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Syftet med denna studie har varit att med uppgifter från UngDOK 

beskriva likheter och skillnader samt vilka riskfaktorer som 

förekommer hos tjejer i åldrarna 13-24 som påbörjat behandling 

för missbruksproblem som avsiktligt skadat sig själva, respektive 

inte skadat sig. Enligt tidigare forskning var psykisk ohälsa, 

förekomst av misshandel/våld under uppväxten och utsatthet för 

misshandel/våld – och övergrepp riskfaktorer. Resultatet visade att 

av totalt 179 inskrivna tjejer var det 71 tjejer som avsiktligt skadat 

sig någon gång och 83 tjejer som inte skadat sig. Resultatet visar 

att de största skillnaderna hos de tjejer som avsiktligt skadat sig, 

respektive inte skadat sig förekommer där alkohol- och 

drogmissbruk förekommit under uppväxten, blivit utsatta för 

fysiskt, psykiskt och sexuellt våld/övergrepp samt upplevt psykisk 

ohälsa. Övervägande delen av de tjejer som avsiktligt skadat sig 

hade upplevt allvarliga självmordstankar och mer än hälften hade 

någon gång försökt begå självmord. 
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INTRODUKTION 
Självskadebeteende ökar allt mer bland unga tjejer, det kan yttra sig på många olika sätt, 

oftast i fysisk form. Socialstyrelsen (2004) påtalar att de vanligaste sätten att skada sig 

själv på är att skära sig, rispa sig, bränna sig eller på annat sätt orsaka skador på 

kroppen. Självskadebeteende är ett avsiktligt beteende men utan självmordsavsikt. 

Bjärehed (2012, hänvisar till Nock, 2010) som påtalar dock att det kan finnas skillnader 

mellan självskadebeteende. 

Syftet med denna studie har varit att med uppgifter från UngDOK beskriva och 

analysera likheter och skillnader mellan tjejer i åldrarna 13-24 som påbörjat behandling 

för missbruksproblem som avsiktligt skadat sig själv, respektive inte skadat sig själv. 

Grunden till det valda ämnet självskadebeteende är att det från tidigare 

verksamhetsförlagd utbildning resulterade i ett flertal möten med ungdomar som någon 

gång avsiktligt skadat sig själv. Det är viktigt att tidigt kunna identifiera de 

bakomliggande orsakerna, på så vis kan det underlätta det preventiva arbetet.  

Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv är det viktigt att känna till hur tjejer med 

självskadebeteenden bemöts samt de bakomliggande orsakerna. För att som behandlare 

kunna visa intresse, inlevelse, försöka förstå samt försöka hjälpa till förändring 

(Socialstyrelsen, 2004).   

Bakgrund 

Lokensgard (1997) och Socialstyrelsen (2004) påtalar att det vanligaste sättet att skada 

sig själv på är att slå sig själv, rispa och skära sig. Att bränna sig på diverse olika saker 

eller förorsaka sig själv inre eller yttre skador med hjälp av kemikalier.  

Bjärehed (2012) påtalar att självskadebeteende tidigare varit ett relativt outforskat 

område där fokus ligger på annan problematik som exempelvis personlighetsstörning 

eller självmord. Idag ses självskadebeteende som ett enskilt problem då 

självskadebeteendet ökat allt mer bland unga tjejer. 

Enligt Socialstyrelsen (2004) kartläggning av tjejer som skadar sig själva finns det visst 

belägg för att problemet ökat bland tjejer. Psykologer har tidigare ansett att 

självskadebeteende är förknippat med låg självkänsla och det var ett sätt att bortförklara 

sitt impulsiva självskadebeteende (Bjärehed, 2012). 

Prevalens av självskadebeteende  

Beckman, Dahlin, Tideman och Runesson (2010) presenterar en svensk undersökning 

gjord på 100 000 ungdomar mellan 15-19 år en ökning av själskadebeteende under en 

tioårsperiod. Undersökningen är baserad på antalet vårdtillfällen per ungdom som 

skadat sig själv genom att skära eller sticka sig. Resultaten visar på att 6,2 % av tjejerna 

och 6,7 % av killarna i åldrarna 15-19 år har vårdats för självskadebeteende, 4,9 % av 

tjejerna och 7,5 % av killarna i åldrarna 20-24 år har vårdats för självskadebeteende. 
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Figur 2. Antalet patienter och vårdtillfällen med självskadebeteende (Beckman, 

Tideman & Runesson, 2010). 

Socialstyrelsen (2011) definierar avsiktlig självdestruktiv handling där självmord och 

andra avsiktliga självförvållade skador rubriceras som avsiktligt självdestruktiv 

handling. Där ibland ingår även skador med oklar avsikt, döds- och skadefall där man 

inte kunnat avgöra om skadan förvållats av olycksfall, avsiktlig destruktiv handling eller 

från övergrepp av annan person. Rapporten visar på en ökning bland tjejer i början på 

och i mitten på 2000-talet där antalet tjejer som vårdats var betydligt fler än killarna 

som vårdas för samma skador. Trots det visar rapporten på en ökning på killarna från år 

till år. 80 % av tjejerna som avsiktligt skadat sig själva och vårdats på sjukhus har gjort 

det genom att överdosera läkemedel i jämförelse med killarna som förgiftat sig själva 

med alkohol istället. Även andra självdestruktiva handlingar som skärande eller 

stickande föremål förekom och stod för hela 7 % av all vård. 

Definition och diagnostisering 

Socialstyrelsen (2004), Zetterqvist, Lundh, Dahlström och Svedin (2013) påtalar att de 

inte finns en riktigt självklar definition på vad självskadebeteende är. Socialstyrelsen 

(2004) hänvisar till olika forskare som Armando Favazza, Khan och Pattison som menar 

att självskadebeteende bör diagnostiseras som ett eget psykiatriskt syndrom. Varken 

International Statistical Classification of Deaseses and Related Health Problems Version 

10 (ICD-10) eller Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Version 4 

(DSM-IV) som är två av de vanligaste diagnossystemen innehåller någon sådan 

kategori. I DSM-IV ingår istället självskadehandlingar under symtom för emotionell 

instabil personlighetsstörning, rörelsestereotypier för barn och ungdomar som innebär 

att beteendet inte enbart förekommer under psykos, delirium eller berusning och 

trichotillomani som innebär att man drar av sig hårtussar. År 2013 kom en ny reviderad 

version av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) där 

självskadebeteende inte längre går under symtom för emotionell instabil 

personlighetsstörning utan istället diagnostiseras som “non-suicidal self injury”. För att 

uppfylla diagnoskriterierna ska man avsiktligt ha självskadat under senaste året minst 
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fem eller flera dagar i rad som sannolikt orsakat blödning eller annat märke som t.ex. 

genom att skära eller bränna sig själv. Skadorna som uppstår får inte vara kulturellt 

kopplade som t.ex. att pierca sig eller tatuera sig. Skadorna måste kunna relateras till 

minst två av följande kriterier: Negativa känslor eller tankar t ex: depression, ångest oro 

eller självkritik. Upptagenhet vid beteendet som är svårt att motstå inför 

självskadehandlingen och att impulser av att självskada inträder ofta. Även om det inte 

leder vidare till att man självskadar och eller att självskadan genomförs med ett 

specifikt syfte t ex: reglera negativa känslor. Eller om personen själv i fråga rapporterar 

avsaknad av självmordsönskan eller kan antas vilja begå självmord (Bjärehed, 2010; 

Gilman, 2013; Zetterqvist, Lundh, Dahlström & Svedin, 2013). 

Bjärehed (2012, hänvisar till Nock, 2010) som kategoriserar in självskadebeteende i tre 

termer. Självdestruktiva beteenden är en benämning som talar om avsiktliga beteenden, 

här utförs handlingen med vetandet att de kan leda till fysisk eller psykologisk skada. 

