

resultaten så att läsaren får möjlighet att ta ställning till det resonemang som förs. Slutligen 

presenteras de inte som en sanning, utan snarare hur berättelserna skulle kunna förstås (ibid.). 

Slutligen lyfter Kvale och Brinkman (2009) problematiken kring att generalisera 

kvalitativa intervjustudier. De menar dock att resultaten inte nödvändigtvis behöver 

generaliseras för att vara relevanta. De förklarar att ”kunskap är socialt och historiskt 

kontextualiserade former av förståelse och handling i den sociala världen (ibid.). Eftersom 

den kunskap som fångas i intervjustudier är kontextburen, kan frågan då ställas om resultaten 

för föreliggande studie går att generaliseras till den allmänna populationen. På grund av 

ovanstående faktorer kan den troligtvis inte det. Diskussionen bör istället gälla huruvida 

studiens resultat kan generaliseras till liknande fall som de som presenteras i studien. I 

föreliggande studie gjordes ett målstyrt urval. Detta innebär att respondenterna valdes utifrån 

på förhand bestämda kriterier. Därmed är de inte slumpmässigt utvalda, och representerar 

således inte en bredare population. Empirin består av fem kvalitativa intervjuer, vilka 

genomfördes på olika platser runt om i Sverige. Komplikationer att generalisera resultaten kan 

bero på studiens begränsade urval. Detta kan leda till svårighet att generalisera resultatet till 

individer som inte befinner sig i samma kontext som de som har intervjuats. Trots 

begränsningarna i generaliserbarheten skulle det kunna argumenteras för studiens 

tillämpbarhet på liknande fall. Den förståelse som studien bidrar med, skulle kunna appliceras 

på individer i liknande situationer som för de i denna studie. Med hänsyn till Kvale och 

Brinkmans (2009) argumentation ovan, skulle därför denna kunskap kunna anses vara 

relevant. Trots att den inte gäller den allmänna populationen (ibid.). 

 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har utformat fyra grundläggande etiska principer att ta hänsyn 

till vid forskningsverksamhet. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. För att följa informationskravet måste forskaren 

ge deltagarna information om studiens syfte samt vilken uppgift deltagarna har för att detta 

ska uppfyllas. Vidare ska deltagarna informeras om frivilligheten att medverka och deras rätt 

att när som helst avbryta det. Övriga uppgifter som kan komma att påverka deras vilja att 

medverka, ska också delges (ibid.). Efter att kontakt etablerats med deltagarna, skickades 

därför ett informationsmail (se appendix 1) till deltagarna innehållandes studiens syfte, 

deltagarnas roll och anonymitet samt deltagarfrivilligheten. Mailet innehöll även information 

om att intervjuerna kommer att transkriberas, att den transkriberade intervjun kommer att 

skickas till dem för eventuell korrekturläsning samt att studien eventuellt kommer att 

publiceras. Vidare förklarar Vetenskapsrådet (2002) att samtyckeskravet berör de 

medverkandes rätt att själva fatta beslut över att delta eller inte. På grund av att studien berör 

ett särskilt känsligt ämne, ansågs denna princip speciellt viktig att ta hänsyn till. Därför söktes 

kontakter genom en allmän förfrågan via ett forum, så att de själva fick initiera kontakt för 

medverkan. Syftet var att ingen skulle kontaktas direkt i egenskap av att de har erfarenhet av 

detta, och därmed uppleva tvång att delta. Hänsyn gavs även till samtyckeskravet i och med 

att innan samtycke inhämtades, delgavs de information om studiens syfte och deras 

deltagarroll och rättigheter.  

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas personuppgifter ska behandlas med 

sekretess och inte undanröjas till obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). Principen efterföljdes 

genom att samtliga deltagare tillförsäkrades anonymitet under hela forskningsprocessen. Detta 
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innebär att inte bara deltagarnas namn, utan även uppgifter som kan knytas an till dem 

avidentifierades. Exempel på sådana uppgifter är boendeort. Endast studiens författare känner 

till deltagarnas personuppgifter, de förblev även anonyma inom deltagargruppen. Slutligen 

behandlar nyttjandekravet att personuppgifterna endast får användas uppfylla den aktuella 

studiens syfte (ibid.). I och med att uppgifter om intervjupersonerna enbart hanterades i syfte 

att fullfölja studien, beaktades denna princip.  

Utifrån att studiens problemområde är av särskilt känslig karaktär och att det kan 

väcka starka känslor, var det lämpligt att föra en vidare etisk reflektion utöver de 

grundläggande etiska principerna. Som forskare till studien var det centralt att innan studiens 

genomförande reflektera över de etiska aspekterna samt hur respondenterna eventuellt kan 

påverkas av att medverka i studien (jfr Gustafsson, Hermerén & Petersson, 2005). För att 

värna om respondenternas integritet och för att säkerställa att det var deras upplevelser och 

erfarenheter som kom till tals, var det betydelsefullt att författarna inte förvanskade eller 

värderade deras berättelser. Genom att hela intervjun transkriberades och var med i 

kodningsprocessen, minskade risken att författarnas värderingar låg till grund för var som var 

relevant (jfr ibid.).  

Ytterligare en central del gällande respondenterna och ämnets känslighet, är att urvalet 

utgjordes av unga vuxna kvinnor som tidigare haft ett SSB. Med andra ord uteslöts kvinnor 

som var i ett pågående SSB. Skälet till detta var att minimera risken för att intervjupersonerna 

skulle påverkas negativt av att vara del av studien (jfr Gustafsson et al., 2005:19). Därtill 

ställdes ett krav på urvalet att de skulle vara mellan 18 till 25 år. Således var alla deltagare 

myndiga och vårdnadshavares medgivande behövdes därför inte eftersökas. Samtliga har 

någon att vända sig till utifall deltagandet i studien skulle komma att väcka nya eller gamla 

känslor. 

 

Metoddiskussion 

Det empiriska materialet insamlades genom semistrukturerade intervjuer, med hjälp av 

en intervjuguide. Bryman (2011) förklarar att semistrukturerade intervjuer är användbara när 

forskaren vill studera de intervjuades djupgående berättelser av erfarenheter och upplevelser. 

Då föreliggande studies syfte var att undersöka hur unga vuxna kvinnor beskriver sina 

erfarenheter och upplevelser av SSB, har denna datainsamlingsmetod valts med denna avsikt. 

Intervjuformen gav forskarna möjlighet till förståelse för de känslor och tankar 

respondenterna beskrev under intervjuerna. På grund av att intervjupersonerna får tid och 

möjlighet att tolka frågorna och associera svaren fritt, ökar chansen att svaren blir fylligare 

och att de fångar just deras tankar. Intervjuaren ges även möjlighet att ställa följdfrågor om 

något skulle missas, eller vara av särskilt intresse och behövs fördjupas. En intervjuguide 

medför även den många fördelar i samband med intervjuerna. Kvale och Brinkman (2009) 

lyfter fram detta som ett redskap som hjälper både intervjuare och de som intervjuas. Till 

följande studie ansågs intervjuguiden passande då flera deltagare ämnades intervjuas. 

Eftersom flera teman skulle undersökas under intervjuerna, underlättade intervjuguiden att 

alla teman berördes av samtliga respondenter. Detta var nödvändigt för att sedan i 

databearbetningsfasen kunna ställa dem mot varandra och upptäcka mönster och skillnader i 

de olika berättelserna. En nackdel med semistrukturerade intervjuer kan anses vara att de 

riskerar att bli för ostrukturerade. Både respondenter och intervjuare riskerar att tappa den 

röda tråden i berättelsen och att andra bitar då glöms. Kvale och Brinkman (2009) beskriver 

att detta kan vara fallet om intervjuguiden formuleras som mer övergripande teman. Då 

intervjuguiden till följande studie formulerades med relativt många följdfrågor var målet att 

minska denna risk. Avsikten var dock att de intervjuade skulle berätta vad de tänkte utifrån de 

första övergripande frågorna.  
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Då det var två forskare till föreliggande studie kan det även vara av vikt att lyfta fram 

de eventuella nackdelarna med det. Samtliga intervjuer, förutom en, delades upp mellan 

forskarna. En nackdel med detta är risken för att olika följdfrågor kan ställas till olika 

respondenter. Därtill, om forskarna har tolkat en intervjufråga något annorlunda och en 

intervjuperson ber om ett förtydligande av den, kan detta formuleras på olika sätt av de två 

forskarna. Förhoppningen var att denna risk reducerades genom att båda var väl pålästa på de 

teorier som avsågs utgöra stöd för intervjuguiden, samt att intervjuguiden utformats 

gemensamt av båda forskare. Kvale och Brinkman (2009) understryker att det är centralt att 

forskarna är självkritiska till sina resonemang. Anledningen till detta är att ingen forskare kan 

vara helt opåverkad av subjektiva bedömningar, vilket påverkar tolkningen av materialet 

(ibid.). Till följande studie kan det därför argumenteras för att det även finns en positiv aspekt 

med att vara två forskare. Således ges möjlighet för reflektion och diskussion mellan 

forskarna, där tolkningarna som görs kan ifrågasättas och utvärderas (jfr ibid.). 

Studiens syfte innebar vissa begränsningar, då den avsåg studera populationen unga 

vuxna kvinnors upplevelser av SSB. Med hänsyn till Gustafssons et al. (2005) redogörelse 

angående forskaretik, var ett deltagarkrav att detta inte skulle vara ett aktivt beteende längre. 

Risken med att studera individers tidigare beteende i efterhand, är att de har fått tid att 

reflektera och efterkonstruera deras känslor och tankar kring detta. Reflektionen kan dock 

innebära att de har fått tid att själva sätta ord på hur de upplevde beteendet. Ett starkt 

argument för att studera individer med ett icke aktivt SSB bör dock lyftas fram. Inför varje 

studie måste forskaren väga dess vetenskapliga värde mot den inverkan medverkandet kan ha 

på deltagarna. För en studie på kandidatnivå bör det därför inte ses som etiskt försvarbart att 

studera personer som är mitt i sitt SSB, då resultaten inte kommer att användas i större 

utsträckning. Ytterligare en aspekt gällande vad som avsågs studera, är den definition av SB 

följande studie utgår ifrån. I följande studie kommer problematiken kring flera definitioner av 

SB kort redovisas. Dock kan även den definition som gäller för studien innebära att beteenden 

riskerar att falla i marginalen, och därmed inte bedömas som ett SB. Detta förklarar Turp 

(1999) med att erfarenheter och upplevelser är kontextburna, och definitionen som gäller till 

följande studie grundar sig mycket i hur utövarna själva definierar beteendet (ibid.).  
 

Presentation av intervjupersoner 
 

Nedan följer information avseende intervjupersonerna som rör bakgrund, erfarenheter 

och upplevelser av sexuella, psykiska och fysiska övergrepp samt andra SB och psykiskt 

mående. Denna inblick i respondenternas livssituation och erfarenheter är nödvändig för 

förståelsen av kontexten som deras SSB förekommit. Intervjupersonerna är fem kvinnor i 

åldrarna 19-25 och har inte haft ett SSB på minst ett halvår. Samtliga bor i mellanstora städer 

i Sverige. Deras sysselsättningar är varierade: yrkesverksamma inom offentlig sektor, 

studerande och sjukskrivna. Intervjupersonerna kommer i följande analys och kommande 

diskussion nämnas som IP1, IP2 och så vidare. 

 

Presentation av respondenternas bakgrund  

IP1 växte upp i en familj där mamman jobbade natt och en pappa som delvis var 

frånvarande på grund av arbetet. Hon har även en bror som hon beskriver som mycket olik 

henne. Vid tiden för sitt SSB samtalade inte IP1 nämnvärt med sina föräldrar om sina 

problem. Mamman och IP1 stod varandra nära samtidigt som föräldrarna var ganska 

exkluderade från hennes liv. IP1 hade ett stort socialt nätverk med mycket kompisar, dock 

pratade hon inte om sina problem med dem då hon inte ville att de skulle “tänka saker” om 

henne.  
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IP2 levde i en “casual arbetarklass” med mamma, pappa och lillasyster. Mamman var 

psykiskt sjuk, vilket ledde till en ansträngd relation mellan henne och IP2. De hade ingen 

fysisk relation och sa aldrig att de älskade varandra. Då mamman var sjukskriven behövde 

pappan arbeta mycket och IP2 minns det som att han sällan var hemma. Relationen till systern 

var svår då mamman behandlade dem olika, dock har de en väldigt bra kontakt idag. IP2 har 

ett starkt socialt nätverk med fem tjejkompisar som varit bästa vänner sedan elva års ålder. 

Dessa ser hon nästan mer som familj än vänner. Hennes vänner har “alltid funnits där 

jättemycket. Och det är dem man alltid har”. IP2 uttrycker stor tacksamhet gentemot sina 

vänner och tycker att hon har haft tur som haft ett bra socialt nätverk.  

Innan SSB utvecklades bodde IP3 halva tiden hos mamma respektive pappa. Senare 

bodde hon enbart hos sin pappa. Vid tiden då IP3 var som sjukast var relationen mellan henne 

och hennes föräldrar ansträngd. Hemma hos pappan hälsade de inte på varandra och hos 

mamman var det ännu svårare. IP3 beskriver att “det var bara väldigt, väldigt tomt på 

interaktion”. Hon har dock en lillasyster som står henne nära och betyder väldigt mycket för 

henne. Det sociala nätverket var begränsat då den främsta kontakten skedde via internet och 

kommentarer på bloggar. Fysiska möten utgjordes i första hand av möten med psykiatrin 2-3 

gånger i veckan och någon kompis ungefär en gång i halvåret.  

IP4 växte upp i flera olika familjehem och behandlingshem. Hon även redan som liten 

känd inom socialtjänsten då mamman var missbrukare och pappan inte närvarande. Idag har 

IP4 och pappan sporadisk kontakt medan relationen till mamman beskrivs som bra. IP4 menar 

att mamman har stöttat henne i allting. IP4 önskar att hon hade en närmare relation till sin 

lillasyster, men då de har vuxit upp i olika familjehem har de inte kunnat vara så nära 

varandra som hon hade önskat. Det sociala nätverket under tiden för SSB har framförallt 

bestått av äldre personer, och då i samband med mycket alkohol. IP4 uttrycker att hon alltid 

har haft personer i sitt liv som hon kunnat prata med. Dessa har dock inte varit personer som 

hon har umgåtts med, utan snarare folk hon lärt känna på avstånd. 

IP5:s föräldrar hade under tiden för hennes SSB ett arbete som kräver en hög 

utbildningsnivå och pappan pensionerade sig när IP5 var tonåring. Både IP5 och hennes 

storebror är adopterade. Storebrodern var missbrukare, något som krävde mycket från IP3 och 

familjen. Av denna anledning beskrivs familjesituationen som stressig. Detta komplicerade 

framförallt relationen mellan IP5 och brodern. Relationen till föräldrarna har alltid varit bra 

med god kommunikation. IP5 umgicks mycket med personer som var omkring 2-3 år äldre än 

henne själv. Dessa är kompisar hon umgås med fortfarande och upplevde även då SSB att de 

fanns där och att hon kunde prata med dem. 

 

Presentation av respondenternas erfarenheter och upplevelser av sexuella, psykiska och 

fysiska övergrepp 

            IP1 var 15 år när hon blev utsatt för sexuella övergrepp av sin första pojkvän: “det var 

ju han som visade mig just den världen av vad sex kan göra, vad det kan skapa för känslor 

inom en”. Det var samma pojkvän som genom hot om annat våld utsatte IP1 för psykiska 

övergrepp. IP2 var med om sexuella övergrepp första gången vid 15 års ålder av en vuxen 

man som var kompis med IP2:s väninnas bonuspappa. Nästkommande sexuella övergrepp 

skedde vid 21 års ålder då hon blev drogad av en kvinnlig bekant och dennes pojkvän. IP2 har 

inte upplevt övriga fysiska övergrepp från pojkvänner, däremot har hon blivit slagen av sin 

pappa. De psykiska övergrepp som IP2 varit med om beskriver hon framförallt skedde i 

barndomshemmet: “Jag ska väl inte säga att de misshandlade, absolut inte, men det var 

ostatbilt, det var dysfunktionellt. Vi slogs och vi skrek och vi härjade och kallade varandra för 

fula... alltså de fulaste sakerna du kan tänka dig, verkligen. Jag och morsan mest”. 

            När IP3 var 17 år träffade hon en kille som utsatte henne för sexuella övergrepp. Han 

gav sedan hennes nummer till en kompis som i sin tur träffade IP3 och våldtog henne. Vid det 



”Jag är mitt eget offer och förövare”: En kvalitativ studie om sexuellt självskadebeteende 

24 

tillfället var hon också 17 år. Trots det första mötet med den andra killen träffades de några 

ytterligare gånger, varpå han våldtog henne igen - när hon var 18 och 20 år. Att detta kunde 

återupprepas, beskriver IP3 beror på rädslan: “och sen var jag ju så rädd för honom att... Alla 

efterföljande gånger är ju på grund av att jag var så jäkla rädd för honom”. Utöver 

upplevelserna av dessa övergrepp beskriver IP3 inga tidigare psykiska eller fysiska övergrepp. 

Vid 12 års ålder blev IP4 våldtagen. En kort period efter, under bara några månader, 

följde flera övergrepp. Då utsattes hon för omkring 4-5 övergrepp, både av män som hon 

aldrig träffat tidigare och några hon träffat någon enstaka gång. När IP4 senare var 15 blev 

hon åter våldtagen hemma hos sin mammas väninna, av en äldre man (34 år) som också kände 

hennes mamma: “Men så vaknade jag, i stort sätt hela natten utav att han höll på med mig när 

jag sov”. Utöver detta har inte IP4 erfarit psykiska eller fysiska övergrepp.  

            När IP5 var 18 år blev hon våldtagen av sin partner efter att hon hade indikerat för 

honom vilken typ av sex hon, på grund av sitt SSB, ville ha med honom. Övergreppet var 

både brutalt och gav psykiska och fysiska men med permanenta skador på hennes 

livmoderhals: 

Och så var det någon dag vi hade pratat med varandra, vi började prata om vad vi ville göra i 

sovrummet, och... jag... uttryckte att jag ville... tänja på gränserna med honom. Så åkte jag dit, så hade 

vi sex. Han var polis eller säkerhetsvakt i alla fall, så han hade ju jättemycket handklovar. Han binder 

fast mig, så att jag är helt orörlig, i händer och fötter. Och... börjar knulla mig som ett mähä...tills jag 

känner att, okej det här är inte ens skönt, det börjar göra ont, och jag börjar markera att det inte är skönt 

längre. Och han påminner mig om att, ja men det var ju du ville... Och sen tar han fram en dildo, 

dubbelsidad, den är så lång [visar med händerna]... och till slut är det ungefär så mycket [visar med 

fingrarna] som inte är inne i mig. Och han kör på utav bara helvete. Och jag säger ifrån ganska högt ‘det 

gör ont! sluta!’, och han gör inte det. Det slutar med att jag blöder... jättemycket. Han är jättenonchalant 

till en början, tills jag kommer ut ur duschen och han påpekar att jag har blodat ner hans bäddmadrass 

och får betala för det. 
 

Att IP5:s bror hotade henne och berättade information för henne som hon vid den åldern inte 

var mogen nog att ta del av. Detta beskriver hon som något som skulle kunna likna psykiska 

övergrepp. 

Presentation av respondenternas erfarenheter och upplevelser av andra 

självskadebeteenden och psykiskt mående 

IP1 berättar att hon under större delen av tonåren haft olika former av SB. Mängden 

och aktiviteten av SB har varierat i olika perioder. Hon har även haft svåra problem med 

ätstörningar, och varit mycket sjuk vid vissa tillfällen: 
 

Och eftersom jag också hade ett självskadebeteende sedan tidigare, både i ätstörningar, i att jag hade 

skurit mig, i att jag hade tränat på sätt som gjorde... alltså jag kunde cykla för att det gjorde ont i mina 

knän. Alltså det... jag har testat allt, everything, you name it I have tried it, haha. Då är det... så jag tror, 

både att jag hade ett... en självskadande tendens [...]. 
 