Den andra benämningen är indirekt självskadliga handlingar och här utgörs skadan en 

oavsiktlig konsekvens av beteendet. Direkt självskadliga handlingar är den sista termen 

och här är skadan planerad med konsekvenser av beteendet. Även skillnaderna mellan 

att avsiktligt vilja begå självmord eller oavsiktligt delas in. Det som går under direkta 

självskade handlingar är handlingar som personen avsiktligt genomför för att vilja dö 

och de olika icke-suicidala självskadefenomenen är handlingar med avsikt att inte vilja 

dö. Beteenden som att skära, rispa eller bränna sig definieras som icke-suicidala 

självskadebeteenden. Handlingarna kategoriseras efter olika svårighetsgrader som milt, 

måttligt och svårt. Beroende på omfattningen av skadan och hur ofta handlingen eller 

handlingarna påträffas är vad som avgörs vilken svårighetsgrad beteendet är.  

Självskadebeteendets funktion 

En självskadande handling är ett avsiktligt beteende men utan avsikt att vilja begå 

självmord. Det är ett komplext beteende som förorsakar att människan medvetet vill 

skada eller förändra sin kropp. Självskadebeteendet kan vara en planerad handling men 

sker för det mesta impulsivt och oplanerat. Självskadebeteende handlar om att kunna 

reglera känslor, överlevnad och att kunna hantera stress (McDougall, Armstrong & 

Trainor, 2010). Även Jonsson och Lundström Mattsson (2012) talar om att 

självskadebeteende är ett sätt att reglera sina känslor trots att det långsiktigt för det 

mesta medför negativa konsekvenser, det kortsiktiga är att må bra för stunden. 

Bjärehed (2012, hänvisar till Nock, 2010) som talar om indirekta handlingar vilka 

omfattar situationer där man bland annat kan orsaka oförutsedda skador exempelvis 

genom ohälsosamma handlingar som skadlig bantning, medvetet risktagande, 

överdosering av medicin och missbruk.  

Åkerman (2009, refererar till Favazza, 1997) som påtalar att det finns många olika 

orsaker till att man skadar sig själv.  Inledningsvis delar Favazza in alla typer av 

självdestruktivt beteende i två grupper, socialt och kulturellt accepterat 

självskadebeteende och patologiskt självskadebeteende.   I socialt och kulturellt 

accepterande självskadebeteende ingår handlingar med koppling till religion, tradition, 

mode och utseendeideal. Till skillnad mot patologiskt självskadandebeteende där 

handlingar som självskadebeteende med vilja att dö, självsvält, slarv med medicin 

och/eller låta sig utnyttjas eller skadas av andra människor medvetet.  
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Favazza talar även om ytligt/medelsvårt självskadebeteende som han själv benämner 

impulsivt självskadebeteende.  En person som utan kännedom nekar till att individen 

skadar sig själv lider av impulsivt självskadebeteende. Personer som skadar sig själva 

anser sig inte vara beroende av att skada sig och detta sker oregelbundet. Personer som 

lider av impulsivt självskadande beteende kan vara av den episodiska typen och 

episodiskt självskadebeteende övergår sedan och bli repetitivt när personen identifierar 

sig med sina självskador och betraktar sig vara beroende av dem för att kunna hantera 

olika känslor och tillstånd.  Det som skiljer mellan episodiskt och repetitivt 

självskadebeteende är personens självkännedom och inställning till sitt beteende och 

inte skadornas omfattning eller typ (Åkerman, 2009). 

Lundh, Wångby-Lundh och Bjärehed (2010) påtalar att självskadebeteendets funktion 

bygger på två olika teorier. Ena teorin är att det fyller en emotionsreglerande funktion 

och den andra tjänar kommunikativa syften. Klonsky (2008) menar att 

självskadebeteendets främsta funktion är att reglera starka svårhanterliga affekter, oftast 

handlar det om svårhanterliga känslor av ångest och depression samt negativa känslor 

mot det egna självet.  

Socialstyrelsen (2004) anser att många känslor kan uppstå innan självskadehandlingen 

utförs, de känslorna kan exempelvis vara avdomning, känslomässig avstängdhet och en 

växande känsla av tomhet. Det kan vara svårt att beskriva dessa känslor med ord och för 

att kunna stå ut eller trösta sig själv är självskadebeteende den enda utvägen. En lättnads 

känsla och befrielse inträder efter att självskadan genomförts. 

Självskadebeteende och könsskillnader 

Ståhl (2007) påvisar att de att det är många studier som exkluderar självskadebeteendet 

hos killar. Matsumoto m.fl. (2005) och Taylor (2003) påvisar att självskadebeteende hos 

killar förekommer i större utsträckning än vad som egentligen tidigare presenterats. 

Taylor (2003) talar även om att etablera en korrekt bild av hur många killar som 

självskadar är en omöjlig uppgift. Detta på grund av att deras skador oftast 

diagnostiseras som en olyckshändelse, och kommer därför inte med i statistiken på 

samma sätt som tjejer. Förmodligen representerar den insamlade statistiken bara en liten 

andel, då många människor försöker dölja sitt självskadebeteende.  

 

Enligt Ståhl (2007) visar den svenska forskningen att fokus oftast är på unga tjejer med 

självskadebeteende och att i de flesta studier Socialstyrelsen har gjort exkluderas killar 

med självskadebeteende. Slutsatsen Ståhl (2007) drar är att man bör lyfta fram killar 

med självskadebeteende då deras besvär kan vara större. Idealbilden av en kille med 

självskadebeteende är istället en utagerande kriminell kille och i detta fall blir det 

svårare att identifiera en kille med självskadebeteende. Ståhl (2007) påtalar också att 

självskadebeteende är något som ses inåtvänt och feminint, därför beror upptäckandet 

av självskadebeteende hos killar mycket på hur omgivningen ser på beteendet. Oftast är 

det vanligt att det manliga könet med självskadebeteende inte kommer med i statistiken 

då deras skador oftast diagnostiseras som olycksfall och det är också mer troligt att 

många killar dämpar sin oro med mer aggressiva och utagerande metoder. Precis som 

Ståhl (2007) nämner även Lundh, Wångby-Lundh och Bjärehed (2010) att endast en 

liten del av killarna rapporteras ha ett mycket omfattande självskadebeteede och visar 

tecken på psykologiska problem i form av inåtriktade emotionella problem och 

utåtriktade beteendeproblem.  
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Andersson (1997) har gjort en studie på paragraf § 12 hem (särskilda behandlingshem 

för barn och ungdomar) för tjejer. I studien påvisas det hur tjejer och killars beteende 

tolkas och behandlas. Tjejers beteende ses ofta som psykologiska/psykiatriska medan 

killars beteende ses som sociala. Det ger bilden av den inåtvända tjejen och utagerande 

killen men detta upphörde dock då man studerade deras sociala bakgrunds förhållanden. 

Både Ståhl (2010) och Lundh m.fl. (2010) nämner att mörkertalet bland killar som 

självskadar är stort, eftersom alla inte söker upp vård vid dessa tillfällen.  

Även Åkerman (2009) skriver att det är svårt att uppmärksamma självskadebeteendet 

hos killar som hos tjejer på grund av att killars aktiviteter oftast är mer fysiska och har 

högre risk för skador. De har även möjligheten att komma på ursäkter för sina skador 

och sår. Det finns även en möjlighet att killar bedömer självskadebeteende som något 

skamligt eller som ett så kallat ”tjejproblem” och därför anstränger sig killar mer för att 

dölja sitt självskadebeteende 

Lundh, Wångby-Lundh och Bjäreheds (2010) gjorde en undersökning i Sverige på drygt 

1 000 ungdomar från årskurs 7-8. Över 40 % av de deltagande ungdomarna (45 % 

flickor och 38 % killar) någon gång har skadat sig själva på något sätt vid minst ett 

tillfälle. De definierar även upprepat självskadebeteende som att man har skadat sig 

själv minst fem gånger och där blev siffran 21 % bland tjejer och 16 % bland killar 

resultaten visade på att det inte fanns så stora könsskillnader som man väntat sig. När 

man frågade om de någon gång skurit sig påvisades stora skillnader mellan tjejer (drygt 

20 %) och killar (8 %) siffrorna låg däremot i linje med vad andra forskare 

internationellt också funnit när de använt liknande frågeformulär. 

Vård och behandling 

Det finns ingen specifik behandling av självskadebeteende, då ungdomar och unga 

vuxna många gånger även har andra typer av problematik som leder till ett 

självskadebeteende. Socialstyrelsen (2004) påtalar vikten av oberoende av 

behandlingsmetod man använder sig av är det viktigt vid självskadebeteende som 

behandlare att visa intresse, inlevelse, försöka förstå samt försöka hjälpa till förändring. 

 

Fjellman, (2011) påtalar att dialektisk beteendeterapi (DBT). DBT är en variation på 

kognitiv beteendeterapi (KBT) för personer med diagnosen instabil emotionell 

personlighetsstörning. Denna behandlingsform sker i grupp som kompletteras med 

individuella möten. Det primära syftet med Dialektisk beteendeterapi (DBT) är att hitta 

en balans mellan patientens verkliga liv, att hjälpa patienten att leva ett liv som känns 

meningsfullt. Patientens omgivning kan vara påverkad av förvrängda tolkningar. De 

fyra grundläggande teman i Dialektisk beteendeterapi (DBT) är följande; 

 

 Medveten närvaro (mindfulness),  

 Relationsfärdigheter,  

 Att stå ut när det är svårt  

 Att kunna hantera och reglera känslor. 
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Ett tiotal studier gjorda av SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) 

fastställer att denna behandlingsmetod minskar uppträdande av självskadebeteende och 

minskar sjukhusinläggning samt behandlingsavbrott (Fjellman, 2011). 

Psykisk ohälsa kan vara svårbehandlat, ett problem som kan förekomma under 

behandlingen är att psykisk ohälsa leder till att självskadebeteendet bevaras eller 

förvärras. För att undvika detta problems förekomst är det väsentligt att upplysa 

klienterna om att inte tala om deras självskadebeteende med vänner eller med 

klienterna, då detta kan påverka andra. Även viktigt att upplysa om att bära kläder som 

täcker nya ärr, sår och/eller omlagda skador med tanken om att detta kan provocera 

andra med självskadebeteende. Detta är vanligt förekommande inom 

slutenvårdsavdelningar, gruppboenden samt i vårdavdelning. Individualterapi är 

lämpligt för att kunna diskutera kring självskadebeteendet med särskild behandlare eller 

annan personal. Under gruppbehandling och gruppaktiviteter ska diskussionen om 

självskadebeteende undvikas att detaljerade beskrivningar av diverse handlingar 

förekommer (Bjärehed, 2012). 

Bjärehed (2012, refererar till Nock, 2010) som talar om indirekta handlingar som 

omfattar situationer där man bland annat kan orsaka oförutsedda skador exempelvis 

genom ohälsosamma handlingar som skadligt bantning, medvetet risktagande samt 

överdosering av medicin och missbruk. Lundh, Bjärehed och Wångby-Lundh (2010) 

skriver i sin nya undersökning att psykologiska svårigheter i form av inåtriktade 

emotionella och utåtriktade beteende problem utgör en riskfaktor för att utveckla ett 

självskadebeteende. 

Riskfaktorer 

 Familj –och uppväxtförhållande 

I en dansk studie gjord 2002 med en uppföljning 2007 på 8502 ungdomar mellan 11-17 

år. Visade resultatet att ungdomar som avsiktligt skadat sig själva ökat från år 2002 till 

år 2007, från 20 % till 23 %. År 2002 var det dubbelt så många tjejer som killar som 

någon gång avsiktligt skadat sig själva. År 2007 var tre fjärdedelar tjejer och en 

fjärdedel killar. Studien visar även att familjens struktur också har en stor inverkan på 

ett självskadebeteende. De ungdomar som kommer från en ensamstående förälder har 

högre risk att utveckla ett självskadebeteende i jämförelse med de ungdomar som 

kommer från en familj där båda föräldrarna finns närvarande (Zøllner & Jensen. 2010). 

Även Watanabe m.fl. (2010) menar att det finns en förhöjd risk att utveckla ett 

självskadebeteende om man vuxit upp och bor med enbart en förälder. 

I en svensk studie från 2009 gjord på 992 tjejer. Har det framkommit att bristfälliga 

föräldrarelationer har ett tydligare samband med självskadebeteende än vad sämre 

kompisrelationer har. De tjejer som uppvisade mer självskadebeteende rapporterades ha 

sämre föräldrarelationer i kombination med goda kompis relationer. I jämförelse med 

den grupp tjejer som hade sämre relation till både föräldrar och kompisar. Resultatet i 

denna studie påvisade att goda kompisrelationer inte hade någon skyddande effekt hos 

den grupp tjejer som hade dålig relation till sina föräldrar (Lundh, Wångby-Lundh & 

Ulander, 2009). 
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 Våld och övergrepp 

Många personer som har ett självskadebeteende skadar sig själva för att ge en signal till 

omgivningen på att man inte mår bra eller har det svårt. Orsakerna till detta kan variera, 

exempelvis kan individen ha blivit utsatt för fysiska och/eller sexuella övergrepp eller 

trauman. Personen kan ha blivit sviken av vuxna, blivit psykiskt misshandlad, 

försummad eller haft de svårt hemma (Straarurup, Sondergaard, 2008). 

Jonsson och Lundström Mattsson, (2012) menar att trauma är en riskfaktor för 

självskadebeteende. Den största riskfaktorn för att bli traumatiserad är att bli utsatt för 

våld eller sexuella övergrepp. Alla som utsatts för fysisk misshandel eller sexuella 

övergrepp drabbas dock inte av svårigheter. Deras forskning visar risken för att bli 

traumatiserad ökar desto grövre övergreppet är. Störst risk för att bli traumatiserad har 

visat sig vara penetrerande övergrepp (orala, vaginala och anala). Även andra faktorer är 

av betydelse som t ex. övergreppets karaktär, hur lång tid de har pågått och vem som 

genomfört övergreppet. Studier visar även på att två personer som utsatts för samma sak 

inte nödvändigtvis reagerar på samma sätt vilket innebär att personliga faktorer har en 

inverkan. Klonsky och Moyer (2008) talar om att sambandet mellan trauma och 

självskadebeteende är långt mer komplext men att de faktorersom Jonsson och 

Lundström Mattsson (2012) också nämner påverkar.  

I en svensk studie gjord av Janson m.fl. (2011) på 3000 elever i årskurs 9 (15-16 år 

gamla) framkom det i resultatet att närmre 14 % av eleverna hade någon gång blivit 

slagna av sina föräldrar eller annan vuxen i hemmet. Ungefär 3 % hade blivit slagna vid 

upprepade tillfällen. Svedin och Priebe (2009) har gjort en liknande studie i Sverige på 

cirka 3000 sista års gymnasieelever. Där svarade cirka 25 % av tjejerna och 7 % av 

killarna att de någon gång blivit utsatta för sexuellt våld mot sin vilja. 10 % av tjejerna 

och ca 3 % av killarna uppgav att de blivit utsatta för penetrerande sexuella övergrepp. 

Studien visar på att risken för att drabbas av depression, ångest, antisociala beteenden, 

drogberoende, självmordstankar och självmordsbeteenden ökar när man har blivit utsatt 

för sexuella övergrepp. Vidare visar resultatet även på att självskadebeteende är mer 

vanligt förekommande hos personer som utsatts för sexuella övergrepp och att risken 

ökar ju grövre övergrepp de utsatts för. En studie utförd av Edgardh och Ormstad 

(2000) på 1943 17-åriga svenska ungdomar visar att 33 % av killarna som blivit utsatta 

för sexuella övergrepp har försökt begå självmord, eller skadat sig själv jämfört med 5 

% som inte hade blivit utsatta. Bland tjejerna var det 30 % som uppgav att de skadat sig 

själva, eller försökt begå självmord och 9 % i jämförelse som inte hade blivit utsatta för 

sexuella övergrepp.  