IP1 blev senare tillsammans med en kille som hon kort efter fick reda på hade varit 

otrogen mot henne. Denna erfarenhet i kombination till tidigare upplevelserna av övergreppen 

gjorde att en ny problematik uppstod: 
 

Och jag har liksom aldrig låtit mig själv känna efter. och jag tror att när jag fick reda på att han var 

otrogen, så fick jag en krisreaktion. Och det var ju då, då fick jag... började jag gå mer i terapi efter ett 

tag också. Jag började ju med en kurator, och han sa ‘nej men jag kan inte hantera dig typ, vi får skicka 

vidare dig’ haha. Och då sa de ju det att det var ju en PTSD-reaktion. Och även dissociativa problem. 

Så det var... Det var nog att det blev... Det blev för mycket helt enkelt. You can only take so much. 
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IP2 har sedan det andra sexuella övergreppet haft ätstörningar, bulimi. Ätstörningen 

tilltog vid krävande och ångestfyllda situationer samt när ett SSB inte kunde användas. IP2 

beskriver att bulimin på så vis användes som ett SB när hon inte kunde få utlopp för sin 

ångest genom SSB. IP2 har även skurit sig men upplevde inte att det gav henne samma 

resultat, det vill säga inte samma ångestdämpande funktion: 
 

[...] skära sig var inte min... Det har man väl också provat, men det ger inte mig... det ger inte mig 

samma ångest-... alltså, lättnad... Det kan hända någon gång, när det är riktigt jävligt och man har provat 

allt annat och du har spytt en hel natt efter att man har legat med någon. Då alltså, visst absolut man kan 

ju prova, men... när man har så mycket ångest, då kan man prova vad som helst... Om man någon sa 

såhär att, det här hjälper, ja då skulle du ha gjort det. Spelar ingen roll vad det var [...]. 
 

IP3 hade flera svåra ätstörningar, samt använde ett SB genom skärning när hon var 12-

21 år. Hon var självmordsbenägen och försökte vid ett par tillfällen ta livet av sig. Övrig 

sjukdomshistoria för IP5 är ett dissociativt syndrom utan närmare specifikation (UNS) samt 

post traumatiskt stressyndrom (PTSD). Som följd av IP3:s sjukdomshistoria och SB blev hon 

deprimerad, sjukskriven och flera gånger inlagd på heldygnsvård. Övriga SB användes 

samtidigt, detta beskriver IP3 på följande vis: “Alltså, ju mer ätstörd jag var, desto mindre 

skar jag mig”.  

Den enda respondenten som inte hade några andra SB var IP4. Hon testade att skära 

sig några gånger, men det var ingenting för henne. Detta var något hon tog till när hon inte 

kunde utöva hennes andra SB: “Ja, eller när jag försökte liksom att, nej jag ska inte göra såhär 

mot min kropp, då var jag tvungen att använda någonting annat”. Hon beskriver att hennes 

SSB var det primära, och att det var så under hela den perioden. I likhet med övriga 

intervjupersoner hade hon mycket problem med maten, sedan hon var 12 år.  

Gällande övriga SB utöver SSB, skar sig IP5. Hon beskriver det som en metod att 

dämpa ångest, hon har även använt detta i samband med ett SSB. Känslan av skam och äckel 

efter en episod av SSB blev en trigger för ovan nämnt SB. Det blev som en cirkel: “Ja, det 

blev en cirkel. För då... då var jag bara äcklig. Jag måste få ut det här på något sätt. Och [...] 

så... skar jag mig”. IP5 blev även deprimerad vid 8 års ålder och det är något hon fortfarande 

kämpar med. 

 

Resultat och analys kring sexuella handlingar som ett 

självskadebeteende 
 

I följande avsnitt presenteras intervjupersonernas beskrivningar av deras upplevelser, 

tankar eller känslor kring SSB. Sedan följer en analys av området som, med hjälp av tidigare 

nämnda teorier, avser skapa förståelse för intervjupersonernas beskrivningar. Inledningsvis 

beskrivs och analyseras vad SSB är och vilka handlingar de utgörs av, för att på så vis 

tydliggöra begreppets innebörd. 

 

Begreppet sexuellt självskadebeteende  

Gällande frågan om vad ett SSB är, finns det ett övergripande gemensamt svar för samtliga 

intervjupersoner. Ett SSB kan ses som ett sätt att våldta sig själv - ett övergrepp mot sig själv. 

IP1 beskriver att SSB är komplext: “nästan en våldtäkt mot sig själv [...] Man är sitt eget offer 

och förövare... Syfte att skada sig själv”. IP4 beskriver det på liknande vis: “jag tror att det var 

mer så, att jag liksom, övergreppade mig själv”. IP3 menar att ett SSB är en handling med 

syfte att skada sig själv för att bevisa att hon är en dålig person, som en bestraffning mot en 



”Jag är mitt eget offer och förövare”: En kvalitativ studie om sexuellt självskadebeteende 

26 

själv. Något som är tydligt för SSB är att individen tillslut inte längre bryr sig om vad som 

händer med en själv. Det övergripande målet är att dämpa ångesten, menar IP4: 
 

Man tänker inte alls på sig själv, till slut. Eller alltså, vad som händer med sig själv, vad man gör mot 

sig själv, det... man tänker inte på det... Det bara fortsätter. Det blir som att det inte är en själv. Alltså, 

som att man typ står och tittar på. 

 

Ett SSB kan även förklaras som en handling där en person har sex trots att hen 

egentligen inte vill, menar IP1: “Jag ville ju inte, och det var ju lite det som definierade att det 

var självskadat, att jag vill inte men jag gör det här ändå”. Att ha sex men av fel anledning 

beskrivs som en ytterligare förklaring för sexuellt självskadebeteende, sexet är inte något som 

är hälsosamt eller bra. Det är snarare en handling som skadar. IP2 beskriver känslan av att 

vilja men samtidigt inte: 

 
Jo, jag ville ju det mest i hela världen, men eh, kanske inte för att jag gillade det så himla mycket. [...] 

sen så kan det ju vara att man blir dragen i håret för att man... vill det,... för att man vet att, ja men min 

partner vill ju göra det. [---] Men jag tror alltså, SSB, det är väl egentligen när du ligger med någon av 

fel anledningar. Alltså... brett sett så. 
 

Vad gäller handlingar som kan definiera ett SSB, är dessa många och varierande. Ett 

SSB kan ske både inom förhållanden och utanför, det kan även vara sexuella handlingar mot 

en ersättning av någon form. IP4 beskriver det på följande vis: 

 
Det kan ju handla om olika saker. Man kan ju... vara tillsammans med någon som, utnyttjar en sexuellt 

som kanske... har sex med en när man sover, eller... Alltså, det kan vara... många saker... Att man säljer 

sig själv... Att man har sex i utbyte mot alkohol eller kläder. Kan vara... många saker. 

 

Ett annat sätt att definiera handlingar inom SSB är hur det med tiden utvecklas till att 

den sexuella handlingen måste innehålla vissa saker, berättar IP2: 

 
[...] mer i början kanske det var mer så också, att det räcker med att man ligger med någon. Men sen, 

alltså det blir ju nästan som alltså... Man har nästan små ritualer runt det, alltså det är saker som måste 

vara med, saker som måste hända, för annars så gills det inte. 

 

Dessa saker kan vara bland annat det ska göra ont och “hårda konstiga saker”. Vidare 

behöver ett SSB inte innebära att individen faktiskt träffar en person och engagerar sig i 

sexuella aktiviteter. Det kan även utövas på internet, exempelvis genom onlinesex och/eller 

sexchattar. Denna form av SSB är något IP3 utövade: 

 
De handlingar och de personer som jag skulle klassificerat som sexuellt självskadebeteende är ju inte 

människor jag har träffat. [...] För att det... Det handlade ju om att jag hade framförallt sexchattar... 

med, för mig, okända män. Och jag hade det ju i syfte att på något sätt skada mig själv, det handlade ju 

om att bevisa för mig själv att jag var en dålig person 

 

IP3 lyfter även fram att det som gör sexchattandet skadligt, till skillnad från ett 

hälsosamt sexuellt beteende, är att det inte fanns några positiva element i chattandet. IP3 

beskriver att hon inte upplevde en njutbar spänning eller att hon själv kände någon 

upphetsning, utan enbart att: “det fanns ju ingenting liksom positivt för mig i det mer än att 

skapa någon slags ordning i min... i min självdestruktiva värld”. 

 

Analys begreppet sexuellt självskadebeteende. Intervjupersonernas beskrivning av 

ett SSB är i mångt och mycket likt den definition som Jonsson och Lundström Mattsson 

(2012) ger av fenomenet. Att ett SSB kan användas som ett sätt att hantera psykiska 
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påfrestningar och vara ångestdämpande, är något som både författarna och intervjupersonerna 

beskriver. Jonsson och Lundström Mattsson (2012) förklarar detta beteende som ett sätt att 

överleva psykiskt. Fyra av fem respondenter har erfarenheter av sexuella övergrepp som har 

inneburit påbörjan av ett SSB. Erfarenheterna och minnena av ett sexuellt övergrepp ses som 

en relevant del i vad som går att förstås som ett SSB menar flera författare, såsom Jonsson 

och Lundström Mattsson (2012), Holmqvist et al. (2008), Mitchell och Ybarrra (2007) samt 

Madge et al. (2011). IP1 beskrev SSB som komplext, samma term använder Madge et al. 

(2011) som påpekar svårigheterna att se och finna specifika mönster för att förklara eller 

förutsäga ett SSB. Slutligen har samtliga intervjupersoner beskrivit att deras bild av ett SSB är 

att det är ett upprepat beteende där en person utsätter sig för skada genom sexuella handlingar. 

Detta leder ofta till både psykiska och fysiska skador. Att beteendet blir ett mönster av att 

uppsöka sådana situationer är en grundläggande faktor i ett SSB, enligt Jonsson och 

Lundström Mattsson (2012). Trots att flera likheter till anledningarna och beskrivningen för 

SSB finns i intervjupersonernas definitioner av vad ett SSB är, påpekar Madge et al. (2011) 

att variationen och utövandet av ett SB är mycket individuell (Madge et al., 2011).  

Som Jonsson och Lundström Mattsson (2012) förklarar, kan de olika sätten att utöva 

ett SSB vara många. Detta stämmer även överens med hur ett SSB kan ta sig i uttryck. 

Intervjupersonerna har utövat sitt SSB genom onlinesex, fysiskt sexuella handlingar samt 

genom att sälja sexuella tjänster. Oberoende av handlingsform, har beteendet lett till olika 

våldsamma situationer. Detta förklaras av Jonsson och Lundström Mattsson (2012) som en 

vanligt förekommande konsekvens av det sexuella beteendet. Likaså att det kan vara direkt 

skadligt och ge psykiska men, något som går att se för de kroppsliga skador som IP5 fick av 

sitt sexuella övergrepp. Classen et al. (2005) beskriver att ett sexuellt riskbeteende även kan 

innebära ett ökat antal sexpartners och oskyddat sex. Detta överensstämde dock inte med 

intervjupersonernas beskrivning om de sexuella handlingarna. Detta kan dock bero på de 

individuella skillnaderna, hur SSB tar sig i uttryck samt den variation som finns gällande 

beteendet. Det är ett vanligt antagande att personer som har ett SSB, och därmed försätter sig i 

sexuella risksituationer, ofta har många sexpartners (Muehlenkamp et al., 2005; Classen et al., 

2005). Cole et al. (2008) menar dock att det inte är nödvändigt att personen har många 

sexpartners för att ett sexuellt beteende ska vara självskadande. SB kan även förekomma i 

relationen med sin partner (ibid.). Intervjupersonerna har haft ett varierande SSB på så vis att 

det har pågått inom eller utanför förhållanden, mängden sexpartners samt utövandeform. I och 

med detta går det även här att förstå SSB som ett varierat och individuellt beteende.  

Som både intervjupersoner och forskare nämnt är SSB ett svårdefinierat fenomen med 

stor variation gällande utövandet av SB. Det som framförallt kan ses som en gemensam 

nämnare och således en betydelsefull aspekt är intentionerna till SSB. Därför bör det vara 

väsentligt att se till individens intentioner med handlingen, snarare än att fokusera på vilka 

handlingar som innefattas i beteendet. 

 

Känslor och tankar innan, under samt efter ett sexuellt självskadebeteende  

IP1 beskriver att den känsla som mest är knuten till hennes SSB är skammen, vilken hon 

beskriver som den “eviga följeslagaren”: “Jag tror skamkänslorna är det som aktivt följer efter 

[...] om jag tänkte på det, då i efter hand. Så är det skammen”. Innan en SSB-episod beskriver 

hon skammen som tvådelad. Först av allt skammen gentemot sig själv. Samtidigt kände hon 

skam gentemot sina pojkvänner som hon utövade SSB tillsammans med, eftersom de inte 

visste om hennes SSB. IP1 menar att den skam hon kände även var kopplad till de lögner som 

följde i och med SSB: “...och alla lögner. Alltså tillex empel, nej men ‘varför är du inte våt?’ 

bara ‘Nej men alltså det är bara asså, jag har problem med det’. Alltså så allt... alla de här 

undanflykterna”. Även känslan av skuld är något hon minns tydligt. Efter en SSB-episod var 

det främst känslorna av skuld och skam som var starkast. IP1 beskriver även hur hon efter en 
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episod varken kände eller tänkte särskilt mycket kring det som var kopplat till handlingen. 

Hon stod snarare ut ut i känslorna: “Jag fanns i känslorna, men jag gick ut och gjorde saker 

eftersom jag inte tyckte om att vara hemma själv”. Hon beskriver detta som att hon 

normaliserade beteendet: “Jag kunde ju såhär liksom utöva det, och sen gå och handla och 

inte riktigt tänka på det när jag var i affären. För det blir ju en normalisering såklart”. 

IP2 minns vagt de känslor som infann sig under sitt SSB. Känslorna beskrivs som 

självförakt, självhat och ångest. De känslor som kom om hon inte lyckades få utlopp för sitt 

SSB är däremot tydliga: 

 
Jag kan ju mer minnas i så fall de kvällarna när man inte lyckades ro det i land. Då... var det jobbigt. Då 

var det väldigt jobbigt, då var det fruktansvärt mycket ångest. [...] Den här desperationen bara, jag 

behöver verkligen det här nu, och man provar allt och det går inte och... Gud vad jobbigt det var. 

 

Under en SSB-episod minns IP2 den fysiska smärtan, en känsla av äckel samt 

“krypande” ångest. Samtidigt beskriver hon ångesten som mer hanterbar under stunden då 

SSB tog sig uttryck. Liknande känslor, samt självhat beskrivs efter SSB-episoden:   

 
Alltså, du känner dig ju jävla äcklig...Du har ju precis bekräftat för dig själv att du är så jävla äcklig 

som du tycker. Så det är precis så du känner dig. Och man har väl ont, bland... ofta. Du går hem, lägger 

dig och stirrar i taket...du har ju ångest också men... alltså, inte lika mycket. Jag skulle inte säga att du 

får mindre ångest, men det är väl ångest av en annan typ kanske... inte lika vild... vild panik. Utan mer... 

såhär, krypande. 

 

IP2 kunde även uppleva en känsla av tomhet som hon kände igen från sin bulimi: 

 
[...] det är ju såhär självhat. Alltså, verkligen... Och när man hade spytt, det var lite samma känsla ibland 

som efter att man hade... haft sex med någon. Man kände sig såhär, tom, liksom. Jättetom. Och det var 

jätteskönt. 

 

Känslan av trötthet och frustration mot sig själv var påtaglig innan IP3 påbörjade en 

episod av SSB. Hon kände då att hon behövde: “någon slags interaktion med en annan 

människa”.  Under själva beteendet upplevde IP3 känslor av äckel, att hon var värdelös samt 

en stark rädsla: “Rädd för vad de skulle säga härnäst, rädd för vad som skulle hända”. Efteråt 

var känslorna ganska lika som under episoden, även här förekom rädsla och äckladskänslor. 

Framförallt berättar IP3 att skamkänslor var vanligt förekommande efter en SSB-episod, 

samtidigt som hon: “[...] aldrig riktigt klar med… med att attackera mig själv”.  

IP4 uttrycker att hon inte tänkte något alls innan en episod av SSB: “man tänker typ 

ingenting”. Däremot upplevde hon en overklighetskänsla, besvikelse på sig själv och en 

oförståelse för det hon kände att hon behövde göra. Att äcklas av sig själv är en av de 

påtagligaste känslor som IP4 minns under själva stunden för sitt SSB. Likaså en rädsla och en 

overklighetskänsla så pass stark att hon försökte blockera alla känslointryck: 

 
Jag ville därifrån. Jag kände... Jag kände att jag inte ville vara här...och sen så stängde jag typ av mig 

själv bara. Jag vet att i vissa stunder så har jag känt att typ, nej men jag måste härifrån, alltså jag har 

känt mig nästan som... instängd. Och... även alltså, äckliga... äckliga känslor. Att jag äcklas av mig 

själv. 

 

En ökad känsla av äckel gentemot sig själv och sin egen kropp förekom även efter en 

avslutad episod av SSB: 

 
Äcklig, vill förvinna, slita av sin egen kropp...Man vill slita av sin egen kropp! Man vill typ... bara 

försvinna. [---] Man känner sig så äcklig. Det kryper i hela skinnet. Man kan typ duscha hur mycket 

som helst utan att det känns bättre. 
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IP5 upplevde en stark känsla av misslyckande om hon inte lyckades få utlopp för sitt 

SSB. Dessa känslor och tankar är det som IP5 framförallt minns innan en episod av SSB: 

 
Det var alltid, såhär, kvällens jakt, typ att, åh kommer det hända kommer det inte hända. Kommer den 

här kvällen att bli lyckad? För det var det gick ut på, att kvällen skulle bli lyckad [...] Om jag inte hade 

hamnat i någon sexuell situation så var jag jättemissnöjd, jag var jättebesviken... jag var ledsen och 

besviken på mig själv, att jag inte hade lyckats, eller någon inte ville ha mig. 

 

Under en episod av SSB beskriver IP5 att hon kände: “yes det händer, någon vill ha 

mig, gud vad nice och spännande, jag duger för den här personen... jag duger tillräckligt för 

att någon ska stoppa kuken i mig”. Hon beskriver det som en känsla av att vara värd 

någonting. Efter episoden kom känslor av meningslöshet och äckel: “Och sen efteråt så kände 

det totalt jävla meningslöst, liksom”. IP5 berättar även om känslor av oförståelse över sitt 

beteende: 

 
Jag kände mig äcklig. Det kändes som att… varför gjorde jag det här mot mig själv? Jag… liksom, helt 

plötsligt ville jag inte alls. Jag ville inte... vara naken och sårbar inför någon.[...] Förstod inte riktigt 

varför jag hade gjort så mot mig själv. 

 

Analys av känslor och tankar innan, under samt efter ett sexuellt 

självskadebeteende. De känslor som intervjupersonerna beskriver gällande innan, under samt 

efter en episod av SSB, går att förstås utifrån forskningen om både SB och SSB. Negativa 

känslor som äckel, självhat och självförakt nämns som vanligt förekommande känslor under 

ett SB, menar Holmqvist et al. (2008). Under, men framförallt efter en SB-episod minskar 

negativa känslotillstånd som ilska, ensamhet och frustration (Laye-Gindhu & Schonert-

Reichl, 2005). Detta överensstämmer inte med de känslor som intervjupersonerna uttrycker. 