 Missbruk 

Drogkonsumtionen ökade under 1990-talet i Sverige och antalet ungdomar mellan 16-

24 år vårdades på sjukhus på grund av alkoholrelaterade skador, men under 2000-talet 

minskades antalet och har inte ökat sedan dess. Det har konstaterats att 

alkoholkonsumtionen är relaterad till nedsatt psykisk hälsa och av den orsaken kan 

delvis en ökning av självskadebeteenden ha skett bland ungdomar, i jämförelse med 

missbrukskonsumtionen som är relaterad till suicidala handlingar (Beckman, Dahlin, & 

Tidemalm, 2010). 

I en studie gjord av Socialstyrelsen år 2004 undersöktes tjejer i åldrarna 14-18 år, som 

medverkat i öppenvårdsbehandling på grund av alkohol- och narkotikamissbruk. Cirka 

42 av 85 tjejer besvarade att de kroppsligt skadat sig själva med att skära sig i armar och 
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ben utan avsiktligt vilja begå självmord. Ungefär 70 % av tjejerna använde sig av droger 

minst fyra dagar i veckan under sex månaders tid. Alkohol och marijuana var de 

vanligaste drogerna de använde sig av.  

Straaurup Sondergaard (2008) konstaterar att i akuta berusningstillstånd då individen 

har använt sig av droger kan det medföra att självskadebeteende uppstår. En förvrängd 

verklighetsuppfattning uppstår och även vanföreställningar förekommer, exempelvis 

kan man tro att det bor ormar i benet och därför måste skära av det. 

 Psykisk ohälsa 

Straarurup, Sondergaard (2008) påtalar att depression, ångest, dålig självkänsla och 

impulsivitet är starkt förknippat med självskadebeteende. Det är vanligt bland ungdomar 

att skada sig själva och det är många olika faktorer som ligger till grund för att utveckla 

ett självskadebeteende.  

Personer som skadar sig själva befinner sig i ett tillstånd av psykisk störning, vare sig 

medvetet eller omedvetet har individen i syfte att åstadkomma psykisk förändring. 

Ångestkänslorna kan dämpas eller likaså försvinna för stunden i samband med att skada 

sig själv, för det mesta blir ångesten större i längden (Straarurup, Sondergaard, 2008). 

Psykisk ohälsa hindrar känslomässigt välbefinnande, optimal utveckling samt 

delaktighet i individens vardagssysslor. Psykisk ohälsa kan uppstå i form av t.ex. oro, 

nedstämdhet, magont eller huvudvärk. Dessa symptom upplevs besvärliga och svåra att 

uttrycka (Socialstyrelsen, 2013).  När beteendet självskada skall utvärderas och 

bedömas ska en psykiatrisk bedömning utföras, om man misstänker att personen 

självskadar sig (Fjellman, 2011). 

Landstedt (2010) påvisar att stress, psykiska besvär och självskadebeteende är vanligt 

bland ungdomar och unga vuxna. Psykiska problem kan medföra utsatthet för våld samt 

trakasserier som är allvarliga riskfaktorer för psykisk problematik. Dåliga relationer, 

ensamhet och brist på inflytande är även relaterade till psykiska problem. 

 

  
 Figur 1. En förenklad bild som visar samband mellan psykisk ohälsa och 

självskadebeteende (Landstedt, 2010). 
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I en asiatisk forskningsstudie undersökte man 8620 ungdomar i åldrarna 12-15 och 

ytterligare 9484 ungdomar i åldrarna 15-18 för prevalens och tillhörande faktorer i 

Deliberate Self-harm (DSH) de senaste 12 månaderna. Deliberate self-harm är starkt 

förknippat med att ha självmordstankar, depression eller ångest symtom samt 

användning av droger, och är en term som beskriver ett beteende och inte en diagnos. I 

resultatet framkom det att risken för att utveckla ett självskadebeteende var fyra gånger 

så hög bland tjejer som killar i båda åldersgrupperna (Watanabe m.fl. 2012). 

I en forskningsstudie gjord 2002 i USA på 280 killar och 112 tjejer i åldarna 12-17 år 

från alkoholistfamiljer visar resultatet på samband mellan dålig sömn, depression och 

självskadebeteende samt självmordstankar. Slutsatsen i studien var att om man i tidiga 

tonår har sömnsvårigheter kan detta i sin tur leda till depression, i detta fall förknippas 

depressionssymptom med självskadebeteende och vidare mot självmordstankar. Studien 

visar på att 60 % av ungdomarna som har ett självskadebeteende hade problem med 

sömnen. Sambandet mellan föräldrarnas alkoholism och ungdomens sömnsvårigheter 

har också studerats vilket inte visade ha något signifikant betydelse till att 

självskadebeteendet uppstår. Studien visar på att om man studerar sambandet mellan 

sömnsvårigheter och depression vid tidig ålder kan självskadebeteende upptäckas och 

tidigt förebyggas (Wong, Brower & Zucker, 2010). 

 Skolmiljö och mobbning 

Wantanabe m.fl. (2012), Staarurup, Sondergaard (2008) och Fergusson m.fl. (2007) 

anser att mobbning och trakasserier är de största riskfaktorerna som är förknippade med 

självskadebeteende. Att bli utsatt för mobbning av olika skäl kan ses som en av de 

negativa livshändelser som bidrar till ett självskadebeteende. Även Landstedt och 

Gillander Gådin (2010) påtalar sambandet mellan problem i skolan till exempel att ha 

blivit utsatt för orättvisor som mobbning är en riskfaktor för att utveckla ett 

självskadebeteende. 

Hay och Meldrums (2010) studie har utgått efter ett antal olika hypoteser för att studera 

sambandet mellan självskadebeteende och traditionell- och internet mobbning bland 

skolungdomar. Samt för att se om det finns något samband mellan att ha upplevt 

negativa känslor/ångest. Resultatet påvisade ett samband mellan mobbning och 

avvikande beteende som självskadebeteende/självmordstankar delvis förmedlas av 

negativa känslor. Vidare visade resultatet på ett signifikant samband mellan mobbning, 

självmordstankar och själskadebeteende. McMahon m.fl. (2010) har gjort en liknande 

studie där resultatet visade en tydlig förhöjd risk för att utveckla ett själskadebeteende 

om man varit utsatt för mobbning.  
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Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie har varit att med uppgifter från UngDOK beskriva likheter och 

skillnader samt vilka riskfaktorer som förekommer hos tjejer i åldarna 13-24 som 

påbörjat behandling för missbruksproblem som avsiktligt skadat sig själva, respektive 

inte skadat sig själva. 

 Vilka likheter och skillnader föreligger mellan tjejer som påbörjat behandling 

för missbrukproblem som avsikligt skadat sig själva respektive inte skadat sig 

själva? 

 Vilka riskfaktorer finns det för de tjejer som avsiktligt skadat sig själva? 

METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

Denna studie är en jämförande studie av sekundär data från UngDok, insamlat av Maria 

mottagningarnas ungdomsenheter. Studien bygger på tvärsnittsdesign som innebär att 

data samlas in från mer än ett enda fall vid en viss tidpunkt. Bryman (2011) anser att det 

är en fördel att använda sekundärdata främst av studenter som genomför mindre projekt 

eller examensarbete. Enligt Bryman (2011) är det av stor vikt att man lär känna 

materialet för att få god kännedom och kunskap om materialet då man inte samlat in 

materialet själv, därav blir det mer tid över till att analysera insamlingsmaterialet. 

Bryman (2011) menar att även om sekundärdata är av god kvalitet är det viktigt att 

nämna att den ursprungliga datainsamlingen har gjorts i helt andra syften.  

Med denna typ av synsätt menar Bryman (2011) att det är viktigt att ha en objektiv syn 

på datamaterialet som samlats in och att redovisningen av materialet strävar mot att vara 

oberoende av förförståelse och subjektiva tolkningar. 

Positivism 

Inom positivismen skall tänkandet och vetenskapen bygga på fakta, som bygger på 

erfarenhet och logik. Tyckande och tro finns inte inom positivismen. Det är bättre att 

utgå från liten mängd kunskap än mängder av spekulationer och tyckanden. Ett 

vetenskapligt påstående måste i princip kunna bekräftas genom objektiva iakttagelser. 

Inom positivismen är det implicita idealet således naturvetenskapligt vilket betyder att 

det vetenskapliga idealet visar det som fungerar i de flesta fall. Enligt positivismen har 

man endast två källor till kunskap att utgå ifrån; iakttagelsen och det man kan räkna ut 

med logiken. Positivismen utgår inte ifrån lösa spekulationer, traditioner eller 

auktoriteter.  Fakta ska endast stödja sig på det som kan garanteras med all antaglig 

rimlighet. Det ska noggrant analyseras för att sedan kunna dra en logisk slutsats. Fakta 

ska kvantifieras, det vill säga behandla fakta statistiskt för att sedan kunna dra 

allmängiltiga slutsatser (Thurén, 2007).  

Då denna studie inte utgår ifrån tolkningar och spekulationer utan istället av 

vetenskaplig fakta och kunskap är studien skriven utifrån ett positivistiskt perspektiv. 

Resultat av det insamlade materialet av UngDOK ska inte påverkas av forskarnas 

förförståelse, värderingar eller tolkningar, därför bör man sträva efter att vara objektiv, 

något som Kvale och Brinkmann (2009) påpekar.  Forskarna bör vara objektiva, 

observation av data och tolkningar ska hållas isär. 
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Vetenskaplig kunskap grundas av teorier som innehåller termer, de redogörs till mätbara 

företeelser och meningar. Genom att observera når man kunskap om verkligheten något 

som är viktigt inom positivismen, observera den vare sig i naturliga situationer eller 

genom experiment. En riktning inom positivismen är att ”positivism” inte används 

liktydigt med ”logisk positivism” med särskilda krav på vetenskapliga teorier och 

vetenskaplig metod (Hartman, 2004).  

Kvantitativ metod 

Denna studie har en kvantitativ ansats som enligt Thurén (2007) innebär att all fakta är 

kvantifierbar och bör behandlas statistiskt för att sedan analyseras och kunna dra 

generella slutsatser. Studien präglas av ett positivistiskt synsätt då syftet är att utifrån 

UngDok´s material beskriva gemensamma riskfaktorer hos unga tjejer i åldrarna 13-24 

med missbruksproblematik som utvecklat ett självskadebeteende.  

Forskningsprocessen är en process som genomgås vid kvantitativ undersökning. 

Processen består av tre faser; planerings-, insamlings-, och analysfasen, dessa tre olika 

faser består sedan av olika moment. Vid varje moment finns vissa metodregler som 

skall följas för att undersökningen skall bli kvantitativ och dessa metodregler definieras 

vad som måste göras under varje del (Hartman, 2004). 

Validitet och reliabilitet 

Vid kvantitativa undersökningar är begreppen reliabilitet respektive validitet viktiga. 

För att redogöra studiens kvalité använder man inom kvantitativ forskning dessa två 

begrepp. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, med tillförlitlighet menar man att man 

får svar på frågan hur vi mäter och att mätningarna är korrekt genomförda (Patel & 

Davidson, 2011). Det är en förutsättning att reliabiliteten är hög, då forskarna skall 

kunna se med tillförlitlighet på studiens resultat (Bryman, 2011). Det resultat man får 

fram innehåller det sanna värdet och även ett felvärde, anledningen till felvärdet beror 

på att det finns brister i dokumentets tillförlitlighet. Många faktorer kan vara 

anledningen till felvärdet som inte riktigt kan påverkas. Om ett mått på reliabiliteten 

inte kan erhållas får man försäkra sig att undersökningen är tillförlitlig, genom 

exempelvis av strukturerad intervju eller observationer (Patel & Davidson, 2011).  

Validitet betyder giltighet och handlar om de intervjufrågorna som ställs till 

respondenterna ger svar på det som skall undersökas (Djurfeldt, 2010). Frågorna i 

UngDOK som ställs till respondenterna ger svar på det som ska undersökas och det är 

vad validitet handlar om. Kvalitén på de frågor som används i UngDOKs 

inskrivningsformulär på intervjun kan förstärkas om individen i fråga är införstådd med 

syftet med varje fråga i UngDOKs inskrivningsformulär (Djurfeldt, 2012).   

I studier har de flesta frågorna i UngDOK påvisat god reliabilitet och validitet, men 

frågorna har mestadels riktat sig till vuxna personer med missbruksproblem.  

Metodologiska studier återstår samt tester av UngDOKs pålitlighet och giltighet i olika 

aspekter, eftersom systemet i aktuellt läge inte är validerat som enskilt instrument. 

(Anderberg & Dahlberg, 2012). 

Det som avgör om en intervjumetod har hög eller låg grad av reliabilitet handlar om i 

vilken grad resultaten kan framställas oberoende av tidsskillnader, olika intervjuer eller 

olika instrument som mäter samma sak (Anderberg & Dahlberg, 2012). 
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Generaliserbarhet 

Denna studie har tvärsnitt som undersökningsdesign där generalisering är ett centralt 

begrepp. Kvantitativa forskare är i allmänhet intresserade av att kunna tala om i vilken 

utsträckning resultatet kan generaliseras till andra människor som bedöms vara 

jämförbara med undersökningsgruppen (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2011). 

Planering och genomförande 

Urval 

Materialet i denna studie utgår från UngDOKs inskrivningsformulär (se bilaga 1) som 

tillhandahölls av Institutet för kunskaps och metodutveckling inom ungdoms- och 

missbruksvård (IKM) från Linnéuniversitetet, Växjö. Materialet har begränsats till tjejer 

mellan 13-24 år med missbruksproblematik som utvecklat självskadebeteende. 

Under år 2013 skrevs totalt 693 ungdomar både tjejer och killar in i UngDok- systemet 

på Maria mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hela datamaterialet 

analyserades noggrant och därefter genomfördes ett urval på bara tjejer i åldern 13-24 

år. Sedan gjordes ännu ett urval på tjejer med missbruksproblematikk som utvecklat ett 

självskadebeteende. Detta resulterade i att hela undersökningsgruppen bestod av 71 

tjejer som någon gång avsikligt skadat sig själv, respektive 83 tjejer som inte skadat sig. 

Av intervjufrågorna från UngDOK´s inskrivningsformulär sammanställdes de frågor 

som visat sig vara mest relevanta utifrån studiens syfte. Materialet bearbetades genom 

att omkoda en del frågor och relevanta rubriker valdes ut, som sedan sammanställdes till 

en ny SPSS-datafil. Några kvalitativa frågor fick kvantifieras för att underlätta denna 

kvantitativa. 

Maria-mottagningarna 

Maria mottagningarna riktar sig till ungdomar och unga vuxna i åldrarna 13-24 som har 

missbruk/beroendeproblematik, omfattande kriminalitet och de som har stora psykiska 

problem.  

Ungdomarna som besöker Maria mottagningarna har i hög grad stor problematik i 

jämförelse med andra ungdomar i samma åldersgrupp. Totalt finns det sju mottagningar 

i Stockholm, Göteborg och Malmö.  

Maria mottagningarna har som mål att i tidigt skede nå ungdomarna, de arbetar 

utåtriktat, uppsökande och de samarbetar med socialtjänsten, polisen, sjukvård, 

ungdomsmottagningar, kriminalvård, besöker skolor och ungdomsgårdar (Richert, 

2011).  