Frustration och framförallt äckel mot sig själv ökade snarare efteråt. Lättnadskänslorna som 

författarna nämner går att finna hos en av intervjupersonerna som beskriver en form av 

behaglig tomhet efter självskadan. Scoliers et al. (2009) förklarar att självskadan kan leda till 

en negativ självkänsla och självbild. Känslor som själväckel och känsla av att vilja skada sig 

ytterligare är också vanligt förekommande för personer med SB (ibid.). Svensson et al. (2013) 

beskriver att unga kvinnor med ett SB upplevde självföraktning gentemot sin egen kropp, att 

deras kropp och sig själva var något de kände äckel och skam för. Äckel och tendens att 

använda sig av SB igen ses som påtagliga känslor hos intervjupersonerna efter en episod av 

SSB. Ofta triggade en episod av SSB en ny känsla av att behöva utöva det igen. De negativa 

känslor som beskrivs ovan kan ses som en följd av de olika traumatiska upplevelserna som 

individen erfarit genom sitt SB (Abrams & Gordon, 2003). Många respondenter upplevde 

negativa känslor innan, men alla upplevde dem i samband med en SSB-episod. Utifrån deras 

berättelser om hur deras SSB började, kan det tolkas som att SSB är ett sätt att uttrycka de 

känslor och tankar som uppstod hos dem som följd av den initiala traumatiska upplevelsen. 

Med utgångspunkt i intervjupersonernas berättelser om deras känslor i samband med sitt SSB, 

samt det som forskare uttryckt gällande unga kvinnors SB, går det att se ett tydligt mönster för 

hur SSB utvecklas. 

I avsnittet ovan framgår det att negativa känslor såsom äckel, självhat, självförakt 

gentemot sin egen kropp är vanligt förekommande vid olika former av SB (Holmqvist et al., 

2008; Scoliers et al., 2009; Svensson et al., 2013). Det framgår även att en episod av SSB kan 

leda till känslor av att upprepa beteendet igen. 
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Det sexuella självskadebeteendets funktion  

Samtliga respondenter beskriver att deras SSB fyllde en funktion för dem. IP3 beskriver detta 

särskilt i relation till andra former av SB: “alltså, för att självdestruktivt beteende har ju 

någonstans en funktion, det finns någonting som… det finns någonting som gör att det blir lite 

lugnare”.  

IP2 förklarar att funktionen utvecklas med tiden: “[...] funktionen ändrades med tiden 

från att först vara bekräftelsen att lyckas, sedan självhatet….Att det är så det är. Inte från 

början kanske, för det är det mer bekräftelsen i att... få till det [...]”. Den första funktionen “att 

lyckas” var gällande för tre av fem intervjupersoner. Framförallt var utvecklingen, att 

beteendet utvecklades till något större, något som samtliga beskrev. Vidare beskriver flera 

respondenter att det var ett sätt att bekräfta och förstärka ens egen negativa bild av sig själv. 

IP2 förklarar att det var: “ett sätt att ge utlopp för... hur illa man tyckte om sig själv”. 

Ytterligare en funktion som IP3 nämnde var att beteendet var ett sätt att fokusera all hennes 

rädsla som hon kände mot en punkt: “om man jämför med generell ångest som bara såhär, 

sprider ut sig, så är det ju… väldigt riktat. Det är ju precis det här jag är rädd för, och inte allt 

annat”. Detta var även en funktion som hon kopplade ihop gällande hennes andra SB - 

ätstörningen. IP3 beskriver att hon då fokuserade all rädsla på maten, istället för att vara rädd 

för alla män runt omkring. IP1 nämnde att en funktion vid vissa tillfällen under sitt SSB 

kunde vara att avsluta bråk med sin dåvarande pojkvän: 

 
Då kunde jag använda sex som redskap för att jag visste att det skulle avsluta. Och då blev det såhär... 

Bråka, bråka, bråka, sex, och sen visste jag att det skulle vara över. Man hade inte löst någonting men 

jag visste att vi skulle bråka. 

 

IP5 beskriver sitt SSB som: “ett till sätt att få en kick. Ännu ett sätt för mig att få 

någon sorts kick”. Sökandet efter denna “kick” är även något hon jämför gällande 

funktionerna för alkohol och droger samt hennes andra SB (att skära sig). Där “kicken” för 

hennes SSB snarare handlade om bekräftelsen av att någon vill ha henne och att få känna sig 

värd något.  

En särskilt påtaglig funktion för många av intervjupersonernas SSB, var att det 

fungerade som ett sätt att hantera de negativa känslor och tankar som de upplevde. IP3 

beskriver att hon använde det för att hon behövde distrahera sig från dessa: “allt var ju bara 

ångest och panik och misär hela tiden”. SSB blev ett sätt att skapa ordning i hennes liv och få 

ett sammanhang för de självdestruktiva tankar hon upplevde gentemot sig själv: 

 
[...] Och… När de gällde just dem, så var det ju verkligen att… att istället för att hela tiden… bara höra 

det här i huvudet, så fick jag höra det från någon annan någon annanstans och då blev det lite… lite 

lugnare och lite tystare en stund, liksom [---]Så sen när jag egentligen började chatta med människor 

som… som sa ganska rejält hemska saker till mig… då blev det ju liksom organiserat, på något sätt, 

men samtidigt var det ju också oerhört destruktivt, det gjorde mig väldigt illa. 

 

Detta sätt att hantera skam och ångest var något både IP4 och IP3 lyfte fram. IP4 och 

IP3 beskrev den funktionen på följande vis: 

 
IP4: [...] alltså det var för att döva andra känslor som... var jobbigare att känna än de... känslorna som 

uppstod, då. [...] att jag fick flytta fram och tillbaka hela tiden. Eller att jag hade blivit mobbad. Jag 

mådde väldigt mycket dåligt över det. 
IP3: [...] det känns ju bättre precis i stunden. Men efteråt så blir ju allting ännu värre. Då blir det... 

Alltså, jag gjorde ju det här för att för att... jag ville döva skammen efter övergreppen som jag hade varit 

med om. Men... det jag inte visste det var att den skammen blev ju bara ännu större, efter att jag hade 

gjort det här mot mig själv 
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Även IP2 använde sig av beteendet för att hantera den ångest hon kände och beskrev 

det på liknande vis: “Jag försökte ju reducera ångest”. Det fungerade som ångestlindring och 

gav utlopp för det självförakt hon kände. Ofta fungerade även SSB som ett sätt att hantera de 

händelser respondenterna varit med om tidigare. IP3 förklarade detta i samband till hennes 

PTSD: “i den [dissociativa störningen] har jag ju också posttraumatisk stress och jag skulle 

säg att... sexuellt självskadebeteende och ätstörningar har jättemycket varit ett sätt att hantera 

just posttraumatisk stress efter de här händelserna”.  

Likaså förekom det bland flera av respondenterna att beteendet fyllde en 

kontrollerande funktion. IP1 berättar att:   

 
[...] när jag gjorde ett självskadande sexuellt beteende, då var det jag som hade kontrollen. Till exempel, 

om jag då invitade min första kille till att ha... ‘sexual intercourse’ [...] Då blir att ju att egentligen 

händer samma sak som när han gav sig på mig, det är bara det att det är jag som bestämmer [..] För att, 

här är det ju ännu mer jag som har makten. 

 

Vidare förklarar IP4 det som att “[jag] våldtog mig själv om och om igen, fast jag hade 

kontroll i de situationerna [...] Så jag tror att det är det, man är så rädd för att hamna i den 

situationen igen så att man... tar kontroll”. 

 

Analys av det sexuella självskadebeteendes funktion. Som intervjupersonerna 

bekräftar är anledningarna och funktionerna till SSB många. Således är det centralt att förstå 

vikten av de uttalade, men även de outtalade, betydelserna och funktionerna av självskadan. 

Detta då funktionen är individuell och kan variera från fall till fall (Laye-Gindhu & Schonert-

Reichl, 2005; Holmqvist et al., 2008; Abrams & Gordon, 2003). Dock kan en gemensam 

funktion till SSB vara att det syftar till att ge olika former av emotionell eller psykologisk 

lättnad. Utifrån Connors (1996) fyra punkter för de funktioner som ett SB kan ha, går det att 

se flera likheter till det som intervjupersonerna ovan nämnt som anledningar till sitt SSB: 

 

 

 SB SSB 

1)  Återskapande av det ursprungliga 

traumat 

Återskapa erfarenheterna från 

de sexuella övergreppen 

2)  Att ge uttryck för känslor och 

behov 

Ångest, rädsla, distraktion, 

panik, skam, självförakt samt 

ett behov av att avsluta bråk 

och få utlopp för känslan av 

behovet att få en kick 

3)  Ett sätt att organisera sig själv och 

återfå homeostas 

Att återfå homeostas genom 

att bekräfta den negativa 

självbilden genom att få höra 

det från någon annan, samt att 

hantera PTSD 

4)  Att hantera och bibehålla en 

dissociativ process 

Att hantera och bibehålla en 

dissociativ process likt IP4:s 

upplevelse av att stänga av sig 

själv vid SSB-episoden och 

IP3:s dissociativa syndrom. 

 

Scoliers et al. (2009) beskriver att självskadan kan ses ur ett sammanhang där 

individen tappade kontroll över sig själv. Det konstaterandet står snarare som motsats till 
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intervjupersonernas beskrivning. De menar snarare att en av SSB funktion var att få tillbaka 

kontrollen från övergreppen som de erfarit.  

SSB går att se som ett sätt att hantera den smärta de varit med om. Detta är ett 

betydande gemensamt drag för samtliga former av SB. Likaså att använda SSB som en form 

av distraktion för ångest samt ett sätt att hantera känslor som självhat, själväckel och övriga 

negativa synsätt om sig själv (jfr Platt et al., 1992). Enligt Holmqvists et al. (2008) 

undersökning, framgår att en av de vanligaste anledningarna till unga kvinnors SB är att 

hantera traumatiska upplevelser från psykisk och fysisk misshandel samt erfarenheter från 

sexuella övergrepp. IP1 har erfarenheter från en före detta pojkväns självmord och hon 

beskriver hur hennes SSB ökade efter det. Ett SB:s funktion kan även vara att hantera 

traumatiska upplevelser i barndomen, till exempel otrygg anknytning eller tidig separation 

från vårdnadshavare (Svensson et.al, 2013). Detta går att liknas vid IP4 och IP5:s uppväxt. 

IP4 växte upp i flera olika familjehem och IP5, som är adopterad, behövde separera från sin 

förälder och anknytning. SB kan då ses som ett sätt att få utlopp för ilska och frustration 

(Abrams & Gordon, 2003). I Laye-Gindhu och Schonert-Reichls (2005) undersökning 

framkommer vilka de mest förekommande motiven till ett SB är (se appendix F).  

Sammantaget går det att se att SB har en intrapersonell karaktär, där den 

grundläggande funktionen går att ses som en form av copingstrategi. Ett sätt att genom fysiska 

handlingar hantera negativa emotionella upplevelser (Connors, 1996; Holmqvist et al., 2008; 

Latina, 2015; Abrams & Gordon, 2003). Flera av respondenterna intervjupersonerna uttryckte 

liknande sätt att beskriva anledningen för SSB. 

Avsnittet ovan belyser att funktionerna för SB är flera och högst individuell. 

Gemensam funktion för olika former av SB och SSB är att frambringa emotionell och 

psykologisk lättnad. Vanligt för SB är även att hantera traumatiska upplevelser från 

barndomen (Scoliers et al., 2009). 

SSB går att ses som ett sätt att ta tillbaka kontrollen från tidigare sexuella övergrepp, medan 

Scoliers et al. (2009) menar att vanligt för en SB episod är att individen tappar kontrollen 

(ibid.).  

 

Hur kan sexuellt självskadebeteende förstås som ett självskadebeteende? Utifrån 

ovan nämnt, angående de funktioner, former av utövning samt känslor som gäller för SSB, går 

det att se flera liknande tendenser för vad som beskrivs som ett SB. Framförallt bör känslorna 

i samband med SSB betonas som en likhet till andra SB, exempelvis - frustration, självförakt, 

ångest, skam, rädsla, självhat, äckel gentemot sin egen kropp. Bakomliggande orsaker såsom 

olika former av trauman och övergrepp går också att se som en signifikant liknelse till SB. 

Även motivet bakom SSB är, likt övriga former av SB, många. Att lindra ångest, 

kontrollbehov, att ge utlopp för den inre smärtan via fysiska handlingar går att nämna som 

några liknande anledningar. Konsekvenserna av ett SSB kan leda till en upptrappning - en 

ökad grad - av SB (Turp, 1999). Således går det att se att både SSB och vad som beskrivs för 

övriga SB leder till en ond cirkel (se appendix D) (Jonsson & Lundström Mattsson, 2012). 

SSB, likt övriga SB, går att förstå som ett resultat av införlivandet av de negativa och 

nedvärderande bilder som individen fått om sig själv. Följaktligen går det att se SSB på 

liknande sätt utifrån den självbestraffande mekanismen. Internaliserandet av den inre smärtan 

ses även som något som är likt beskrivningen för SB. Genom de fysiska handlingarna tas den 

inre smärtan i uttryck och blir således mer definierbar och hanterlig (Platt et al., 1992). Ett SB 

är en medveten handling, menar Platt et al. (1992). Samtliga intervjupersoner uttrycker hur de 

på olika sätt sökte sig till sammanhang där SSB fick utlopp. 

I likhet med vad Platt et al. (1992) beskriver om SB, används inte SSB som en suicidal 

handling, utan snarare är det önskvärt att handlingen ska leda till att någonting förändras. 

Antingen genom de faktiska eller fysiska konsekvenserna - att individen upplevde att hon 
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tappade kontrollen under det sexuella övergreppet. Genom ett SSB kan personen känna att 

hon har makten över situationen igen och på så vis kan återfå kontrollen som traumatiskt gick 

förlorad. Kontrollbehovet går även att se i andra SB, såsom ätstörning då kontrollen utövas 

över sin egen kropp och vikt (ibid.). Jonsson och Lundström Mattsson (2012) beskriver hur 

flertalet författare och forskare nämner sexuella riskbeteenden som en del eller konservens av 

ett SB. En skillnad gällande SSB gentemot andra former av SB, som exempelvis skärning, är 

att ett SSB sker “med hjälp” av andra (Jonsson och Lundström Mattsson, 2012).  

Slutligen är det centralt i diskussionen om SB, däribland det sexuella, att särskilt ta 

hänsyn till de individuella skillnaderna i hur individer uppfattar handlingar och beteenden. På 

samma sätt förklarar Connor (1996) att vi lägger olika mening i handlingar och att en 

självskadande handling därför inte behöver vara det för en annan. Därför är det av yttersta 

vikt att se till de känslor och intentioner som ligger till grund för beteendet, och vilken mening 

utövaren själv applicerar på det. Detta är något intervjupersonerna särskilt velat betona - 

vikten av att se intentionen bakom handlingen och hur den påverkar den enskilda individen. 

Gällande frågan om begrepp för beteendet, går detta att kopplas till vad Birchard (2011) 

belyser hur betydande det är att använda de begrepp som utövaren själv känner igen sig i. För 

att visa att dess upplevelser och erfarenheter hörs och tas emot. Samtliga respondenter har 

definierat sitt beteende som SSB. Således kan SSB utifrån det tolkas och förstås utifrån ramen 

för övriga SB, och det finns därför starka skäl till varför det bör ses som ett SB. 

 

Resultat och analys kring hur sexuellt självskadebeteende kan 

förstås som ett självskadebeteende utifrån händelseförloppet 
 

Hur sexuellt självskadebeteende inleds och upprätthålls  

IP1:s SSB började med sexuella övergrepp i ett förhållande. Hennes dåvarande pojkvän 

utsatte henne för sexuella handlingar mot hennes vilja, samt förnedrade henne då han fick 

henne att känna sig värdelös och äcklig. Innan SSB hade IP1 en pågående ätstörning. IP1 tror 

inte att hon hade utvecklat ett SSB om hon inte hade blivit tillsammans med pojkvännen. 

Samtidigt uttrycker hon att det troligen var enklare för henne att påbörja ett nytt SB då hon 

hade en självskadande tendens: “Och då var det ju också att göra saker som jag ansåg var 

fruktansvärt förnedrande, men jag gjorde ju dem ändå”. IP1:s SSB skedde endast med en 

person som hon hade ett förhållande med. SSB eskalerade genom att IP1 lät hennes partners 

ha sex med henne fast hon inte ville, Männen behövde inte vara elaka menar IP1, hon kunde 

få dem att tro att det var hon som ville ha sex. SSB upprätthölls vid känslor av skam, då 

utövades beteendet igen. 

För IP2 har SSB sin grund i det sexuella övergreppet hon upplevde. Även om SSB inte 

utvecklades i direkt samband med övergreppet, utan senare. Strax efter övergreppet träffade 

IP2 sin första pojkvän, som hon var tillsammans med i två år. Det är efter den perioden som 

IP2 beskriver att hon kan se att SSB tog sin början: 

 
Sen ja men du vet hur det är när man är ung, alltså det är ju inte... Så jag var väl inte alltid trogen, och 

jag tror att där är någonstans när man var 17 kan det ha... eskalerat, så… [...] Ja, men i början så var det 

ju säkert bara så att man låg... med många, så. Och man baserar sitt självvärde väldigt mycket på vem 

man ligger med [...] 

 

IP2:s SSB började som ett riskfyllt sexuellt beteende, genom att söka sig till sexuella 

kontakter i festsammanhang. Detta eskalerade sedan till ett SSB. Efter det trappades SSB upp 

och känslan av att något mer behövdes infann sig: “Ja, när det inte räckte kanske med antal 

längre, utan det var tvunget att... att ta sig uttryck på annat sätt”. Det var då sexet blev 
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hårdare, vilket IP2 beskriver som något hon inte gjorde för att hon ville eller gillade det: “Jo 

nej men alltså det var inte alltid de gillade det heller. Utan, det var jag som... som ‘ville’ ha 

det på ett visst sätt för att det var då det hjälpte”. SSB upprätthölls i samband med hur IP2 

mådde i övrigt, och har därmed pågått olika mängd. Vissa perioder skedde det mindre, 

samtidigt som det ibland kunde ske två till tre gånger i veckan.  

IP3 var med om sexuella övergrepp vid 17 års ålder. Hon blev därefter våldtagen vid 

17, 18 och 20 års ålder. Hon beskriver att anledningen till att SSB påbörjades delvis berodde 

på känslan av att hennes andra SB:n inte räckte till: 

 
Där hade jag verkligen helt slut på vägar, det fanns liksom ingenting... ingen aning om vad jag skulle 

göra med det här. Och det räckte inte med det… självskadebeteende som jag hade sedan innan. Det 

kunde liksom inte… häva det här, på ett sätt som… gjorde att jag orkade med. Utan jag behövde mer, 

någonting som var liksom, starkare än så, eller vad man ska säga. Som liksom dämpade mer. 

 

IP3 har även erfarenheter av en negativ händelse från sjukvården då hon uppsökte vård 

för sin första våldtäkt. Läkaren skrev i sin journalanteckning att IP3 hade en “tendens att 

inleda destruktiva förhållanden med män”, som kommentar för de skador som våldtäkten hade 

medfört. Detta ledde till ökade ångestkänslor, känslan av att våldtäkten var hennes fel och 

SSB blev då ett sätt att hantera dessa känslor. IP3:s SSB skedde genom olika former av 

sexchattar. Hon chattade med okända män och skickade bilder av sexuell karaktär till dem.  

För IP4 påbörjades SSB i samband med övergreppet hon var med om när hon var 12 

år. IP4 beskriver att SSB först tog sig i uttryck genom att hon på internet chattade med okända 

äldre män: “Skrev med okända män där, alltså mycket äldre än mig, som hade kunnat vara typ 

min pappa. Jag skickade bilder till dem. Sådana grejer”. Vidare beskriver hon dessa sexchattar 

som den lägsta graden av hennes SSB: “Ja, det var... minsta graden, liksom. Sen... Så sen... 

Alltså, jag var med killar bara för att de ville vara med mig, typ. Jag kände mig sedd, och... Ja. 

Då var jag med dem för att jag tyckte om att känna mig sedd typ”. Sedan tog sig IP4:s SSB i 

uttryck genom att hon kunde göra saker, såsom att visa brösten, för att få alkohol. IP4:s 

fysiska SSB förekom genom sex med personer som hon bara hade träffat en gång. En person 

var dock återkommande, den relationen benämner hon särskilt utifrån ett SSB: 

 
Alltså... Jag låg ju med... bara folk hit och dit... Sen kanske jag aldrig träffade dem mer. Det var liksom, 

bara såhär, en gång med vissa av dem. Det var en kille som jag låg med hela tiden, som jag kände. Jag 

umgicks med han jätteofta, och vi hade sex typ varje gång vi sågs också. Han behandlade inte mig så 

bra, och jag gick tillbaka till honom ändå. Det var väl en del av självskadebeteendet också. Att jag inte 

kunde... gå ifrån honom, liksom. Jag gick hela tiden tillbaka. 

 

Beteendet upprätthölls sedan i samband med IP4:s mående. Vid försämrat mående 

kunde hon se hur SSB ökade: 

 
Alltså det har varit... vissa perioder som det har varit i stort sett varje dag... som det har handlat om 

kanske att jag har skickat bilder till okända män, eller att jag har lagt ut mig själv på nätet och skrivit... 

såhära, äckliga saker... Eller, kontaktat människor, sådär. Det... har i vissa perioder varit varje dag. Sen i 

andra perioder så har det inte alls varit lika ofta, det kanske har varit någon gång i månaden då. 

 

Innan IP5 utvecklade ett fysiskt SSB chattade hon med folk på internet där hon kom i 

kontakt med två-tre killar: “Och vi pratade jättemycket och det var bara sexuellt, och han ville 

ha bilder på mig och jag fick bilder av honom, och vi... Vi chattade via webcam, då han bara 

såg mig”. Efter ett tag kände IP5 att det hade gått för långt och kontakterna till dessa killar 

upphörde. Detta beteende är något som hon kopplar ihop med det som hon senare benämner 

som ett fysiskt SSB. Vid 14 års ålder hade IP5 sex för första gången med en kille som då var 

18 år. I samband med fortsatta sexuella situationer med honom kunde han påpeka saker om 
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henne, eller att han tyckte att hon skulle förändra något. IP5 beskriver att det kunde vara allt 

från att hon borde raka sig mer till att utföra vissa sexuella handlingar: “Från min första 

sexuella upplevelse, så blev jag pikad på saker”. Detta påverkade IP5:s redan problematiska 

självbild negativt och utifrån det menar hon att hennes SSB började: 

 
Min egen känsla av oduglighet [...] Och väldigt mycket killen jag förlorade oskulden till. För att... att få 

pikar sexuellt som 14-åring, när du aldrig haft sex förut är... jättepåverkande. Alltså, så gör man inte. 

Inte för att jag förstod det då, men [...] 

 

IP5:s SSB skedde genom att hon till en början sökte sig till främmande män. Hon 

beskriver att hon flirtade med dem för att få deras bekräftelse, för att sedan ha sex med dem. 

IP5 beskriver även att hon under det aktiva SSB inte blev tvingad till sex, utan att det var ett 

eget val hon gjorde. 

 
Jag lät folk ta på mig, jag lät folk... göra saker med mig, eller göra saker med folk som jag ville, då, som 

jag sen senare kunde må fruktansvärt dåligt av... Så att jag valde ju att... göra många sexuella saker... i 

många dåliga sammanhang som inte var bra. 

 

IP5:s SSB upprätthölls genom att hon fortsatte att söka sig till situationer där hon 

kunde finna människor, både män och kvinnor, som hon kunde ha sex med. 

Bidragande faktorer för ett utvecklande av SSB tror IP1 är på grund av det 

ohälsosamma liv som följd av de sexuella övergreppen: “Jag tror inte jag hade haft det här 

beteendet om det inte hade varit för honom. Även ifall jag hade väldigt mycket 

självskadetendenser så tror jag inte det hade tagit utlopp på det sättet”. På samma vis tänker 

IP3 om sitt SSB. För henne utvecklades SSB som en följd av våldtäkten, samt som en 

desperat situation där de pågående SB inte räckte till för att dämpa de negativa känslorna. 

SSB blev ett fungerande redskap som hon till en början upptäckte via sitt sexuella beteende 

online: “Eftersom att jag var inte ute efter det från början, utan i och med de här chattarna så 

upptäckte jag att det här fungerade och då fortsatte jag”. IP2 ser till sig själv som en del i 

utvecklandet av SSB: “men ändå var jag ganska otrygg innan det också. Annars så skulle man 

nog inte ha hamnat i den… Inte att jag har någon skuld i det, men tror inte att man kanske 

skulle ha hamnat i den situationen annars”. På liknande sätt som IP2 tänker kring detta, menar 

IP5 att det är hennes egen känsla av oduglighet och killen som “pikade” henne efter första 

gången hon hade sex: 

 
För att... Att få pikar sexuellt som 14-åring, när du aldrig haft sex förut är... jättepåverkande. [...] Det är 

ju väl lite som när man säger att du ska inte dricka när du är ledsen... Du ska inte ha sex när du ser dig 

själv i dåligt ljus i princip. 

 

IP4 ser tillbaka på sin uppväxt och de flertal familjehem som hon placerades i, samt 

negativa upplevelser från skoltiden. 

 
Alltså, jag tror att allting hängde ihop, Att det var att jag flyttade hit och dit och dit hela tiden, det 

kändes inte som att någon familj ville ha mig eftersom jag fick flytta till olika hela tiden. jag kände mig, 

väl inte, välkommen någonstans. Eller, älskad. Jag blev mobbad i skolan också. Och sen var det ju 

övergreppet. Så jag tror liksom att allt det där hängde ihop, att det... liksom bara... slog över till slut. 
 

Analys av hur sexuellt självskadebeteende inleds och upprätthålls. Kaminski et al. 

(2009) fann att en känsla av en trygg samhörighet i familjen ses som en betydelsefull 

skyddsfaktor för SB. Ålder, kön, etnicitet, familjeekonomi och socioekonomisk grupp ses som 

ytterligare faktorer som påverkar huruvida unga vuxna kvinnor påbörjar eller inte påbörjar ett 

SB (ibid.). Flertalet av intervjupersonerna var vid låg ålder när deras SSB påbörjades. 
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Familjesituationerna har varit varierande. IP4 växte upp med en missbrukande mamma och 

sedan i flertalet familjehem och behandlingshem, IP1 och 2 beskriver sin familjesituation som 

dysfunktionell. Utifrån Kaminskis et al. (2009) beskrivning gällande skyddsfaktorer för SB 

går det att förstå att en möjlig påverkan till början av deras SSB är brist av ovan nämnda 

skyddsfaktorer. Jonssons et al. (2015) studie av sexuellt riskbeteende online visar att 

deltagarna till studien hade en minskad och negativ självkänsla innan deras beteende 

påbörjades. Likheter gällande detta går att se hos samtliga intervjupersoner: “jag blev pikad 

från min första sexuella upplevelse [...] Och hade liksom jättedålig självbild, så... utefter det 

så blev det ju bara värre”.  

Madge et al. (2008) betonar vikten av ökad kunskap kring omfattningen av problemet 

för att kunna förstå när ett SB kan inträffa, vilka som kan vara i riskzonen för ett SB samt 

vilken hjälp som kan vara av godo. Detta, menar Madge et al. (2008), är viktigt att studera då 

en enstaka episod av SB, kan leda till fortsatta och mer drastiska och ökade självdestruktiva 

beteenden. Samtliga intervjupersoner beskriver att deras SSB upprätthölls genom en 

eskalering av beteendet. Exempelvis förklarar IP2 detta som att hon behövde någonting mer, 

något starkare. Eskaleringen kunde ta sig i uttryck på flera olika vis. IP4 beskriver beteendet 

utifrån olika grader där hon menar att SSB online var den lägsta graden. För IP3 som endast 

hade ett SSB online går det att se en eskalering även inom just den “graden” av SSB. Från 

chattar av sexuell karaktär med okända män, till webcamsituationer där männen berättade för 

henne vad hon skulle göra. Straiton et al. (2013) visar att konsumtion av alkohol är en vanlig 

riskfaktor för SB. Studien visade även att det var vanligt förekommande att använda alkohol i 

samband med en självskadandeepisod (ibid.). IP2 och 4 förklarade att alkohol ofta användes 

under deras SSB: “Ja... Oftast så var man ju full. Alltså inte alls jämt, men ganska ofta så var 

man ju full”. Straiton et al (2013) menar att användning av alkohol i samband med SB kan 

göra så att individen orkar få utlopp för sin självskada, den bedövande känsla som 

berusningen kan ge dämpar ångesten. Således kan alkoholen även föranleda till vidare uttryck 

av SB (ibid.). Madge et al. (2011) och Gratz et al. (2002) beskriver att negativa 

relationsmönster till vänner och familj går att se som en vanligt förekommande riskfaktor för 

SB. IP3 och 4 uttrycker sitt sociala nätverk till vänner som begränsat. Samtliga, 

intervjupersoner beskriver olika former av emotionell distans till sina föräldrar. Även detta 

går att se som en riskfaktor till ökat och upprätthållande av SSB. Att inte ha någon alls att 

samtala med kan ses som en riskfaktor för fortsatt eller ökat SB, desto sämre 

kommunikationen desto högre var risken för SB (Evans et al., 2005; Tulloch et al., 1997). 

Avsnittet ovan ämnar analysera hur SSB inleds och upprätthålls. Det framgår att en 

möjlig påverkan för samtliga former av SB är brist på olika nödvändiga skyddsfaktorer 

(Kaminski et al., 2009). En riskfaktor i samband med SB och SSB är konsumtion av alkohol 

(Straiton et al., 2013). På grund av den individuella och komplexa aspekten av SB är det av 

vikt med ökad kunskap inom ämnet, menar Madge et al. (2013). 

 

Processen att avbryta ett sexuellt självskadebeteende  

Flera respondenter beskriver yttre faktorer, särskilt relationer, som en viktig aspekt för att 

avbryta sitt SSB. IP1 berättar att hon kan se att SSB minskade avsevärt i och med vilket 

förhållande hon var i. Hon beskriver att sin motivation att sluta bland annat rörde sin partner 

IP1 lyfter även fram varför processen att sluta är så svår: 

 
Jag tror det absolut tydligaste var att jag började vara med snällare människor [...] Det går ju 

väldigt, väldigt mycket ut över det personen. Och det blev en, eller var en motivation för mig 

till att sluta också, att jag vill inte utsätta andra för det här. Och det är ju det som kan bli 

komplext i det sexuella självskadebeteendet, att jag skadade ju ingen annan. Och det märktes 

inte av någon annan. Och det är nog därför det är så väldigt svårt att sluta. 
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IP2 beskriver processen att avbryta sitt SSB som svår och inte helt tydlig. Något som 

tog lång tid och även innebar flera återfall. Detta är även något hon än idag måste vara 

vaksam över, då små saker i situationen kan “trigga” igång det inlärda beteendet. Däremot gör 

hennes medvetenhet över sitt SSB att hon kan avbryta ett återfall: 

 
Det som är, är väl att man är medveten om det nu… man kanske kan sätta P lite tidigare, när... 

såhär, demoner vaknar och skriker. ...Nu är det väl snarare så att... att... Jag har inte sex av det 

syftet...alls. [...] Men det är väl kanske något inlärt, på något vis. Att det nästan går mekaniskt, 

efter... att det har... kickat in [...]. 

 

Även IP3 nämner relationer som en betydande del i att avbryta sitt SSB. Hon träffade 

en snäll kille och fick därigenom ett större socialt nätverk. När detta hände fanns det inte plats 

för männen, de fyllde ingen funktion då hon hade andra att kommunicera med: 

 
Och, med honom var det för första gången så att jag var inte rädd. Och det här öppnade en, 

typ, ny värld. [...] På något sätt så hade det ju blivit verklighet för mig att de här personerna 

som på riktigt respekterar en, finns på riktigt. [...] Så hade jag träffat vettiga personer och hade 

jättemycket fler nya kompisar [...] Alltså, det fanns ett helt annat liv helt plötsligt, där... den 

här typen av korkade personer bara inte får plats. Alltså, jag har liksom... Plötsligt så var det 

bara så att jag har så mycket vettigare människor att hänga med att, att det här fyller ingen 

funktion, jag har inget... jag behöver inte… jag behöver inte honom, jag behöver inte den 

bekräftelsen, jag behöver inte en person att prata med bara för att. 

 

IP4 beskriver tre betydande faktorer för processen att avbryta SSB: relationer, 

minskad möjlighet till episoder av SSB samt insikten när det gått för långt. IP4 avbröt sitt 

SSB när hon var 15 år. Då hade hon inlett ett förhållande och kände att hon behövde sluta för 

sin flickväns skull. Eftersom hon inte slutade för sin egen skull, föll hon dock tillbaka till sitt 

SSB när förhållandet tog slut. Vid ungefär 16 års ålder flyttade hon till ett behandlingshem, 

där det var strikta regler och personalen hade mycket uppsyn. Detta beskriver hon som en stor 

hjälp att avbryta sitt SSB, för trots att hon kunde utöva en liten del av sitt SSB på internet, 

kunde hon inte träffa männen: 

 
Jag flyttade till ett behandlingshem där de var ganska, såhära... alltså... vad heter de... Vad 

heter det? De,… [...] Ja, men de håller bra koll på en. Ja... Det var väl i... ja men när jag 

flyttade till ett sådant ställe. Ja men det gick inte, de hade så bra koll [...]. 

 

IP4 hade dock ett kort återfall vid ett tillfälle och fick då pengar av en främmande man 

i utbyte mot sex. IP4 beskriver att det var då som den verkliga insikten kom att hon måste 

sluta för sin skull, för att det hade gått för långt. 

 
Det var väl mer efteråt som jag förstod att... nej, nu måste jag sätta stopp för det här, för att 

annars kommer det bara... gå utför, liksom. Det var när det där hände för ett halvår sedan. 

Det var då som jag verkligen öppnade ögonen och, ja [...]. 

 

Likaså lyfter IP5 insikten om när SSB “går för långt”, samt relationer som centrala. 

Detta skedde efter det sexuella övergreppet då hennes livmoderhals tog skada, vilket hon 

beskriver som den absolut farligaste sexuella handlingen hon varit med om. Hennes sexuella 

beteende hade tagit henne så långt att hon utsatte sig för fysisk fara som gav henne men för 

livet: “Där fick jag någonstans nog, att, vad gör jag? Vad är det jag har gjort alla dessa år? Jag 

har gått så pass långt att jag faktiskt gick sönder”. Efter denna händelse berättade IP5 vid 

olika tillfällen för sin barnmorska, sin kurator samt sin bästa vän om vad som hänt. Samtliga 

dessas reaktioner över händelsen fick IP5 att inse allvaret i sitt beteende. Framför allt insikten 

i att det faktiskt var lika allvarligt att det hänt henne, som om det hade hänt någon hon bryr sig 
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om. Kort därefter träffade hon sin nuvarande partner, hon beskriver att hon för första gången 

upplevde att en partner respekterade och uppskattade henne: 

 
Att jag hade skadat mig själv utav det. Det var väl allvaret i sig, men nu insåg jag allvaret på riktigt. För 

att jag betydde faktiskt någonting för människor. Och det... är väldigt viktigt för någon som har just så 

pass liten självbild, eller mår så pass psykiskt dåligt. [...] För första gången i mitt liv så träffade jag 

någon som, uppskattade mig för den jag var. För att, även om det hände att vi hade sex så ville han ha 

med mig att göra efter det. Och då insåg jag liksom att, wow man kan faktiskt ha nyttigt sex och må bra 

och han tycker om mig för den jag är, [...]. 

 

Analys om processen att avbryta ett sexuellt självskadebeteende. SB är ett 

komplext ämne menar Madge et al. (2011). Det är komplicerat att se mönster, eller kunna 

förutsäga att unga vuxna kommer använda sig av SB. Utifrån detta kan det även tolkas som att 

SSB är ett komplicerat beteende, där processen att ta sig ur det är invecklat. Psykologiska 

egenskaper samt livshändelser spelar stor roll för hur och om beteendet utvecklas. Vilka 

faktorer som påverkar är mycket individuellt (ibid.). På så vis kan det även tolkas som att 

dessa faktorer är avgörande för om och hur en individ lyckas avbryta ett SSB, samt att det 

även varierar vilka faktorer som får betydelse. Livshändelser skulle kunna avse att skapa nya 

relationer, eller fördjupa redan existerande relationer. Kaminski et al. (2009) fann att en trygg 

känsla av samhörighet till sin familj var en betydande skyddsfaktor. IP2 beskrev en svår 

relation till sin familj, men att hon har en grupp vänner som hon jämförde som en familj. 

Trots att IP2 beskrev sin process som komplicerad, skulle det kunna tolkas som att 

relationerna till sina vänner var en bidragande faktor att hon avbröt sitt SSB. När hon började 

prata om sitt SSB fick höra sina egna ord och se vännernas reaktion. Därigenom växte en 

större medvetenhet kring sitt beteende som kunde göra det möjligt för henne att successivt 

minska beteendet. Detta kan även förstås utifrån vad Kaminski et al. (2009) fann om att 

känslan av att tillhöra en grupp, att bli sedd och hörd är skyddande faktorer. Även IP1, IP3, 

IP4 och IP5 berättade att SSB förändrades när de upplevde samhörighet i relationer. Med 

hänsyn till vad nästan samtliga respondenter beskrivit gällande betydelsen av att ha människor 

som bryr sig, kan det förstås som att det är själva känslan av tillhörighet och bekräftelse som 

är skyddande - oavsett var den förekommer. Kaminski et al. (2009) fann ytterligare att trots 

känslan av stark samhörighet till vänner, kunde ett SB utvecklas. Anledningen till detta 

berodde på upplevelsen att de inte fick det stöd de behövde och kunde prata om sina problem 

(ibid.). Med hänsyn till detta skulle det kunna det tolkas som att när respondenterna väl 

känner att detta behov fylldes, blev vännerna en skyddande faktor. Som nämnt kan även 

psykologiska egenskaper påverka SSB. I samtliga intervjupersoners berättelser går det att 

finna en insikt kring deras beteende som fick dem att tänka att det måste avbrytas. Framförallt 

IP4 och IP5 uttrycker en känsla av:“vad är det jag gör? jag kan inte göra såhär mot mig själv”, 

efter en specifik händelse som gjorde att de ville sätta stopp för det. Med anledning av detta 

kan det tolkas som att det är särskilt viktigt att se till de psykologiska egenskaperna hos en 

person med ett SSB och att stärka dem. 

Avsnittet ovan ämnar beskriva processen att avbryta SSB. Madge et al. (2011) betonar 

att SB är ett komplext ämne där det är svårt att se mönster och processen att avsluta det är 

invecklad. Kaminski et al. (2009) beskriver att en betydande orsak till möjligheten att avbryta 

ett SB är känslan att tillhöra en grupp och att bli sedd. Detta går att förstå utifrån IP2:s 

beskrivning om hur hennes vänners reaktioner när de fick reda på hennes SSB. Genom dem 

fick hon höra sin egen berättelse och medvetenheten om beteendet ökade och således 

skapades en känsla av att vilja avbryta sitt SSB. Likaså en specifik händelse kan vara 

avgörande för att tanken och motivationen att avbryta ett SSB ska inträffa, menar IP4 och IP5. 
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Avslutandeprocessens komplexitet  

Vid rekryteringen för deltagare till följande studie var det ett krav att deras SSB skulle vara 

avslutat. Vid frågan om hur SSB började svarade IP1 att hon inte kan svara till 100 % det är 

helt slut, men att det inte är något hon utövar längre idag: 

 
Och jag är inte säker på att det har slutat. Nu var det ett tag sen, men... jag vet inte hur det skulle bli om 

jag kom in i någon ny... relation. Om man säger så. Så det är inte aktivt, fortfarande. Inte som det var 

förr. Men jag kan inte säga att det har slutat. Det är svårt att säga. 