Instrument- UngDOK 

UngDok bildades år 2003 och är en strukturerad intervju som är framtagen med 

UngDok för ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem. Syftet med intervjuerna är 

att kartlägga ungdomens problematik, behov, likaså ungdomens aktuella situation för att 

klara av att göra en väsentlig bedömning, planering och genomförande av behandlingen 

(Anderberg & Dahlberg, 2012). 

Informationen som samlas in av mottagningarnas insatser och resultat anses vara 

givande för behandlingsarbetet, behandlingsplaneringen, behovsbedömning och även 



 

13 

för uppföljning samt lokal granskning. Likaså kan dokumentationen bidra till 

epidemiologisk information för behandlingsforskning och nationellt bruk (Anderberg & 

Dahlberg, 2012). 

UngDOKs dokumentationssystem har utvecklats och uppdaterats sedan år 2009 

gemensamt med Institutet for kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och 

missbruksvården (IKM) vid Linnéuniversitetet. IKM DOK ansvarar för den samlade 

informationen som utgörs av den strukturerade intervjun som utförs, som sedan 

sammanställs i en databas. Tillsammans med behandlare och forskare bearbetades och 

vidareutvecklades UngDOK under hösten 2012 och en ny intervju för uppföljning togs 

fram (Anderberg & Dahlberg, 2012). 

Intervjun ska upplevas både av behandlaren och klienten som ett samtal och språket 

skall vara lämpligt för ungdomen, inskrivningsformuläret skall inte vara komplicerat 

eller omfattande mer än nödvändigt (se bilaga 1) (Anderberg & Dahlberg, 2012). 

UngDOKs inskrivningsformulär består av 75 frågor. Dessa frågor berör boende och 

försörjning, fritid, sysselsättning, uppväxt, kriminalitet, narkotika, alkohol samt tobak, 

fysisk och psykisk hälsa, utsatt för våld, familjerelationer och behandlingshistoria samt 

frågor om individens administrativa uppgifter, sociodemografisk information och 

tidigare behandlingsinsatser.   

Utifrån tidigare gjord litteraturstudie framkom det i forskning att följande variablar som 

undersökts utgör en risk för att avsiktligt börja skada sig själv.  

Insamling 

Materialet som användes var artiklar, avhandlingar, facklitteratur, forskningsrapporter, 

akademiska tidskrifter samt kurslitteratur. Linnéuniversitetets bibliotek, Malmö 

Statsbibliotek och Alvesta bibliotek användes för att hitta användbar litteratur.  

De artiklar som använts har avgränsats från 1997 och framåt och även avgränsat till 

endast peer-review.  Databaserna som har använts; one-search, Libris och Academic 

Search Elite. Sökorden som har använts: self-mutilation, drug abuse, treatment och 

adolescence med hjälp av databasernas olika ämnesordlistor kunde rätt sökord anträffas. 

Vid första söktillfället angavs sökorden med trunkering (*) för att öka sökträffarna.  För 

att få fram relevant litteratur till studiens bakgrund har litteraturen noggrant lästs 

igenom och bearbetats för att kunna få en klar bild över forskningsområdet. 

Datainsamlingen har skett genom IKM (Institutionen för pedagogik, fakulteten för 

Samhällsvetenskap) Linnéuniversitetet Växjö. Datainsamlingen består av material 

hämtat från DOK´s databas och bearbetning kommer att ske genom tolkning och analys 

för att sammanställa materialet. 

Analys 

Studiens material grundar sig på UngDOK´s inskrivningsmaterial som tillhandahölls 

från IKM (Institutionen för pedagogik, fakulteten för Samhällsvetenskap) i en SPSS 

(Statistical Package of Social Science) datafil. Respondenterna i denna studie består av 

ungdomar i åldrarna 13-24 med missbruksproblematik som har varit i kontakt med 

Mariamottagningarnas ungdomsenhet. 

Av intervjufrågorna från UngDOK´s inskrivningsformulär sammanställdes de frågor 

som visat sig vara mest relevanta utifrån studiens syfte. Materialet bearbetades genom 

att omkoda en del frågor och relevanta rubriker valdes ut, som sedan sammanställdes till 
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en ny SPSS-datafil. Några kvalitativa frågor fick kvantifieras för att underlätta denna 

kvantitativa.   

Med hjälp av böckerna Djurfeldt (2010), Larsson och Stjärnhagen (2003) genomfördes 

bearbetningen av data i SPSS dataprogrammet. 

Forskningsetiska överväganden 

Forskning är en viktig del och man bör bevara hög kvalité. Etiska riktlinjer och regler 

ger en vägledning men är inte helt uppenbar. Vad som är etiskt och oetiskt är ibland 

oklart, de undersökta rättigheterna är mestadels beskrivna i etiska riktlinjer (Bryman, 

2011; Denscombe, 2010; Forsman, 1997). 

En studie bör uppmärksamma de etiska principerna, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet enligt Forsman (1997) och 

Bryman (2011). I denna studie har forskarens tillvägagångsätt inte kunnat påverkas vid 

insamling av materialet eftersom studien baseras på sekundärdata.  

Enligt Bryman (2011) bör respondenternas uppgifter bevaras, så obehöriga inte kan ta 

del av individens uppgifter. Detta är vad konfidentialitetskravet innebär, och i denna 

kvantitativa studie ska man ta hänsyn till etiska kraven. Likaså behandlas data 

konfidentiellt av den orsaken att inom forskningen gäller ingen sekretess. 

Det är viktigt att de insamlade uppgifterna är konfidentiella likaså att uppgifterna enligt 

rådande riktlinjer och regler måste fortsätta att vara anonyma. De insamlade materialet 

är avidentifierat när man får det insamlade materialet, respondenterna kan inte 

identifieras. Respondenternas material skall behandlas med hänsyn och varsamhet till de 

aktuella sekretessreglerna. (Anderberg & Dahlberg, 2012) 

Anderberg och Dalhberg (2012) påpekar att en intervju inte får genomföras utan 

individens godkännande. Det är viktigt som intervjuare att vara medveten om att de 

insamlade materialet är konfidentiellt och att uppgifterna enligt rådande riktlinjer och 

regler måste hållas anonyma. Respondenterna kan inte identifieras då de insamlade 

materialet är avidentifierat.  

 

 

 

RESULTAT 
Bearbetningen av UngDOK materialet från år 2013 redovisas i detta avsnitt både i 

löpande text, tabeller och diagram. Alla tabeller och diagram redovisas i procent. 

Resultatavsnittet avslutas med en sammanfattning för att belysa de mest centrala som 

framkommit.  

Bakgrundsdata om informanterna/respondenterna 

För att få en tydlig bild av vilka som deltog i undersökningen för denna studie kommer 

här att presenteras en kort bakgrund om respondenterna. Under år 2013 skrevs totalt 693 

ungdomar både tjejer och killar in i UngDOK-systemet på Maria mottagningarna i 

Stockholm, Göteborg och Malmö. Av 693 ungdomar var 179 tjejer (tabell 1), 71 (40 %) 
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av dessa tjejer hade någon gång avsiktligt skadat sig själva och 83 (46 %) hade inte 

skadat sig 

(tabell 2).  

Tabell 1. Totalt 

antal inskrivna 

tjejer i UngDOK under år 2013 (n=179). 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Tjejer som avsiktligt skadat sig själva under de senaste 30 dagarna under en period av en 

vecka eller längre (n= 153). 

 

 

 

 

 

 

 

Familj – och 
uppväxtförhållande 

Här redovisas resultat utifrån 

UngDOKs frågeområde ”uppväxt 

och uppväxtmiljö” från 

inskrivningsformuläret. Avsnittet 

presenterar tjejer vars föräldrar 

separerat, vilka de har vuxit upp 

med i början av levnadsåren 0-2 år upp till 16-18 år, och ifall det förekom alkohol – och 

drogmissbruk, psykiska problem eller misshandel/våld under uppväxten. 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Tjejer vars föräldrar separerat (n=172). 