 

Övriga respondenter har uttryckt en mer avklarad process i utövande, men även de 

beskriver att tankarna kan återkomma i intima situationer. Trots att intervjupersonerna 

förklarar att det är lätt att falla tillbaka i gamla tankemönster, lyfter de alla fram en 

medvetenhet och insikt kring problematiken. De tolkar att denna insikt ger dem möjlighet att 

skydda sig själva, att upptäcka när det kommer tillbaka och därmed undvika återfall. Samtliga 

intervjupersoner har i dagsläget ett socialt nätverk som de kan vända sig till om de skulle 

känna att de föll tillbaka och behövde prata om det. 

 

Analys om avslutandeprocessens komplexitet. Ingen utav de intervjuade avbröt sitt 

SSB genom professionell hjälp. Några har yrkesverksamma kontakter, men de har inte berört 

denna problematik mer än lite grann. Med hänsyn till detta skulle det kunna förstås som att en 

central del i processen att avsluta ett SSB, är att ha någon att prata med, utöver vänner. Något 

som överensstämmer med Merrills et al. (2003) beskrivning. Vännerna togs tidigare upp som 

betydande skyddsfaktor i denna process, vilket de fortfarande är. Samtidigt uttrycker ingen 

utav intervjupersonerna att de har lyckats känna sig helt fria från sitt SSB. Därmed kan det 

tolkas att en avgörande faktor för att inte återuppleva de tankar och känslor som följer av ett 

SSB, är god kommunikation till en yrkesverksam. Jonsson och Lundström Mattsson (2012) 

beskriver att förståelsen för SSB är liten idag, det finns liten allmän kännedom om 

problematiken. Forskningen är också bristfällig och forskare har inte ännu tydligt placerat 

SSB som en form av SB (ibid.). Flera intervjupersoner har uttryckt en vilja att prata om 

problematiken, men att de inte vet hur eller vart de kan vända sig. Denna oförståelse skulle 

kunna tolkas som något som väcker avskräckande känslor eller obenägenhet för dem om att 

prata om denna beteendeproblematik med någon. Samtliga respondenter beskriver negativa 

känslor om sig själva i samband med beteendet - skuld, skam, självförakt, äckel gentemot sig 

själv, att inte vara värd något. Dessa känslor kombinerat med rädslan att inte bli tagen på 

allvar eller med oförståelse, blir då möjligen större än känslan att vara värd hjälpen. 

 

Resultat och analys kring det sexuella självskadebeteendets 

funktioner utifrån identitet, kommunikation samt reviktimisering 
 

 

Identitet 

 

Självbild. Vad gäller självbild har alla de intervjuade berättat att den var väldigt 

negativ vid tiden för deras SSB. Flera av dem använde ord som självhat och att inte vara 

värdefull. IP1 använder “självhat” och “väldigt destruktiv” för att förklara sin självbild. Hon 

beskriver att det var ett så pass inlärt tankemönster att hon var värdelös, att hon till och med 

inarbetat det i hennes språk: 
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Jag hade det så ingrott i mitt språk att bara säga sådana saker som ‘ja men det klart att det gick dåligt för 

jag är värdelös’. Och jag sa det liksom inte ens med så mycket känsla, för det hade blivit en del av mitt 

språk. 

 

Likaså uttrycker IP2 självförakt och att inte vara värdefull: “mådde dåligt, man 

behövde få utlopp för ångest och självhat, egentligen. Eller självförakt kanske är bättre, jag 

vet inte... och Gud alltså... ens självvärde, det är ju inte... Jag har ju inget sådant egentligen, ja 

så har jag ju inte tyckt”. IP3 berättar på liknande vis: 

 
Oerhört hatisk mot mig själv, verkligen. Jag hatade mig själv så mycket. Och... var så arg på mig själv 

hela tiden. Alltså allting, alltså all ilska och allt kaos och allting, jag riktade ju bara på mig för jag visste 

ju inte vad jag skulle göra med det liksom. Och då var det ju lättare att lägga det på mig [---] Att jag, 

liksom, upplevde ju inte mig själv som… som värdefull, överhuvudtaget egentligen. 

 

IP4 beskriver snarlika nedvärderande känslor mot sig själv, men använder ordet skräp: 

“Nej men alltså man ser sig själv som bara skräp, typ. Som att man inte är värd någonting 

annat än att... bli behandlad som skräp, typ, av andra”. Slutligen berättar också IP5 om känslor 

av äckel och att sakna värde: “Jag, som sagt, jag tyckte jag var äcklig, tyckte jag var värdelös, 

fanns inget bra med mig liksom. Så det... Det var den bilden jag hade liksom. Det var bara 

värdelöst”.  

Samtliga respondenter upplevde dessutom att deras nedvärderande syn på sig själva 

också gick ut över deras syn på kroppen. IP1 associerar hennes negativa självbild mycket till 

sin relation till den egna kroppen, och att det är utifrån den som hennes ätstörningar och andra 

SB utvecklades: “Men mycket har ju grundat sig i ett självhat och självhat till kroppen. Hade 

jag älskat min kropp och tyckt att jag var snyggast i världen... det kanske hade påverkat”. IP2 

uttrycker att hennes bulimi också grundar sig i självhatet: “Det handlar ju inte om att man 

tycker att man är tjock eller någon sån skit, utan det är ju såhär självhat”. På likartat sätt 

berättar IP3 om en “extrem hatisk relation” till sin kropp och sina ätstörningar: “Det var så 

himla skönt att på något sätt bara få bort kroppen”. Detta gäller även för IP4: 

 
[...] man kan typ duscha hur mycket som helst utan att det känns bättre. Man vill typ slita av sig sitt eget 

skinn. Kan också tänka det kan ha varit bland annat därför som jag skar mig, i vissa stunder. För att jag, 

ja men att jag tålde inte mig... jag tålde inte min kropp. 

 

IP5 förmedlar att hon inte alls uppskattar sin kropp och tycker att hon är det fulaste 

som finns, hon kände sig också oduglig: 

 
Jag... uppskattar inte min kropp för fem öre, tycker att jag är jätteful, tycker att jag är jättetjock, tycker 

att jag är det fulaste som finns. Så min självbild är ju jätteskadad. Extremt, liksom. Finner inte någon 

något sexuellt hos mig, så... det bygger ju allt, rent fysiskt. 

 

Analys av självbild. Med utgångspunkt i de intervjuades berättelser om deras syn på 

sig själva går det att urskilja en komplicerad identitetsprocess. Denna sker emellan dem själva 

och omgivningen. Trost och Levin (2010) beskriver identiteten som tvådelad - den sociala och 

den egna identiteten. Samtliga intervjupersoner beskriver den identitet som de tillskrivit sig 

själva som att vara äcklig, värdelös, skräp och inte värdefull. Deras sociala identitet, den som 

omgivningen tillskriver dem, skulle kunna tolkas som den identitet de anammade efter 

övergreppen och de traumatiska upplevelserna. Detta skulle kunna förstås utifrån vad Trost 

och Levin (2010) skriver om att en individs identitet bildas i en växelverkan mellan den 

sociala och den egna identiteten. Respondenterna beskriver det som att de genom sexuella 

övergrepp och SSB, fick lära sig att de var värdelösa och äckliga. De hade en negativ självbild 
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och deras tolkning av omvärldens syn på dem förstärkte den. Utifrån detta formade de en 

identitet som äcklig och inte värt bättre än det SSB medförde.  

Jonsson och Lundström Mattsson (2012) förklarar att ett syfte med SSB är att på olika 

sätt skada den egna kroppen. Ofta har kvinnor som utövar SSB en kluven relation till kroppen 

och känner självhat och äckel gentemot den. Denna känsla är också ofta stark bland de som 

blivit utsatta för sexuella övergrepp (ibid.). Intervjupersonernas relation till kroppen skulle 

därför kunna tolkas som att SSB blev ett sätt att förstärka deras syn på att de var förbrukade 

och äckliga. Genom att via SSB skada kroppen förstärktes den identitet som formats. IP3 

tillfogade ingen fysisk skada via SSB eftersom hon aldrig träffade männen. Utifrån hennes 

starka missnöje med kroppen skulle hennes beteende på internet kunna tolkas som ett sätt att, 

som Valkenburg et al. (2005) skriver, utforska hur kroppen kan upplevas av andra. 

Därigenom fick även hon bekräftelse på att hon var äcklig och inte värd något annat. 

 

Hur det sexuella självskadebeteendet påverkar självbilden. Att utövandet av SSB 

påverkar individen som person och dess självbild är något alla respondenter påpekat att de 

erfarit. Framför allt var det vanligt att SSB bekräftade och förstärkte deras egna självbilder. 

IP1 talar om att hon inte enbart utövade sitt SSB på grund av sin självbild, utan den blev ett 

sätt att förstärka den: 

 
Det var ju inte bara att jag gjorde det för att jag hade en dålig självbild. Utan att, genom att göra det, 

bekräftade jag ju "nej men jag gör ju såhär, så jag är ju uppenbarligen inte värd bättre”. 

 

Detta var även gällande för IP2, då SSB förstärkte hennes negativa bild om sig själv: 

“Man ville bekräfta sig själv... eller för sig själv att... att man inte är värd bättre. Att det är så 

det är. [...] när man väl hamnar i den sitsen, då är det som ska ut”. Hon förklarar att det är 

självbilden hon fick efter övergreppet som hon förstärkte, och genom SSB förstorades den: 

 
Det är en incident som säkert var tung och jobbig, men allt annat... det har ju förstärkt... det. Alltså, man 

har ju såhär bekräftat för sig själv gång på gång att man inte är värd något mer... det är det enda man är 

värd. Det är det enda man har att erbjuda någon, och det är det enda man kan vara bra till. 

 

Också IP3 berättar om en förstärkning av självbilden genom SSB, men även den bild 

som hon hade om omgivningen och hennes rädsla för män: “[...] att det bara bekräftade min 

världsbild liksom”. Självbilden förstärktes också på ett likartat sätt för IP4: 

 
Alla andra har visat mig att det är det här jag är värd, liksom så. De har väl rätt, typ. Man tror mer och 

mer på andra, och på hur andra behandlar en. Eftersom att många killar och män behandlade mig så, så 

blev det till slut som att jag trodde att, nej men det är så som... jag ska bli behandlad, typ. 

 

En kille som hon träffade mer eller mindre regelbundet under den här tiden, 

behandlade henne illa och kallade henne för nedvärderande ord som “hora” och “fitta”, Detta 

lät hon honom göra och fortsatte komma tillbaka till honom. Hon förklarar: “För att jag såg 

nog inte mig själv på ett bättre sätt än vad han gjorde. Eller än vad han sa att gjorde. Jag såg 

mig själv lika dålig som han gjorde”. IP5 berättar om en negativ förstärkning av självbilden 

efter en SSB-episod: “[...] och bara känna mig så äcklig på vägen hem att jag bara vill sitta i 

duschen och dricka blekmedel”. Detta hände även ifall SSB uteblev: “Då var jag liksom helt 

värdelös, och jag kände att... om det [SSB] hände så var allting bra”.  

SSB hade dock också en viss positiv effekt på några av intervjupersonernas självbild. 

IP1 förklarar följande: “Som sagt det fanns ju de här skeva positiva känslorna, och det 

förbättrade ju... lite... ja men ’jag är ju i alla fall en bra flickvän som gör det här för honom’”. 

Hon betonar dock att det inte övervägde den negativa påverkan. IP2 beskriver hur SSB 

började med att ge en positiv inverkan på självbilden: 
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Alltså från början, någonstans, så handlar det väl om... säkert om bekräftelse, kan jag tänka mig. Att 

man ska lyckas då få den här... i säng, eller få någon säng över huvud taget. [...] för det är det mer 

bekräftelsen i att... få till det. 

 

SSB hade därtill en positiv effekt på IP4:s självbild: 

 
Alltså, jag kände mig... Jag kände mig sedd. Det var någon som ville ha mig [...] Alltså, det var någon 

som ville ha mig och det skulle jag vara glad för. [...] Det var typ så. Jag ska... liksom vara tacksam över 

att det är någon som vill ha mig, så jag ska bara ligga här och vara glad, typ. 

 

Slutligen upplevde likaså IP5 vissa positiva effekter på självbilden av sitt SSB: 

“uppfattade mig själv som oduglig på många sätt. och sen när jag upptäckte att man faktiskt 

kan finna bekräftelse inom sexuella sammanhang”. Ett påtagligt sätt hur SSB påverkade IP3:s 

självbild, var den konflikt som uppstod när männen på den sexorienterade internetsidan var så 

oväntat trevliga mot henne: 

 
Det blev en enorm konflikt inuti mig. För att jag… å ena sidan var ute efter någon slags såhär, quick fix, 

att det såhär, snabbt skulle någon bara säga att jag var värdelös eller en hora eller whatever. Och då vart 

det jättesvårt när de plötsligt var supertrevliga. Och samtidigt var det ju någonstans jätteskönt att någon 

var trevlig och snäll och typ pratade med mig om saker… Men… Totalt sett så blev det verkligen så 

mycket konflikt i mig att jag inte alls pratade lika mycket med dem. 

 

Analys av hur sexuellt självskadebeteende påverkar självbilden. Enligt Jonsson och 

Lundström Mattsson (2012) används SSB ofta för att förstärka den egna negativa självbilden, 

genom dem de utövar det med. Även de beskriver att vanligt förekommande tankar kring 

självbilden är självförakt och självhat (ibid.). Samtliga intervjupersoner beskriver detta - att 

SSB förstärkte det de redan tänkte om sig själva. Männen de kom i kontakt med, förutom IP1 

i de senare förhållandena, kallade dem ofta för bland annat “hora”, “fitta” och “äcklig”. Hur 

männen behandlade dem stärkte deras föreställning om att de inte var värda mer än att bli 

behandlade så. Jonsson och Lundström Mattsson (2012) förklarar vidare att denna 

förstärkning inte endast behöver ske genom männen. Utövarna kan också själva förstärka den, 

antingen genom det de andra säger till dem eller att de genom situationen införlivar det de 

tänker om dem själva (ibid.). Samtliga respondenter, även IP1, skulle kunna förstås utifrån 

detta sätt att bekräfta sin självbild. I och med att de själva medvetet utförde handlingarna 

förstärkte de själva sin egen negativa självbild. Därmed upprätthölls identiteten.  

Valkenburg et al (2005) förklarar att individen i den sociala interaktionen hela tiden 

försöker förmedla en viss bild av dem själva till omgivningen - genom självpresentation. 

Inställsamhet är en form av identitet, där individen strävar efter att bli omtyckt och att andra 

ska se hen som attraktiv (ibid.). Även Jonsson och Lundström Mattsson (2012) förklarar att 

ett av de två huvudsakliga syftena med SSB i relation till identitet, är att bli sedd som vacker 

och att någon vill ha dem. Respondenternas känsla av att SSB också påverkade självbilden 

positivt skulle kunna förstås med hänsyn till detta. Trots att de ville bekräfta och förstärka 

deras egna negativa självbild, fanns där också en önskan om att andra skulle se dem som 

åtråvärda, att andra skulle tänka att de kunde göra något bra. Detta går även att förstå utifrån 

processen mellan den egna och den sociala identiteten som Trost och Levin (2010) nämner. 

Deras egen självbild bekräftades, men det kan också ha funnits ett syfte att påverka den 

sociala identiteten.  

Drury och Reicher (2000) för en diskussion kring att vår förståelse för oss själva, 

genom att den sociala interaktionen, blir rutinmässig. Konsekvensen blir att missta dessa 

mekanismer som egenskaper hos individen eller gruppen, i stället för att se dem som 

interaktiva produkter. När denna förståelse istället blir asymmetrisk, tydliggörs det 
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beroendeförhållande som råder mellan vår egen förståelse och andras uppfattning av oss 

(ibid.). 

Respondenterna uppsökte personer eller situationer som möjliggjorde deras SSB. 

Detta kan tolkas utifrån detta synsätt på beroendeförhållandet mellan individ och omgivning. 

De blir vana att tänka att de är äckliga och värdelösa och att använda SSB. Således blir detta 

tanke- och beteendemönster till slut rutin. Dessa ses då slutligen som egenskaper hos dem 

själva, istället för att se dem som en interaktiv produkt som skapas och upprätthålls i och med 

deras SSB. IP3 beskriver att konflikten mellan hennes självbild och de trevliga männen som 

så pass stor, att hon inte klarade av att fortsätta med de kontakterna. Hon var tvungen att höra 

de nedvärderande orden. Där uppstod en asymmetri mellan hennes bild av henne och 

omgivningens. Hon kunde då inte fortsätta kontakten, och gick istället tillbaka till de “elaka” 

männen. Detta skulle kunna förstås som att hon var beroende av deras nedsättande bild av 

henne, för att kunna upprätthålla och förstärka sin egen självbild. Detta kan även liknas med 

då IP2 och IP4 valde att prata om det med vänner eller behandlingspersonal. Även där 

uppstod en asymmetri när de fick höra att de var värda bättre. Därför kunde de inte ta det till 

sig, utan återvände till SSB för att få bekräftelse av den självbild de redan hade. 

Utifrån avsnitten ovan gällande identitet som en teori till studiens huvudämne står det 

klart att SSB påverkat intervjupersonernas identitet. Både utifrån det som Trost och Levin 

(2010) beskriver som den sociala identiteten och den egna identiteten.  

 

Kommunikation 

 

Sexuellt självskadebeteende som ett sätt att kommunicera. Intervjupersonerna 

ombads att svara om de upplevde att det fanns något kommunikativt med deras SSB. Svaren 

är blandade. IP1 kunde inte se något kommunikativt med det, utan menade att hon snarare var 

väldigt tyst om sina problem. Däremot kände hon en önskan om att någon visste om de 

dilemman hon upplevde som följd av hennes SSB: Jag tror att det fanns en önskan, eller jag 

vet att fanns en önskan om det.... Framför allt när jag förstod det på en djupare nivå själv”. 

IP1 kunde se tillbaka på det dåliga samvete som hon hade känt när hon hade använt “snälla” 

pojkvänner för att få utlopp för sitt SB: 

 
Jag sa aldrig någonting, för jag hade aldrig kunnat hantera det grejen att bara ‘Hej jag utnyttjar dig i 

något av det mest intima vi gör med varandra med att skada mig själv. Jag har gjort detta under två års 

tid och du vet inte om det’...Det är lite därför jag aldrig kände något... eller behov kände jag, men jag 

gjorde aldrig det. Jag kommunicerade aldrig med mina partners om det. Och det var nog framför allt 

den grejen. Framförallt när jag var med någon snäll. 

 

IP2 kände inte alls igen sig i att hennes SSB skulle vara kommunikativt. Rädslan för 

att visa sig svag för andra och de konsekvenser som det tidigare hade inneburit, gjorde att hon 

inte ville berätta om sina problem för andra: 

 
Så jag har alltid tänkt att... jag ska fixa allt själv...Och det är väl därför man inte har sökt hjälp heller, 

för jag har alltid tänkt att det är... att visa sig svag, och det... det kan folk använda emot en [det var] inte 

ett rop på hjälp, heller. Nej, absolut inte. 

 

Då SSB inte var IP3:s huvudsakliga problem samtalade hon inte nämnvärt mycket om 

det. Som följd av de sexuella övergrepp som hon varit med om, finns det däremot ett stort 

behov att prata om sex och de upplevelser som hon varit med om tillsammans med sina 

psykiatrikontakter. Syftet är att avtraumatisera, reda ut känslorna och förstå hur övergreppen 

har påverkat hennes sexualitet idag. Kommunikationen har därför skett till olika 

professionella kontakter.  
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Få av intervjupersonerna tycker att SSB har varit ett rop på hjälp. Däremot kan IP4 se 

att både hennes SSB men framförallt SB i form av skärande kunde vara en kommunikativ 

handling. Detta gällde framförallt till sin mamma och personalen på behandlingshemmet: 

 
Alltså, ibland så kunde jag skära mig, men det var inte speciellt ofta. Alltså, det var inte... mitt... Det var 

inte ett återkommande. Det var inte jätte-... alltså speciellt djupt, eller så... Utan det var liksom kanske 

mer, som bara ett rop på hjälp…[...] Jag ville väl alltså kanske att andra skulle se [SSB]... att det är 

någonting som inte är bra med mig. 

 

IP5 beskriver hennes SSB som ett sätt att kommunicera en känsla av att det var hon 

som hade kontroll: 

 
Till många jag hade sex med ville jag förmedla liksom att, jag är stark, jag väljer det här, det är jag som 

styr, du kommer inte ha sex med mig om jag inte vill. Fast, det var inte så... ändå. 

 

IP5 ville inte förmedla en känsla av ångest, utan snarare en “falsk” självbild: “Ja, på 

något sätt ge dem bilden av mig som jag ville ha, som jag inte hade. Jag ville ge dem den här 

bilden av mig själv som jag önskade att jag hade, som jag inte alls besatt”. 

 

Analys av sexuellt självskadebeteende som ett sätt att kommunicera. Tull et al. 

(1997) menar att bristfällig kommunikation kan leda till negativ självkänsla och självbild, 

svårigheter att bilda relationer till andra samt att bli förstådd (ibid.). Detta skulle kunna förstås 

utifrån flera av intervjupersonernas berättelser. Samtliga har upplevt en negativ självbild och 

självkänsla under sitt SSB, IP1 beskriver att hon än idag blir mycket påverkad av vad folk 

tänker om henne, IP5 upplevde att hon inte var sig själv eller lät andra känna henne ordentligt. 

IP4 menar att hon har väldigt svårt att bli trygg med andra människor. Känslan av inte bli 

förstådd och att SSB är ett komplext ämne är också något som intervjupersonerna känner igen 

sig i.  

IP2 betonar att de negativa erfarenheter hon har från att tidigare bett yrkesverksamma 

om hjälp samt de upplevelser det resulterade i att visa sig svag, har lett till att hon inte velat 

tala med någon om sitt SSB. Drury et al. (1998) förklarar detta genom att peka på hur 

ungdomar kan anse att kommunikation kan ha en ogynnsam verkan. Inte endast för det som 

sägs till dem utan även vad som inte sägs. De förutfattade meningar som finns kring samtalets 

ämne kan leda till en spärr för den unge vuxna att inte vilja uttrycka sina känslor (ibid.). 

Somliga av intervjupersonerna har inte upplevt sitt SSB som något kommunikativt. Dock 

förklarar flera forskare såsom Holmqvist et al., (2008), Abrams och Gordon (2003) samt 

Adshead (2010) SB som ett sätt att kommunicera, ge uttryck för känslor och signalera till 

omgivningen att situationen är outhärdlig. Självskadan i sig kan då framställas som ett 

emotionellt språk - en röst- när individen inte kan sätta egna ord på sina känslor och sitt 

mående. Foucault (2003) menar att ett SB även kan förstås som ett kommunikativt sätt, inte 

bara till andra, utan även gentemot sig själv. Genom de skadliga gärningarna bekräftas de 

nervärderande ord som andra sagt till dem. Kroppen ses då, på grund av övergrepp och SB 

som något äckligt och inte värdefullt. Lopes Arcoverde et al. (2016) förklarar att genom 

självskadan blir kroppen ett redskap att avbilda personens känslor om sig själv. Samtliga 

intervjupersoner har beskrivit en känsla av att sin kropp och dem själva är något äckligt och 

skamfullt. Således går det att förstå Foucaults (2003) syn på kroppen som ett externt 

instrument. 

 

Vilka som unga vuxna kvinnor med ett sexuellt självskadebeteende 

kommunicerar med. IP1 har inga minnen av att hennes SSB skulle vara 

kommunikativt.  Däremot beskriver hon att hon kände ett behov av att göra det. IP2 har inte 
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förrän på senare år berättat för vänner och pojkvän om sitt SSB. Anledningen till att hon har 

hållit sitt SSB för sig själv beskriver hon är skamkänslan: “Nej. Nej,... alltså... Jag kan inte se 

att någon skulle... Jag skulle nog ha tyckt att det bara var så jobbigt [...] Det här är jobbigt att 

prata om. [...] Det är ju pinsamt också”. I efterhand tycker IP2 att det känns skönt att hennes 

vänner vet om hennes SSB: “Alltså, de vet ju, så det var ingen som var chockad. Det var 

ingen som tog det dåligt. Det var mer, vad bra att du ser det så vi kan prata om det”. Skammen 

för sitt SSB går att se som en genomgående anledning till varför intervjupersonerna inte har 

berättat om sin självskada. IP3 beskriver att hon “pratade lite grann om det med mina 

kontakter på psykiatrin... Skämdes jätte, jättemycket”. Trots skammen förklarar IP4 att hon 

berättade för behandlingspersonalen om sina problem. Likaså IP5, som efter flera år berättade 

för sin kurator om sitt SSB och sina övergrepp. Kuratorns reaktion var väldigt betydelsefull 

för IP5: 

 
Men när jag berättade det för min kurator och han... Han hade ändå känt mig i alla de här åren... och jag 

känner honom väldigt väl och vi vet mycket om varandras personliga liv, och han liksom bara ställde 

sig upp och började svära, och skrek och inte... på mig, utan på situationen och att han... [...] och bara 

blev så upprörd att det här hade hänt. Och då insåg jag liksom att oj, om min kurator liksom med allt 

skit jag har berättat för honom med allt skit jag har gjort och utsatt mig för, att just det här triggade 

någonting hos honom så starkt att han bara, liksom... för han är dansk, så han ställde sig upp och bara 

började svamla på danska och svära och såhär flippade ur, och började nästan gråta. Och jag liksom satt 

där och jag började storgråta, och han bara, nej men gud lilla vännen förlåt, förlåt bara jag blev bara så 

arg… Och då, det liksom klickade så mycket att, oj ja nej men jag... betyder faktiskt mer för någon 

annan... alltså, så. Liksom, att just min kurator, alltså jag är ju ändå bara hans patient, att han brydde sig 

så mycket personligen. 

 

Likaså har IP5:s vänner varit betydelsefulla att kommunicera med, även om hon inte 

berättade för dem om sitt SSB förrän under avbrytandeprocessen: 

 
Hon har varit så upprörd över situationen. Hon har alltid brytt sig så himla mycket...hon har liksom har 

försökt intala i mig att jag är så mycket bättre [...] det var verkligen att hon på något sätt markerade att, 

nej men ser du inte vad som händer, ser du inte vad du gör med dig själv? Och fine, hon kan inte göra 

någonting åt annat än att finnas där för mig, men då... fick hon på något sätt nog. Liksom att... Det är ju 

liksom... Det är inte nyttigt, det är äckligt att göra så mot sig själv, eller alltså... Hon sa inte så, men... 

Att hon markerade och visade med allt hon hade att... Herregud vad är det som händer?! Vad är det 

här? Hon ville ju i princip bara krympa ner mig i en liten låda och låsa iväg mig liksom. 

 

Analys av vilka som unga vuxna kvinnor med ett sexuellt självskadebeteende 

kommunicerar med. Beträffande Evans et al. (2005) tanke om att samtliga former av SB är en 

kommunikativ handling, bör det begrundas varför flertalet av intervjupersonerna upplevde att 

de inte hade någon att samtala om sitt SSB med. Evans et al. (2005) undersökning visade att 

detta inte är något unikt. Forskningen visade att unga vuxna kvinnor med ett SB har färre 

personer som de som de upplever att de kan prata om sitt mående och SB med, jämfört med 

unga vuxna kvinnor utan SB (ibid.). Dock understryker Evans et al. (2005) vikten av att dessa 

kvinnor bör ha någon att kunna kommunicera med för att få hjälp att ta sig ur sitt SB. Att inte 

ha någon att samtala med menar Evans et al. (2005) kan öka risken för fortsatt SB. Utifrån 

detta går det att förstå att en bidragande faktor till intervjupersonernas långa tid av SSB skulle 

kunna bero på bristen av kommunikation.  

Evans et al. (2005) skriver att ungdomar med ett SB sällan samtalar om sina problem 

med sina vänner. Dock talar de mer om detta med vänner än med sina familjemedlemmar. 

Känslan av att vilja kunna kommunicera med dem är däremot påtaglig (ibid.), något som går 

att se i samtliga intervjupersoners beskrivning gällande kommunikation. 
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Vilka som unga vuxna kvinnor med ett sexuellt självskadebeteende önskar att de 

kommunicerade med. IP1 beskrev att hon inte kände att det fanns något kommunikativ med 

hennes SSB. Däremot önskade hon att hon hade professionella att vända sig till och att hon 

hade möjlighet att även idag berätta för sina föräldrar om sitt SB. Idag upplever hon att ett 

“kommunikationsbehov” har börjat att växa. En av anledningarna till det är delvis på grund av 

den relation som hon har idag, som hon beskriver som trygg. Hon tror att detta är varför hon 

börjat uppleva ett behov av att söka professionell hjälp: 

 
Och det är väl just för att jag är ganska, börjar bli lite nykär, man börjar tänka lite mer omkring allting i 

livet. Och då var det lite mer såhär bara ja men shit, jag har rätt mycket problem som fortfarande ligger 

kvar...och då är det inte bara det sexuella självskadebeteendet jag tänker på, utan då är det att jag har 

faktiskt blivit utsatt för sexuella övergrepp, och aldrig gått i terapi för det på riktigt. Så det... Det var 

någon tankeprocess som börjat komma igång nu rätt nyligen att faktiskt börja prata om det...Delvis det 

här steget att jag gör det här med er, men också steget i att kanske söka hjälp.[...] jag har faktiskt börjat 

fundera på att just faktiskt gå och prata med någon professionell om det. [...] Som faktiskt kan hjälpa. 

Det lät väldigt... men jag menar som man faktiskt kan få verktyg av. För det är klart att det hjälper att 

prata med kompisar, men det är inte psykologer liksom. 

 

På grund av den problematik som IP2 upplevde i skolan, berättar hon att det fanns 

flera kontakter som hon tycker hade kunnat öppna upp för ett samtal med henne: 

 
Vi hängde ju jättemycket på ungdomsgården och då var man så ung och då [...] om någon då hade sagt 

något, så kanske det hade hjälpt... eller om de hade pratat med en eller tagit upp saker, men senare har 

jag svårt att se... Ja, i och för sig, alltså jag berättade ju... hade ju en mentor... då tror jag inte att jag 

berättade exklusivt om just det här. 

 

Analys av vilka som unga vuxna kvinnor önskade att de kommunicerade med. 

Flertalet av intervjupersonerna har, eller har haft, olika former av yrkesverksamma kontakter. 

Bland dessa är terapeuter, kuratorer och behandlingspersonal. I Owens et al. (2015) studie 

redogörs att ungdomar med ett SB upplever att kommunikationen mellan dem och 

yrkesverksamma inom det sociala arbetet är komplicerad. Detta kan bero på den okunskap 

som yrkesverksamma har gällande de olika former av SB som finns. Ökad förståelse för SB 

förbättrar kommunikationen dem emellan, vilket kan leda till minskad risk för SB och ett 

gynnsammare mående (ibid.). I kommunikationen mellan professionella och ungdomar med 

SB bör fokus ligga på att förstå och bearbeta orsakerna, snarare än på själva SB (Evans et al., 

2005). Att se till de bakomliggande orsakerna bör vara relevant för att hjälpa de unga vuxna 

med ett SSB. Samtliga intervjupersoner har varit med om sexuella övergrepp. Detta kan ses 

som en betydande orsak till deras SSB. Med utgångspunkt i det ovan nämnda forskare 

beskrivit, bör de kontakter som intervjupersoner kommunicerar med gällande sitt SSB 

uppmärksamma de känslor och tankar som finns kring övergreppen. För IP2 som till exempel 

beskriver att hon var mycket på sin fritidsgård, eller för IP4 som hade daglig kontakt med 

behandlingspersonalen, bör kompetensen gällande god kommunikation vara betydande. Reed 

et. al (1999) menar att en av de viktigaste förmågorna för kommunikation är att vara en god 

lyssnare som har respekt för de känsliga aspekter som kan förekomma i samtalet. Likaså är 

förmågan att känna empati, att tolka och läsa mellan raderna samt förståelse för 

kroppsspråkets styrka, betydelsefullt för en gynnsam kommunikation mellan den vuxne och 

unga (ibid.). Norrby (2004) beskriver att en relevant del i kommunikationen är den reaktion 

som ges som följd på det som sagts eller uttryckts. Människan förväntar sig en reaktion, en 

kommentar, en motsägelse, medhåll eller någon annan respons på att hen har blivit hörd. 

Samtliga funktioner som nämnts kan vara betydande för en god kommunikation och leda till 

mindre risk för utvecklandet av ett SB. IP5:s berättelse om hennes kurators reaktion är ett 

exempel på hur en respons från en lyssnare har varit gynnsam: 
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Att just det här triggade någonting hos honom så starkt att han bara, liksom... för han är dansk, så han 

ställde sig upp och bara började svamla på danska och svära och såhär flippade ur, och började nästan 

gråta. Och jag liksom satt där och jag började storgråta, och han bara, nej men gud lilla vännen förlåt, 

förlåt bara jag blev bara så arg… Och då, det liksom klickade så mycket att, oj ja nej men jag... betyder 

faktiskt mer för någon annan... alltså, så. Liksom, att just min kurator, alltså jag är ju ändå bara hans 

patient, att han brydde sig så mycket personligen. 

 

Sammanfattningsvis utifrån intervjupersonernas beskrivning gällande deras 

kommunikation för sitt SSB och studier av exempelvis Drury (2003), är det tydligt att 

ensamhet är en betydande faktor. Det är lättare att kommunicera om sina känslor, mående, 

beteende och problematik om individen inte känner sig ensam och annorlunda.  

 

Sexuellt självskadebeteende som ett dolt självskadebeteende. Intervjupersonerna 

beskriver sitt SSB som ett SB som är lätt att dölja: 

 
Som sagt, det är lätt att dölja [...] Slutar jag äta, det syns. Börjar jag träna jättemycket, folk kommer 

märka [...] Och då är just det här beteendet jättelätt att ta till [---] Det går ju inte att märka. I princip. Om 

man ljuger lite grann, som till exempel ‘varför är du inte våt?’, man kan ljuga om det [---] Att det var så 

lätt att fortsätta, och svårt att sluta. Och ingen kan få mig att sluta, och ingen vet. Och ingen kan veta 

om jag inte aktivt berättar. 

 

IP3 beskriver SSB som en komplex form av SB då denna självskada inte syns utanpå, 

som till exempel SB genom skärning gör. Likaså möjligheten att utöva SSB inom 

förhållanden gör att beteendet kan ses som dolt menar IP1: 

 
Men som sagt, är det svårt för att... det är så lätt att göra, som jag sa innan är det väldigt lätt att utöva ett 

sexuellt självskadebeteende, om man har en sexuell partner eller möjlighet att ha sex, så är det väldigt 

lätt att göra... om man, om man känner ett behov av det… Det går ju väldigt, väldigt mycket ut över det 

personen. Och det blev en, eller var en motivation för mig till att sluta också, att jag vill inte utsätta 

andra för det här. Och det är ju det som kan bli komplext i det sexuella självskadebeteendet, att jag 

skadade ju ingen annan. Och det märktes inte av någon annan. Och det är nog därför det är så väldigt 

svårt att sluta. 

 

Att denna form av SB får sitt utlopp genom olika sexuella handlingar kan också 

förklara varför intervjupersonerna ser sin självskada som osynlig, då sex kan ses som en 

ytterst privat handling: “Man pratar inte om det för att det är privat”. 

 

Analys av sexuellt självskadebeteende som ett dolt självskadebeteende. Jonsson och 

Lundström Mattsson (2012) betonar komplexiteten i SSB. I och med att de skador som följer 

av ett SSB inte nödvändigtvis är fysiska, eller åtminstone direkt synliga, kan det vara svårt att 

upptäcka de unga som har ett sådant beteende. En annan anledning som författarna tror kan 

ligga till grund för att problemet är dolt är bristen på studier och kunskap om SSB. 

Yrkesverksamma frågar sällan om riskfyllda eller sexuellt skadliga beteenden såsom SSB 

(ibid.). 

Avsnitten ovan använder sig av teorin kommunikation som ett sätt att förstå SSB. 

Utifrån det som Tulloch et al. (1997) beskriver om att bristande kommunikation kan leda till 

negativ självkänsla och självbild, går det att se likheter mellan ovan nämnd teori och teorin 

identitet. 

Samtliga intervjupersoner har beskrivit att det varit problematiskt att samtala om sitt SSB med 

andra. Detta kan bero på de förutfattade tankar som finns kring ämnet (Drury et al., 1998). 

Förståelsen om kommunikationens innebörd utifrån ett SSB perspektiv, går att se som en 

viktig aspekt att ta hänsyn till. Foucault (2003) förklarar att SB är ett kommunikativt sätt att 
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beskriva till andra samt sig själv de negativa känslor hen upplever. Detta bör tas i åtanke när 

yrkesverksamma möter unga vuxna med ett SB. Orsakerna till SB är betydande att förstå 

snarare än formen av SB menar Evans et al., 2005. Slutligen betonar både intervjupersonerna 

och Jonsson och Lundström Mattsson (2012) att SSB går att se som ett dolt SB, vilket ännu 

mer kan komplicera kommunikationen mellan utövare och yrkesutövare. 

 

Reviktimisering 

 

Sexuellt självskadebeteende som en form av reviktimisering. Samtliga 

intervjupersoner har blivit utsatta för sexuella övergrepp. IP1 beskriver en känsla av 

dubbelhet, att hon har utövat sexuella handlingar som hon inte velat: 

 
Man är ju sitt eget offer och sin egen förövare, på något sätt. Sen går det ju ofta... till exempel med 

min första kille gick det ju mycket hand i hand att han utnyttjade ju mig sexuellt. Och då gick det ju 

hand i hand att jag både blev utnyttjad men sen också att jag använde det beteendet han hade, jag 

utnyttjade det för att skada sig själv. 

 

IP2 ser tillbaka på den händelse som skedde när hon var tonåring, som en anledning 

till det SSB hon har haft: “jag vart utsatt för något när jag var femton som, som antagligen är 

det som liksom… ligger till grund för vad... man har gjort”.  

IP2 använder sig av begreppet dysfunktionell när hon beskriver sin hemmasituation, 

med en psykiskt sjuk mamma som sällan visade kärlek till henne och en ofta frånvarande 

pappa. Även i IP4:s familjesituation går det att se liknande tendenser av dysfunktionalitet, då 

hon växte upp bland flera olika familjehem och sedan behandlingshem. Rädslan beskrivs 

också som en anledning till SSB. IP3 beskriver detta på följande illustrativa sätt: “Jag fick ju 

min förövare in i dem, och därför vågade jag inte göra något annat än det de sa, vilket ju 

egentligen inte hade någonting med just de här personerna att göra”. 

 

Analys av sexuellt självskadebeteende som en form av reviktimisering. 