Totalt antal 
inskrivna tjejer 
i UngDOK under 
år 2013 

   Totalt 

Totalt antal svar 179 179 

  

Tjejer som 
avsiktligt 
skadat sig själva 
de senaste 30 
dagarna under 
en period av en 
vecka eller 
längre 

 % 

Tjejer som 
avsiktligt 
skadat sig 

 

40  

Tjejer som inte 
skadat sig 

 

Frågan har ej 
ställts 

 

46  

 

13  

 100 % 

Tjejer vars 
föräldrar 

 Tjejer som 
avsiktligt 

Tjejer som inte 
skadat sig  



 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 % av tjejerna som avsiktligt skadat sig uppgav att deras föräldrar separerat i 

jämförelse med de tjejerna som inte skadat sig uppgav 59 % att deras föräldrar 

separerat.  

Tabell 4. Tjejerna som avsiktligt skadat sig uppger vilka de har vuxit upp med under 0-18år (n=412). 

 

 

 

 

 

 

 

Tjejerna 
som 
avsiktligt 
skadat sig 
uppger 
vilka de 
har vuxit 
upp med 
under 0-
18år 

 0-
2år 

% 

3-
6år 

% 

7-
9år 

%  

10-
12år 

% 

13-
15år 

% 

16-
18år 

% 

 

Båda 
föräldrar/adoptivföräldrar 

 

78  

 

68  

 

59 

 

49 

 

39 

 

25  

 

En förälder 

 

18   

 

27  

 

31 

 

39  

 

41  

 

31  

 

En förälder med sambo 

 

0  

 

3  

 

7  

 

6  

 

7  

 

7  

 

Syskon 

 

0  

 

0  

 

0  

 

0  

 

0  

 

1  

 

Släktingar 

 

1  

 

0  

 

0  

 

0  

  

1  

 

1  

 

Familjehem/fosterhem 

 

0  

 

1  

 

1  

 

4  

 

6  

 

6  

 100
% 

100 
% 

 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

 

Av de 71 tjejer som avsiktligt skadat sig själva hade 78 % vuxit upp med båda 

föräldrar/adoptivföräldrarna 18 % hade vuxit upp med en förälder och 4 % av tjejerna 

separerat skadat sig 
% 

% 

 

Ja 

 

72  

 

59  

 

Nej 

 

27  

 

 

35  

 

 100 % 100 % 



 

17 

uppgav att de vuxit upp med någon annan än föräldrarna/adoptivföräldrarna under 0-2 

år. Under 3-6 års ålder uppgav 68 % av tjejerna att de vuxit upp med båda 

föräldrar/adoptivföräldrarna 27 % hade vuxit upp med en förälder, 3 % hade vuxit upp 

med en förälder med sambo, 2 % av tjejerna uppgav att de vuxit upp med någon annan 

än föräldrarna/adoptivföräldrarna. Av de tjejer som avsiktligt skadat sig hade 59 % 

vuxit upp med båda föräldrarna/adoptivföräldrarna, 31 % hade vuxit upp med en 

förälder, 7 % hade vuxit upp med en förälder med sambo och 2 % hade vuxit upp med 

någon annan än föräldrarna/adoptivföräldrarna under 7-9 år. Under 10-12 års ålder 

uppgav 49 % av tjejerna att de vuxit upp med båda föräldrar/adoptivföräldrarna, 39 % 

hade vuxit upp med en förälder, 6 % med en förälder med sambo och 5 % uppgav att de 

vuxit upp med någon annan än föräldrarna/adoptivföräldrarna. Under levnadsåren 13-15 

års ålder uppgav 39 % att de vuxit upp med båda föräldrarna/adoptivföräldarna, 41 % 

med en förälder, 7 % med en förälder med sambo, 6 % i familjehem/fosterhem, 4 % på 

institution/behandlingshem och 1 % hade vuxit upp med någon annan. Under 16-18 år 

uppgav 25 % att de vuxit upp med båda föräldarna/adoptivföräldrar, 31 % med en 

förälder, 7 % hade vuxit upp med en förälder med sambo, 7 % i familjehem/fosterhem, 

3 % på institution/behandlingshem och 8 % hade vuxit upp med någon annan.  

Tabell 5. Tjejerna som inte skadat sig uppger vilka de vuxit upp med under 0-18 år (n=470). 

 

 

 

 

 

 

 

Tjejerna 
som inte 
skadat 
sig 
uppger 
vilka de 
har vuxit 
upp med 
under 0-
18år 

 0-
2år 

% 

3-
6år 

% 

7-
9år 

%  

10-
12år 

% 

13-
15år 

% 

16-
18år 

% 

Båda 
föräldrar/adoptivföräldrar 

 

86  

 

68 

 

55 

 

46 

 

46  

 

29 

 

En förälder 

 

12   

 

24  

 

34  

 

42  

 

40  

 

36  

 

En förälder med sambo 

 

0  

  

7  

 

8  

 

10  

 

12  

 

8  

 

Syskon 

 

0  

 

0  

 

0  

 

0  

 

0  

 

0  

 

Släktingar 

 

0 

 

0  

 

1  

 

1  

  

1  

 

0  

 

Familjehem/fosterhem 

 

0  

 

0  

 

0  

 

0  

 

0  

 

0 
  

 100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

 

100 

% 

 

100 

% 

Av de 83 tjejer som inte skadat sig själva hade 86 % vuxit upp med båda 

föräldrar/adoptivföräldrarna 12 % hade vuxit upp med en förälder under 0-2 år. Under 
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3-6 års ålder uppgav 68 % av tjejerna att de vuxit upp med båda 

föräldrar/adoptivföräldrarna 24 % hade vuxit upp med en förälder och 7 % hade vuxit 

upp med en förälder med sambo. 55 % av de tjejer som inte skadat sig hade vuxit upp 

med båda föräldrarna/adoptivföräldrarna, 34 % hade vuxit upp med en förälder, 8 % 

hade vuxit upp med en förälder med sambo och 1 % hade vuxit upp med någon annan 

än föräldrarna/adoptivföräldrarna under 7-9 års ålder. Under 10-12 år uppgav 46 % av 

tjejerna att de vuxit upp med båda föräldrar/adoptivföräldrarna, 42 % hade vuxit upp 

med en förälder, 10 % med en förälder med sambo och 1 % uppgav att de vuxit upp 

med någon annan. Under levnadsåren 13-15 uppgav 46 % att de vuxit upp med båda 

föräldrarna/adoptivföräldarna, 40 % med en förälder, 12 % med en förälder med sambo, 

1 % hade vuxit upp med någon annan. Under 16-18 år uppgav 29 % att de vuxit upp 

med båda föräldarna/adoptivföräldrar, 36 % med en förälder, 9 % hade vuxit upp med 

en förälder med sambo. De tjejer som inte skadat sig hade ingen angivit att de hade 

vuxit upp i familjehem/fosterhem eller med syskon, i jämförelse med de tjejer som 

avsikligt skadat sig hade 7 % i åldern från 13-18 vuxit upp i familjehem/fosterhem och 

1 % med syskon. 

 

  

Figur 1. Tjejerna har haft stöd från x-antal föräldrar (n=154). 

20 % av de tjejer som någon gång avsiktligt skadat sig själva hade inga föräldrar som 

stöd, detta i jämförelse med de tjejer som inte skadat sig uppgav 13 % att de inte hade 

någon förälder som stöd.  
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Figur 2. Tjejerna har haft stöd från x-antal vänner (n=153). 

14 % av de tjejer som någon gång avsiktligt skadat sig själva uppgav att de inte hade 

någon vän som stöd, detta i jämförelse med de tjejer som inte skadat sig uppgav 7 % att 

de inte hade någon vän som stöd.  