Reviktimisering går att förstås som en form av återskapande av tidigare övergrepp, ett 

internaliserande av traumat (Noll et al., 2003). Då samtliga intervjupersoner varit utsatta för 

sexuella övergrepp. går det att se hur de genom SSB rekonstruerar sitt trauma. Anledningen 

till att unga vuxna kvinnor använder sig av reviktimisering är många. På grund av 

övergreppen kan dessa kvinnor se sig själva som skadat gods som förtjänar att bli förnedrat 

menar Classen et al. (2005). Detta går att se i intervjupersonernas beskrivning om sig själva, 

att beteendet var ett sätt att ge utlopp för hur illa de tycke om sig själva. 

Classens et al. (2005) studie fann att två av tre kvinnor som blivit utsatta för sexuella 

övergrepp i ung ålder riskerade reviktimisering. Det fanns en mer påtaglig risk för 

reviktimisering hos de som hade vuxit upp i dysfunktionella familjer (ibid.). Oavsett 

familjesituation eller bakgrund går det att se likheter i konsekvenserna för reviktimiseringen, 

att mot sin faktiska vilja ha sex, våldsamt sex eller byta sexuella handlingar mot pengar, 

droger eller alkohol. Vilket i sin tur leder till känslor av skuld, skam och maktlöshet. Utifrån 

begreppet reviktimisering går det att se hur intervjupersonerna flyttar över övergreppet till 

någon annan. Merrill et al. (2003) beskriver att reviktimisering även kan bero på en 

underliggande rädsla som finns kvar sedan de sexuella övergreppen (ibid.). Således skulle det 

kunna tolkas som att respondenterna inte vågade göra någonting annat än att låta männen 

behandla dem förnedrande i stunden, då rädslan och minnena från det initiala övergreppet 

kom tillbaka. De såg, som IP3 beskriver, sin förövare återigen i männen, vilket möjliggjorde 

reviktimiseringen. 
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Den manipulativa funktionen i reviktimiseringen. IP1 utövade enbart sitt SSB i 

förhållanden. Hon menar att då pojkvännerna inte visste om hennes SSB, var det lätt för 

henne att “utnyttja” dem för hennes SSB. IP1 beskriver det på följande vis:  

 
Men då kunde jag till exempel, fast jag inte ville, locka in honom till att ha sex mot... och då... trodde 

han ju att jag ville, för att det var jag som påbörjade, men jag… Det var ju jag som gjorde det för att 

bestraffa mig själv och skada mig själv, för jag var inte värd bättre i mina ögon då. 

 

Vidare berättar hon om att utföra sexuella handlingar hon själv egentligen inte ville, 

men som hon gjorde för att hon visste att hennes partner ville det: 

 
Till exempel att det finns vissa sexuella saker man inte vill göra, men som typ...men det här vet man att 

det här gillar killar, eller det här vet jag att min partner vill, då kanske man gör det i alla fall.[...] det 

fanns ju de här skeva positiva känslorna, och det förbättrade ju... lite... ja men ‘jag är ju i alla fall en bra 

flickvän som gör det här för honom’. Så på det sättet kunde det ju öka lite, men det övervägde ju nog 

inte det negativa. 

 

Det bör påpekas att det manipulativa beteendet inte ses som något önskvärt från 

intervjupersonen, utan snarare att det leder till dåligt samvete. IP1 berättar följande: 
Då har det varit väldigt kopplat till skam. Och det har ju nog också att göra med att jag har varit med 

snällare killar. Och då har det ju... Det känns ju fruktansvärt... För det... Det känns ju såhär, ‘vad gör jag 

mot dig?’ [...] fan vilken dålig flickvän jag, som gör såhär’... Jag vet ju hur ledsna de hade blivit, i alla 

fall de snälla, om de hade vetat vad jag gjorde. Och då blir det ju den här ‘nej men gud vilken dålig 

flickvän jag är!’...Så det är ju två motpunkter som konstant slåss mot varandra. 

 

IP2 beskriver vidare hur SSB krävde en form av manipulativitet: “Jo, nej men alltså 

det var inte alltid de gillade det heller. Utan, det var jag som... som ville ha det på ett visst sätt 

för att det var då det hjälpte. [...] ...Men en del stackare, de visste nog inte vad de gav sig in på 

riktigt”. 

 

Analys av den manipulativa funktionen i reviktimiseringen. Utifrån beskrivningarna 

ovan skulle det kunna förstås som att reviktimisering kan ske både i nya relationer samt i 

förhållanden, vilket överensstämmer med det resultatet Coles et al. (2008) studie. Likaså att 

reviktimisering går att förstå som en manipulativ handling och som är svår att upptäcka 

(Classen et al., 2005). Utifrån ett tänk om att reviktimisering är en del i beteendet, kan SSB 

ses som en manipulativ handling. Trots att intervjupersonerna inte vill, använder de männen 

för att få utlopp för sin självskada. Fortsättningsvis skulle reviktimisering även kunna förstås 

utifrån att intervjupersonerna utför sexuella handlingar som de själva inte vill, som påminner 

om situationerna från de sexuella övergreppen. 

 

Den kontrollerande funktionen i reviktimisering. IP1 beskriver hur hennes SSB 

hjälpte henne att återfå makten över de sexuella övergrepp hon hade varit med om. Vidare 

beskriver hon de självnedvärderande känslor som infann sig samtidigt: 

 
Som jag sa med våldtäkt att man känner ju skam när man blir våldtagen, generellt. Det är ju lite samma 

grej när man gör det här övergreppet mot sig själv. Eller hur man nu ska kalla det. För att, här är det ju 

ännu mer jag som har makten. Och då kommer det ju också, det här… självhatet kommer ju tillbaka [...] 

när jag gjorde ett självskadande sexuellt beteende, då var det jag som hade kontrollen [...] Då blir det ju 

att... egentligen händer samma sak som när han gav sig på mig, det är bara det att det är jag som 

bestämmer. 

 

IP4 ser också sitt SSB som ett sätt att ta över kontrollen, till skillnad från övergreppet 

då hon inte haft det: 
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Alltså, jag tror att det var att... eftersom det som utlöste det hade med sex att göra. Det var ju övergrepp 

och... ja, jag tror att det har mycket med det att göra att... det blev just det som blev mitt 

självskadebeteende. att jag sökte mig till liknande situationer [...] Alltså, när jag blev utsatt för 

övergrepp så hade jag ju inte alls någon kontroll. Då var det ju den människan som utsatte mig för 

övergrepp som hade kontrollen. Och jag...var verkligen helt maktlös. Så jag tror att det är det, man är så 

rädd för att hamna i den situationen igen så att man... tar kontroll, själv då. Fast man utsätter sig för 

samma [...]. 

 

Analys av den kontrollerande funktionen i reviktimisering. Merrill et al. (2003) 

beskriver att reviktimiseringen kan vara ett sätt för offret att ta tillbaka kontrollen, genom att 

återuppleva traumat. Med hänsyn till detta skulle det kunna förstås som att reviktimiseringen 

blir ett sätt att återfå den kontroll de kände att de förlorade vid det första övergreppet. Därmed 

blir SSB ett nödvändigt beteende för utövaren. Flera intervjupersoner beskriver det 

paradoxala i beteendet. Detta skulle kunna förstås med utgångspunkt i vad Classen et al. 

(2005) skriver om reviktimisering, och hur det kan tolkas som att det fungerar som en form av 

copingstrategi. Syftet blir att återfå makten över sin egen kropp. Samtidigt beskriver 

intervjupersonerna det paradoxala i beteendet, att konsekvenserna leder till ett förlorande av 

kontrollen igen.  

Avsnittet ovan ämnar beskriva hur teorin reviktimisering går att förstås utifrån ett 

SSB. Reviktimiseringens betydelse för SSB bör ses som relevant då samtliga intervjupersoner 

blivit utsatta för sexuella övergrepp, i sitt SSB kan intervjupersonerna återuppleva det 

sexuella övergreppet. Funktionerna till detta kan vara många, den kontrollerande aspekten ses 

som en av de mest förekommande och således går reviktimiseringen även att ses som en 

manipulativ företeelse. Detta då individen behöver använda sig av en annan person för att få 

utlopp för sin självskada. 

Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka om SSB kunde förstås, utifrån de 

förklaringsmodeller som finns för SB. Vidare var syftet att tolka SSB utifrån en social 

kontext. Sammanfattningsvis visar resultatet att SSB på många sätt går att se som en form av 

SB. De tankar och känslor som intervjupersonerna beskriver stämmer väl överens med det 

som gäller för SB. Utifrån begreppen identitet, kommunikation samt reviktimisering, kan SSB 

tolkas som ett socialt beteende som grundas och upprätthålls i relation till omgivningen. 

 

Sexuellt självskadebeteende 

SB skapar ofta en ond cirkel, som kan förklaras som att “mycket vill ha mer”. 

Beteendet, som ska vara ångestlindrande, skapar många gånger mer ångest vilket triggar 

ytterligare SB-episoder (Jonsson & Lundström Mattson, 2012). På ett likartat sätt visar 

följande studie att SSB eskalerar. SSB beskrevs av IP4 som en fem-gradig skala, där grad ett 

är den mildaste och fem den grövsta. Grad ett innebär ett onlinebeteende där individen 

sexchattar och skickar sexuella bilder till okända personer. Grad två utgörs av att låta sig bli 

illa behandlad och förnedrad. Tredje graden syftade till att har sex med personer enbart för att 

de visade intresse. Fjärde graden beskrivs inte av IP4, men den femte och högsta innebar att 

utföra sexuella handlingar mot pengar. Detta synsätt på SSB är oss veterligen inte diskuterat i 

tidigare forskning. SSB utifrån ett gradsystem är även möjlig att applicera på samtliga av de 

övriga intervjupersonerna. Om så är fallet, att SSB utgörs av grader, bör frågan ställas vad 

eskaleringen av SSB beror på. Varför räcker det inte att stanna på den lägsta graden av SSB? 

Skulle det kunna vara så att SSB uppnår en form av mättnad, som driver personen till en 

utveckling av en högre grad av risktagande? På motsatt vis skulle frågan kunna ställas varför 
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det ibland inte går längre än första graden, som i IP3:s fall. Och om SSB ska studeras utifrån 

ett perspektiv med gradsystem, vad skulle den sjätte eller sjunde graden kunna innebära? 

Detta möjliggör ett synsätt som tyder på att samtliga SB skulle kunna utgå från ett 

gradsystem. 

En person som har ett SB, utövar det ofta i olika former (Noll et al., 2003). Studiens 

resultat bekräftade detta då flera av de intervjuade berättade att de skar sig och/eller hade 

ätstörningar. Samtliga respondenter hade en form av SB som var det primära. Detta är något 

som, oss veterligen, tidigare forskning inte studerat. Således skulle en relevant fråga gällande 

SB vara varför ett SB blir det primära, oavsett form. IP2 och IP4 hade SSB som det primära, 

IP3 och IP5 hade skärning som huvudsakligt SB och för IP1 kunde ätstörningen ses som det 

centrala SB. SSB kan utvecklas som en form av reviktimisering (Noll et al., 2003). Skärning 

som en metod för SB har blivit mycket uppmärksammat de senaste decennierna (Jonsson & 

Lundström Mattson, 2012). IP1 beskriver hur samhällsbilden har en stor inverkan på 

utvecklingen av ätstörning, i och med vad den får henne att “internalisera i mig själv och 

känna”. Dessa aspekter skulle kunna bidra till en förståelse för SB. Detta gällande vilket som 

kan komma att bli det huvudsakliga samt en anledning till att SSB påbörjades. Den 

gemensamma nämnaren i respondenternas berättelser avseende detta skulle kunna vara vad de 

utsattes för först. Det vill säga övergrepp, förståelse för att en kan hantera ångest genom 

skärning eller om personen upplever stor påverkan från samhället i tidig ålder. Utifrån detta 

skulle det vara möjligt att det som en individ utsätts för först (exempelvis sexuella övergrepp), 

kan leda till den primära formen av SB. 

En skillnad från ett genomgående mönster bland intervjupersonerna, är att IP3 var den 

enda som inte hade ytterligare ett SB. Forskning har visat att det är vanligt med flera former 

av SB (Noll et al., 2003). Dock har tidigare forskning som studerar varför och hur det kan 

förstås att en person endast utvecklar ett SB inte hittats. Skulle detta kunna tolkas utifrån att 

hon inte har hunnit utveckla ett till SB, eller att behovet av reviktimisering som följd av 

samtliga övergrepp, blev så pass stark för henne att hon inte kände igen sig i något annat SB? 

Detta skulle i sådana fall möjliggöra ytterligare en förståelse för hur SB upprätthålls utifrån ett 

gradsystem. Flera av intervjupersonerna har beskrivit hur de växlade mellan sina SB beroende 

på mående och livssituation. Samma gäller för IP4, som växlade i grad av sitt enda SB - sitt 

SSB. Skulle detta även kunna bidra med en förståelse för mönstret gällande huruvida 

individer upprätthåller SSB, och till olika grader? Det mönster som beskrivits visar att en 

person som endast utövar ett SB, utövar detta i högre grad. Innebär detta att ångesthanteringen 

istället slås ut på flera självskadande metoder, i de fall det förekommer fler SB? Om så är 

fallet skulle det möjliggöra en förståelse för att ingen av de som hade flera SB inte uppnådde 

den högsta graden, såsom IP3 gjorde. 

Tidigare forskning (Straiton et al., 2013) har funnit att alkohol ökar risken för att 

ungdomar ska utveckla en spiral av olika former av SB, i likhet med den onda cirkeln som 

Jonsson och Lundström Mattson (2012) beskriver. Denna risk gör sig särskilt gällande 

angående ungdomar med en tidig alkoholdebut (Straiton et al., 2013). Det resultat som studien 

presenterar stödjer detta till viss del. Då tre av fem berättade att alkohol ofta förekom i 

samband med SSB. En fråga som kan vara relevant att ställa angående detta är varför de 

utsatte sig för denna risksituation, eftersom det ofta medförde SSB. Varken respondenterna 

eller tidigare forskning bidrar med någon djupare förståelse kring detta. Några 

intervjupersoner beskriver en längtan efter att döva de känslor som föranleder en SSB-episod. 

Möjligen kan då även alkoholen förstås utifrån detta syfte, då berusningen gjorde det möjligt 

för dem att genomföra en SSB-episod. Samtidigt har SSB-episoderna emellanåt minskat vid 

lägre alkoholkonsumtion. Dock har beteendet inte avslutats. Med hänsyn till detta skulle det 

kunna diskuteras huruvida en minskad alkoholkonsumtion är avgörande för att SSB ska kunna 

upphöra. Utifrån denna studies resultat är det möjligt att god kommunikation till 
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yrkesverksamma samt en känsla av samhörighet och förståelse som är de mest centrala 

aspekterna för avslutandeprocessen 

 

Identitet 

Följande studies resultat visar att SSB gav intervjupersonerna viss positiv förstärkning 

- om än i svag mängd. IP3 var den enda som inte visade några tecken på detta. En betydande 

del gällande bekräftelsen från SSB, är att känna sig åtråvärd (Jonsson & Lundström Mattsson, 

2012). I sammanhanget kan det därför vara av intresse att diskutera hur IP3:s SSB, som endast 

utövades online, påverkades av detta. Går det att se den positiva förstärkningen av självbilden 

som ett resultat av den kroppsliga närhet, som de andra intervjupersonerna trots allt upplevde i 

sitt fysiska SSB. Genom ett SSB online finns inte samma fysiska intimitet och närhet till en 

annan människa. Skulle det kunna innebära att SSB online snarare är en platonisk form av 

SSB? Att ett SSB online inte ger den positiva förstärkningen av självbilden, då personen inte 

får bekräftelse och känslomässig belöning genom att en annan människa vill vara med hen. 

Eller skulle det kunna förklaras utifrån att det är det fysiska SSB som ger “tillräckligt” mycket 

utlopp för reviktimiseringen? Att det på så vis blir en positiv inverkan på identiteten kontra 

om det endast utövas online? 

Studiens resultat visar att självbilden kan förstås som kärnan i beteendet. Identiteten 

formas genom en social process, som är beroende av omgivningen (Trost & Levin, 2010). 

Samtliga intervjupersoner påpekar att de inte såg något värde i dem själva, och att det därför 

inte spelade någon roll vad personerna gjorde mot dem, eller vad de gjorde mot dem själva. 

Flera har även uttryckt att de inte kunde ta till sig den hjälp de fick, just därför att de ansåg att 

de saknade värde. Skam bör också i sammanhanget nämnas som ett vanligt förekommande 

och betydande begrepp för intervjupersonernas SSB. I likhet med detta lyfter Jonsson och 

Lundström Mattsson (2012) också fram skam som en central aspekt gällande SSB. Denna 

studies resultat visar att känslan av skam har varit mångfacetterad. Både gentemot sig själv 

samt mot de män de har utövat sitt SSB med. Den har förklarats som “den eviga 

följeslagaren”. Detta resultat visar hur komplext SSB är. Utifrån detta skulle det kunna vara 

betydelsefullt att vidare diskutera omgivningens påverkan på identiteten. För att vidare se vad 

dessa negativa grundläggande känslor om sig själv, kan innebära för den behandling som 

behövs. 

 

Kommunikation 

Det som inte muntligt uttrycks går att förstås som en form av undermedvetet budskap, 

vilket är vanligt förekommande vid presentation av en känsla (Røkenes & Hansson, 2007). 

Studiens resultat bekräftar detta utifrån att ingen respondent till en början uttryckte sina 

känslor. En intressant diskussion att föra kan vara är varför respondenterna inte ville berätta 

om sitt SSB. SSB har beskrivits av intervjupersoner som stigmatiserat och skamligt att prata 

om. Detta förhållningssätt till beteendet skulle kunna bidra med en förståelse för varför 

utövare av SSB gärna inte pratar om beteendet. Skulle intervjupersonernas ambivalens till 

hjälpsökande kunna innebära att det råder en brist på nödvändiga kommunikationsstrategier 

bland yrkesverksamma? Resultatet visar att det krävs mod och styrka för att prata om sitt 

beteende, då ämnet är av personlig och intim karaktär. Innebär detta att det krävs mod även av 

den yrkesverksamme, för att våga lyfta och ta emot dessa tankar och känslor? Med 

utgångspunkt i detta är det möjligt att det är detta som avses med god kommunikation 

gällande SSB.  

 

Reviktimisering 

Forskning (Noll et al., 2003) visar att reviktimisering innebär ett återskapande av det 

första traumat. I likhet med detta visar denna studies resultat att den initiala traumatiska 
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händelse som utlöste IP1:s SSB, var upprepade sexuella övergrepp inom sitt första 

förhållande. Med hänsyn till detta är det möjligt att det inte enbart är övergreppet som skapar 

reviktimiseringen, utan hur övergreppet sker skulle kunna forma hur reviktimiseringen tar sig 

i uttryck. Detta skulle i sådana fall kunna innebära att återskapandet av traumat måste vara så 

likt det första som möjligt, för att få utlopp för reviktimiseringen. Om så skulle vara fallet, 

skulle det implicera att det finns ett mönster i hur en individs SSB och reviktimisering tar sig 

uttryck. Detta skulle kunna vara en viktig förståelse för upptäckten av beteendet. Det som 

ovan diskuterats är något som inte har kunnat hittats i tidigare forskning.  

Ofta när en person blivit utsatt för sexuella övergrepp fungerar SSB som en 

reviktimisering utifrån det initiala traumat (Noll et al., 2003; Classen et al., 2005). I likhet 

med detta visar studiens resultat att SSB i flera fall kunde förstås utifrån begreppet 

reviktimisering. Tidigare forskning bidrog dock inte med en bredare förståelse kring huruvida 

SSB går att se som en form av SB, endast på grund av reviktimiseringen. Samtliga 

intervjupersoner har varit utsatta för sexuella övergrepp, som de genom sitt SSB av olika 

anledningar fått utlopp för. Denna fråga kan även ställas angående andra former av SB. Ett 

exempel är om en person blivit utsatt för strypning i ett övergrepp. Kommer hen då att 

använda sig av strypning som en form av SB, som ett sätt att reviktimisera händelsen? Eller 

kan SSB snarare ses som den högsta nivån av SB, på grund av att reviktimiseringen bli så 

stark? Skillnaden mellan SSB och många andra SB, är att det första inte enbart är en egen 

utförd handling mot sig själv. Den utövas med hjälp av ytterligare en person (Jonsson & 

Lundström Mattson, 2012). Resultatet visar att detta medförde starka känslor av skuld och 

skam hos respondenterna. Detta möjliggör ett synsätt på SSB som innebär att det skulle kunna 

vara den högsta graden av SB. Blir reviktimieringen så kraftfull, på grund av känslorna av 

skam för att du utnyttjar någon annan för ditt SSB samt att du låter någon annan nedvärdera 

dig själv? 

 

Studiens praktiska implikationer för socialt arbete 

SSB förekommer sällan i studier om SB. Jonsson och Lundström Mattsson (2012) 

beskriver att en anledning till detta är att forskarna sällan ställer frågor om det riskfyllda eller 

sexuella beteendet. Något som föreliggande studie visat, är att även yrkesverksamma som 

möter ungdomar i socialt utsatta situationer sällan gör det. Finns det därför indikatorer på att 

de unga kvinnorna har levt i miljöer där vuxna inte har skyddat dem? Studier och kunskap om 

SSB bör vara av relevans för socialt arbete. Flertalet av intervjupersonerna upplevde att det 

inte fanns någon de kunde vända sig till för sitt SSB. Känslorna av skuld och skam ökade 

upplevelsen av att de inte blev förstådda. Därtill erfor respondenterna att de yrkesverksamma 

som de träffade inte visade förståelse och/eller kunskap om att SSB kan ses som en form av 

SB. Tidigare har det beskrivits att SSB kan ses som ett dolt SB. Till skillnad från exempelvis 

skärning, kan skadorna från SSB vara svåra att upptäcka då de ofta inte syns. Detta gör att 

SSB är ett komplext SB, som möjligen kan kräva både styrka och kompetens hos de 

yrkesverksamma som möter dessa kvinnor. På grund av de känslor som tidigare nämnts, 

såsom självhat, äckel och skam, bör det vara av vikt att utforma en strategiplan för 

behandlingen av beteendet. Utifrån studiens resultat kan det vara relevant att inkludera ett 

arbete kring kvinnornas självbild. Således kan de känna att de är värdefulla och därför 

motiverade till förändring. För att därefter skapa andra copingstrategier när självdestruktiva 

känslorna uppstår.  

Utifrån detta är det av stor betydelse att reflektera kring vad som kan vara behjälpligt 

för unga vuxna kvinnor med ett SSB. Förståelsen för innebörden av SSB och de konsekvenser 

som följer, kan ses som en huvudsaklig grund för att lyckas hjälpa unga vuxna kvinnor med 

ett SSB. Studien visar även att kunskap om kommunikationens, identitetens och 

reviktimiseringens betydelse för SSB är en viktig faktor för “behandlingen” av SSB. Jonsson 
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och Lundström Mattsson (2012) lyfter fram vikten av en förståelse för de unga vuxna 

kvinnornas beskrivning av SSB, då konsekvenserna av ett “obehandlat” SSB kan bli oerhört 

påtagliga. Risk för social dysfunktionalitet, exempelvis svårigheter att söka sig till 

hälsosamma kontakter och relationer, eller en rädsla för män. Övriga sociala konsekvenser 

som följd av ett “obehandlat” SSB kan vara risker för missbruk, depression, sjukskrivning 

samt framtida ansträngda familjeförhållanden (ibid.).  

Förhoppningen med en ökad kunskap inom SSB är att fler personer med denna form 

av självskada vågar söka hjälp. Slutligen är det essentiellt att belysa relevansen av att 

uppmärksamma SSB, oavsett de grader av SSB som diskuterats ovan. IP3 beskriver detta på 

följande vis: 

 
[...] att även det som är till synes väldigt litet kan göra ganska stor skada. [...] För det är så lätt att se... bara 

se allting som hade kunnat hända, som inte hände, vilket ju är en jätteskrämmande tanke, absolut... och 

hade gjort det mycket värre, men fortfarande så [...], det gör dig ganska illa att ha andra levande 

människor som säger den typen av saker till dig. [...] det sätter sig ändå. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan SSB förstås som en form av SB, med hänsyn till följande 

utgångspunkter. Intervjupersonerna beskriver liknande känslor, tankar och funktioner som 

gäller för övriga SB. Motiven är övergripande desamma gällande SB.  

Samtliga av de unga vuxna kvinnor som intervjuades för studien förklarar att deras 

SSB påbörjades i samband med de känslor och tankar som uppstod efter de sexuella 

övergreppen som de utsattes för. Beteendet började i vad som beskrivs som en “låg grad” av 

SSB och eskalerade sedan ju längre tid som gick. SSB upprätthölls i förhållanden, 

uppsökande av tillfälliga sexuella relationer samt genom sexchattar, även att sälja sex 

förekom. Det mest övergripande gällande hur SSB upprätthölls, är att de unga vuxna 

kvinnorna har genomfört de sexuella handlingarna, trots att de inte velat. Respondenternas 

beskrivning av processen att avbryta deras SSB är varierande. Gemensamt är att nya och 

gynnsamma förhållanden samt relationer till vänner är betydelsefullt. Dessa relationer är 

viktiga för att ta det första steget i processen att avbryta SSB. Däremot kan professionell hjälp 

förstås som avgörande, inte bara för att lyckas avbryta ett SSB utan även för att avsluta det. 

Utifrån begreppen identitet, kommunikation och reviktimisering kan de unga vuxna 

kvinnornas SSB förstås som ett beteende av mångfacetterad karaktär. Det kan ses som ett 

socialt beteende som framhäver betydelsen av identitet, de unga vuxna kvinnornas självbild. 

Likaså kan identitet förstås utifrån att beteendet skapas och upprätthålls i samspelet med 

andra. Beteendet är beroende av interaktionen till en annan. Utöver att SSB, likt andra former 

av SB, går att ses som ett rop på hjälp finns det även flera kommunikationsaspekter i 

beteendet. Förnedring går att se som en betydande faktor i SSB. Denna kan förstås som en 

kommunikation där intervjupersonernas negativa känslor om sig själv blivit bekräftade. 

Slutligen kan reviktimisering ses som en kärna i SSB, då beteendet ofta utövas som en följd 

av erfarenheterna från de sexuella övergreppen. Genom att återuppleva övergreppet försökte 

respondenterna åter få tillbaka sin makt och den kontroll som de förlorade. 

 

Förslag på vidare forskning 

Föreliggande studie fokuserade på unga vuxna kvinnor med ett SSB. För att fördjupa 

förståelsen för innebörden av SSB, skulle det kunna vara av intresse att applicera samma 

studie på andra urvalsgrupper. Studien är begränsad till att endast ämna bidra med kunskap 

och förståelse kring unga vuxna kvinnors SSB. Därför skulle det kunna vara av vikt att även 

inkludera andra kön i en liknande studie. Således skulle en större studie som föreslås ovan, 



”Jag är mitt eget offer och förövare”: En kvalitativ studie om sexuellt självskadebeteende 

55 

kunna ge en fördjupad inblick i huruvida SSB kan förstås utifrån exempelvis olika 

genusteorier eller strukturella modeller. 

Denna studie har genomförts med en kvalitativ forskningsansats. Studien syftade 

således till att kunna bidra med förståelse kring deltagarnas beskrivning av SBB. Därtill har 

mönster i de intervjuades berättelser angående beteendet upptäckts. Med anledning av detta 

skulle det kunna vara betydelsefullt att i vidare utsträckning studera dessa mönster genom 

forskning av kvantitativ karaktär. En fördel med en sådan ansats är att den kan ge en 

förklaring kring kausala samband. I en kvantitativ studie ges dock inte deltagarna möjlighet 

att sätta egna ord deras upplevelser. Således riskerar en studie utifrån en sådan 

forskningsansats att missa viktiga aspekter såsom respondenternas upplevelser samt deras 

egen beskrivning av sitt beteende.  

En brist med en kvalitativ studie som denna, är att det inte finns möjlighet att studera 

orsak verkan Eftersom den kvalitativa forskningsansatsen ämnar att förstå och inte förklara. 

På grund av studiens karaktär, har det inte funnits utrymme att undersöka andra för området 

relevanta aspekter. Föreliggande uppsats har inte haft för avsikt att studera vilka strategi- eller 

handlingsplaner som skulle kunna vara behjälpliga för unga vuxna kvinnor med ett SSB. De 

tankar som nämnts i studien som relevanta insatser för SSB har endast varit övergripande. De 

har byggt på de fem intervjupersonernas egen önskan om vilken hjälp de tror hade varit av 

godo. Genom att uppmärksamma fenomenet är förhoppningen att vidare forskning även syftar 

till att studera vilken hjälp och stöd som behövs för SSB. 

I tidigare forskning fann vi studier som hur SSB påverkar individens sexualitet och 

vardag. Detta var även något som överensstämde för samtliga intervjupersoner. Studien 

syftade till att undersöka hur SSB går att förstå om ett SB, samt hur det kan tolkas utifrån en 

social kontext. På grund av detta var det inte utförbart att analysera hur respondenterna 

påverkas av beteendet i ett längre tidsperspektiv. Studiens resultat visar dock att när beteendet 

var aktivt påverkades både respondenternas vardag och sexualitet. Med hänsyn till detta skulle 

det därför vara relevant att vidare studera hur ett obehandlat SSB kan påverka dem framöver. 
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Appendix A 
 

 

 

VILL DU, GENOM ATT BERÄTTA OM DINA EGNA ERFARENHETER, VARA MED 

OCH BIDRA TILL FORSKNINGEN OM SEXUELLT SJÄLVSKADEBETEENDE? 

 

Vi är två studenter som studerar socionomprogrammet på Örebro universitet och skriver vår 

C-uppsats. Studien kommer handla om hur unga vuxna kvinnor upplever sitt sexuella 

självskadebeteende.  

 

Är du en kvinna i åldern 18-25 och har haft ett sexuellt självskadebeteende? 

Vill du bidra till forskningen inom sexuellt självskadebeteende? 

Har du möjlighet att ställa upp på en anonymiserad intervju, antingen via telefon, skype eller 

via direkt möte? 

 

Skicka ett mail senast torsdag 28 April till hannaochcecilia@gmail.com för mer information. 

 

Det är DIN kropp och DIN röst kommer göra skillnad! 

Tack för visat intresse. Vänligen / Cecilia & Hanna 
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Appendix B 
 

Hej X! Först och främst vill vi tacka dig för att du vill ställa upp i vår studie om sexuellt 

självskadebeteende, genom att berätta om dina erfarenheter kring ämnet. 

I detta mail tänker vi fortsättningsvis informera om studiens syfte, sekretess och hur/när själva 

intervjun kan äga rum.  

 

Som nämnt är studien en C-uppsats som syftar till att undersöka hur unga vuxna kvinnor 

upplever sexuellt självskadebeteende. Studien ämnar även närmare att granska hur beteendet 

kan definieras som ett självskadebeteende. 

 

Alla som deltar i studien kommer att vara helt anonyma, det vill säga är det bara författarna 

(vi - Hanna & Cecilia) som känner till personuppgifter. Såväl namn som information som kan 

kopplas till deltagarna kommer att avidentifieras. Att delta i studien är helt frivilligt och du 

som deltagare har rätt och möjlighet att när som helst under studiens gång avbryta din 

medverkan. Intervjuerna kommer att transkriberas i syfte att inte missa någonting som sägs. 

Den transkriberade intervjun kommer att mailas till dig så att du har möjlighet att granska det 

som sägs så att det uppfattas korrekt. 

 

På grund av studiens karaktär - att det är en C-uppsats, kommer studien, efter att den blivit 

godkänd, att publiceras i svenska universitets databaser. Detta för att det som vi med din hjälp 

har fått fram i vår uppsats ska kunna finnas som underlag för vidare forskning inom ämnet. 

På grund av studiens karaktär föreligger det även olika former av begränsningar, exempelvis 

tid och omfattning av material och innehåll. Där av, bland annat, har vi behövt göra ett urval 

av deltagare - unga vuxna kvinnor i åldern 18-25. 

 

Det finns olika möjligheter för deltagaren att välja hur intervjun ska gå till. Skype, 

telefonsamtal eller direkt möte. Val av intervjuform beror helt och hållet på vad som passar 

dig som intervjuperson bäst. Då vi har full förståelse för att våra deltagare har olika 

arbetsscheman är vi tillgängliga att utföra intervjun även under kvällstid.  

 

Tid för intervju kommer att ske i slutet av april/början av maj. Vi återkommer närmre 

med datumförslag.  

 

Hur ska du gå vidare nu? 

Fundera över vilken intervjuform som du känner är lämpligast för dig. Maila sedan tillbaka 

till oss på den här mailadressen senast söndag 17/4. 
Efter det återkommer vi snarast med datumförslag för din intervju  

 

Avslutningsvis vill vi återigen tacka så mycket för att du vill ställa upp i den här studien. Vi 

vill verkligen betona att vi har full förståelse och respekt för ämnets känsliga karaktär, därför 

är vi även mycket noggranna med allt som rör sekretess och avidentifiering. Vi ska göra vårt 

allra bästa för att inte förvanska era berättelser, vi vill låta era egna upplevelser komma till 

tals. 

 

Genom att berätta om dina erfarenheter och upplevelser är vår förhoppning att forskningen 

om sexuellt självskadebeteende ska få ännu mer fokus i vetenskapsvärlden, så att fler metoder 

för att hjälpa de som använder sig av sex som självskadebeteeende ska uppdagas.  
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Appendix C 
 

Intervjuguide 
 

Inledande frågor  
 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad har du för typ av sysselsättning? (detta kommer att av identifieras till 

yrkesgrupp/studerande) 

3. Hur gammal var du när ditt SSB pågick? 

4. Kan du beskriva din familjesituation vid tiden för SSB? 

- Kan du beskriva hur din relation till din familj har sett ut? (har ni haft bra 

kommunikation?) 

- Vad hade dina föräldrar för sysselsättning.  

5. Hur såg ditt sociala nätverk ut? (t.ex. vänner) 

- Kan du beskriva hur din relation till dina vänner har sett ut? (har ni haft bra 

kommunikation?) 

6. Hur upplevde du din tid i skolan?  

 

 

Hur SSB påbörjades 

 

7. Hur skulle du beskriva ett SSB?  

- vad innebär ett SSB enligt dig? 

- tycker du att SSB kan ses som en form av SB? 

8. Beskriv hur ditt SSB började? Hur frekvent var det? (bakomliggande motiv, etc.) 

9. Har du några tidigare erfarenheter av sexuella övergrepp? 

10. Erfarenheter kring psykiska eller fysiska övergrepp? 

Om ja: När skedde detta? Hur har detta påverkat din syn på dig själv och din kropp? 

11. På vilket sätt tog sig ditt SSB i uttryck?  

12. Fick du någonsin någon form av ersättning för den sexuella handlingen? 

Om ja: hur tänker du kring det? Kan du koppla det till SSB på något sätt? 

13. Hur såg ditt beteende ut på nätet, vilka sidor var du inne på, vad gjorde du där, vilka 

pratade du med? Hur såg dessa kontakter ut? Vad gav du för information om dig själv? 

Hur framställde du dig själv i internetkontakterna? 

Om ja: hur tänker du kring det? Kan du koppla det till SSB på något sätt? 

14. Under den här perioden, förekom det att du befann dig i riskfyllda situationer? Där till 

exempel risk för att bli utsatt för våld eller övergrepp fanns? Vilka risker kunde dessa 

situationer leda till? Var det något du medvetet försatte dig? Vad tror du låg till grund 

för det? 

15. Tycker du att du under din tid med ett SSB hade fler sexpartners och fler situationer 

med oskyddat sex än i dag?  

 

Hur SSB upprätthölls 

 

16. Hur upprätthölls ditt SSB? (eskalerade, samma sätt, minskade osv) 

17. Vilka känslor och tankar upplevdes innan själva SSB? (motivation) 

18. Vilka känslor och tankar upplevdes under själva SSB? (funktion) 
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19. Direkt efter en episod av SSB - vilka känslor och tankar upplevde du då? 

(konsekvens/funktion) 

20. Vilken funktion skulle du beskriva att SSB fyllde för dig? 

- När dessa känslor som du beskrev nyss, hände det att du utsatte dig för andra risk- 

eller destruktiva beteenden, eller andra impulsiva handlingar? 

- Fanns det en kombination av andra SB? 

- Upplevde du att det fanns något kommunikativt med ditt SSB? Fanns det något du 

ville förmedla genom det? Till vem/vilka? 

21. Kan du beskriva din självbild och självkänsla under den här tiden? 

- Hur påverkade ditt SSB dig som person och din bild av dig själv? 

- hur påverkades din relation omgivningen av SSB? 

22. Vår bild av oss själva påverkas ju även av hur andra ser på oss - hur skulle du beskriva 

denna process under den här tiden? 

 

Hur processen att avbryta SSB beskrivs 

 

23. Hur skulle du beskriva processen att avbryta ditt SSB? 

24. Pratade du med någon om ditt SSB? 

- Vilka kontakter sökte du? (vilka är de professionella?) 

25. Hur såg ditt sociala nätverk ut under tiden? 

- Vilket stöd fick du därifrån? Vilket stöd önskar du att du hade fått? 

26. Vilka önskar du att du hade pratat med? 

27. Hur togs du emot av dem du pratade med? Hur upplevde du den kontakten?  

- Hjälpte den? Om inte: Varför? Vad hade du behövt? 

28. Vad tror du att vuxna som kommer i kontakt med ungdomar ha kunskap om för att 

kunna uppmärksamma och upptäcka SSB? 

29. Hur upplever du att din erfarenhet av ditt SSB har påverkat din sexualitet idag? 

30. Hur upplever du att din erfarenhet av ditt SSB har påverkat din vardag idag? 

31. Vad tror du är den mest bidragande faktorn till att du utvecklade detta beteende? 

Fanns det någonting någon hade kunnat göra? Var SSB och SSB episoden ett ”eget 

beslut? 

32. Varför just ett SSB och inte ett annat SB? 

 

 

Avslutande frågor 
 

33. Är det något utöver det vi pratat om nu som du skulle vilja tillägga? 

34. Är det något som du särskilt vill betona? 
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Jonsson & Lundström Mattsson (2012) ställde 

upp en modell för att peka på olika faktorer 

som kan leda till upprepade risktaganden, till 

ökad förekomst av sexualiserade handlingar 

(författarna jämför här processen för alkohol- 

och drogberoende) samt till SSB. 

(Jonsson & Lundström Mattsson, 2012) 
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I en studie av Reed, McLeod och McAllister (1999) blev 128 australienska 

gymnasieungdomar ombedda att rangordna fjorton kommunikationsförmågor hos vuxna. De 

olika kommunikationsfärdigheterna var (från högst rankad till lägst):  

1. Turtagande  

2. Perspektivtagande  

3. Logisk kommunikation  

4. Bekräftelse och tydliggörande  

5. Tonfall  

6. Rytm  

7. Förståelse av röstlägesuttryck  

8. Narrativ förmåga 

9. Ögonkontakt 

10. Ämnesval 

11. Kroppspråksförståelse  

12. Förmåga att hålla sig till ämnet  

13. Humoristiskt perspektiv  

14. Användning av slang 
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I Laye-Gindhu och Schonert-Reichls (2005) undersökning framkommer vilka de mest 

förekommande motiven till ett SB är. Dessa är känslomässig hantering av en depression, 

ensamhet, negativ självbild, negativ självkänsla, själväckel, en övervägande känsla av att vilja 

skada eller straffa sig själv samt distraktion från ångest och smärtsamma känslor och tankar.  
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