Tabell 6. Förekomst av alkohol – och drogmissbruk i uppväxtmiljön (n=153). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de 71 tjejer som någon gång avsiktligt skadat sig angav 44 % att de hade 

förekommit missbruk i deras uppväxtmiljö, detta jämfört med 33 % av de tjejer som inte 

skadat sig. 
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Tabell 7. Förekomst av pykiska problem under uppväxten (n=150). 

Förekomst av 
psykiska 
problem under 
uppväxten 

 Tjejer som 
avsiktligt 

skadat sig  

% 

Tjejer som inte 
skadat sig 

 % 

 

Ja 

 

39  

 

31  

 

Nej 

 

59  

 

 

65 

 100 

% 

100 

% 

39 % av de tjejer som avsiktligt skadat sig angav att de hade förekommit psykiska 

problem under deras uppväxt, detta jämfört med 31 % av de tjejer som inte skadat sig.  

Tabell 8. Förekomst av misshandel/våld under uppväxten (n=151). 

Förekomst av 
misshandel/våld 
under 
uppväxten 

 Tjejer som 
avsiktligt 

skadat sig 

 % 

Tjejer som inte 
skadat sig 

 % 

 

Ja 

 

41  

 

21 

 

Nej 

 

 

 

56  

 

78 

 

 100  

% 

100  

% 

41 % av de tjejer som avsiktligt skadat sig angav att de blivit utsatta för misshandel/våld 

under uppväxten, av de tjejer som inte hade skadat sig själv uppgav 21 % att de blivit 

utsatta för misshandel/våld under uppväxten.  

Våld och övergrepp 

Området belyser resultatet från frågeområdet ”utsatt för våld”. Tjejer som blivit utsatta 

för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld/övergrepp presenteras här. 
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Figur 3. Utsatta för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld/övergrepp (n=456). 

Övervägande delen (62 %) av de tjejer som avsiktligt skadat sig själva hade blivit 

utsatta för fysiskt våld/övergrepp, jämfört med 34 % av de tjejer som inte skadat sig. 

Majoriteten, 73 % av tjejerna som avsiktligt skadat sig själva hade blivit utsatta för 

psykiskt våld/övergrepp och 37 % av de tjejer som inte skadat sig hade blivit utsatta för 

psykiskt våld/övergrepp. 38 % av de tjejer som avsiktligt skadat sig uppgav att de blivit 

utsatta för sexuellt våld/övergrepp detta jämfört med 21 % av de tjejer som inte skadat 

sig.  

Psykisk ohälsa 

I detta avsnitt kommer området psykisk ohälsa att belysas. Här presenteras det om 

tjejerna har varit med om en allvarlig händelse, olycka, våld eller katastrof som de 

fortfarande påverkas psykiskt av. Även om tjejerna haft problem med sömnen, varit 

deprimerade, haft ångest eller upplevt allvarlig oro, upplevt svårigheter att kontrollera 

våldsamt beteende, upplevt allvarliga självmordstankar och om de isfall försökt begå 

självmord, samt om de tagit receptbelagd medicin för något psykiskt 

problem/funktionshinder någon gång/de senaste 30 dagarna under en period av en vecka 

eller längre. 
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Tabell 9. Tjejer som varit med om en allvarlig händelse, olycka, våld eller katastrof som de fortfarande 

påverkas psykiskt av (n=152). 

Tjejer som varit 
med om en 
allvarlig 
händelse, 
olycka, våld 
eller katastrof 
som de 
fortfarande 
påverkas 
psykiskt av 

 Tjejer som 
avsiktligt 

skadat sig  

% 

Tjejer som inte 
skadat sig 

 % 

 

Ja 

 

58  

 

34  

 

Nej 

 

 

 

42 

 

64 

 100 

% 

100 

% 

58 % av de tjejer som någon gång avsiktligt skadat sig själva uppgav att de har varit 

med om en allvarlig händelse, olycka, våld eller katastrof som fortfarande påverkar de 

psykiskt, detta jämför med 34 % av de tjejer som inte skadat sig själva.  

 

 

Figur 4. Tjejer som varit med om en allvarlig händelse, olycka, våld eller katastrof som de fortfarande 

påverkas psykiskt av (n=61). 

Detta område belyser UngDOKs frågeområde psykisk ohälsa där 36 tjejer angav 

vilken/vilka allvariga händelser de varit med om. Svaren har omkodats till följande 9 
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 Händelse/ hemma/ i skolan/ på fritid 

 Misshandlad psykiskt/fysiskt 

 Separation 

 Sjukdom och dödsfall inom familjen 

 Våld och hot av nära anhöriga 

 Våldtäkt/ sexuellt utnyttjad/övergrepp 

 Övrigt (bilolycka, anhörig mördat husdjur, blivit rånad) 

 

10 % av de tjejer som någon gång avsiktligt skadat sig och av 6 % de tjejer som inte 

skadat sig uppgav att 2 eller fler händelser fortfarande påverkar de psykiskt. 1 % av de 

tjejer som avsiktligt skadat sig och 1 % av de tjejer som inte skadat sig har försökt begå 

självmord.  

6 % av de tjejer som avsiktligt skadat sig har varit med om någon allvarlig händelse 

hemma/i skolan/på fritiden. 3 % av tjejerna som någon gång skadat sig angav att en 

separation fortfarande påverkar de psykiskt, 6 % av de tjejer som skadat sig och 4 % av 

de tjejer som inte skadat sig angav att de någon gång blivit misshandlade 

psykiskt/fysiskt. 6 % av de tjejer som avsiktligt skadat sig och 9 % av de tjejer som inte 

skadat sig påverkas fortfarande psykiskt av sjukdom och dödsfall inom familjen. 

6 % av de tjejer som skadat sig angav att de någon gång blivit utsatta för våld och hot av 

nära anhöriga. 10 % av de tjejer som avsiktligt skadat sig och 9 % av de tjejer som inte 

skadat sig har blivit våldtagna/utnyttjade/utsatta för övergrepp och 4 % av tjejerna som 

avsiktligt skadat sig och 3 % av de tjejer som inte skadat sig har varit med om annan 

allvarlig händelse som de fortfarande påverkars psykiskt av.  

De tjejer som inte hade skadat sig hade inte i varit med om någon allvarlig händelse 

hemma/i skolan/ på fritiden, varit med om någon separation eller blivit utsatta för våld 

och hot av nära anhöriga. 

 
Tabell 10. Tjejer som någon gång/de senaste 30 dagarna av en period av en vecka eller längre haft 

problem med sömnen (n=154). 

 

Tjejer som 
någon gång/de 
senaste 30 
dagarna under 
en period av en 
vecka eller 
längre haft 
problem med 
sömnen 

 Tjejer som 
avsiktligt 

skadat sig 

 % 

Tjejer som inte 
skadat sig  

% 

 

Ja 

 

83 

 

54  

 

Nej 

 

17 

 

 

46 

 

 100  

% 

100  

% 

Merparten 83 % av de tjejer som avsiktligt skadat sig uppgav att de någon gång/ de 

senaste 30 dagarna under en period av en vecka eller längre haft problem med sömnen, 

detta jämför med 54 % av de tjejer som inte skadat sig.  
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Tabell 11. Tjejer som någon gång/de senaste 30 dagarna under en period av en vecka eller längre varit 

deprimerade (n=154). 

Tjejer som 
någon gång/de 
senaste 30 
dagarna under 
en period av en 
vecka eller 
längre varit 
deprimerade 

 Tjejer som 
avsiktligt 

skadat sig  

% 

Tjejer som inte 
skadat sig 

 % 

 

Ja 

 

86 

 

53  

 

Nej 

 

 

 

14  

 

 

47  

 100 

% 

100  

% 

Merparten (86 %) av tjejerna som någon gång avsiktligt skadat sig själva uppgav att de 

någon gång/de senaste 30 dagarna under en period av en vecka eller längre varit 

deprimerade. De tjejer som inte skadat sig uppgav 53 % att de någon gång varit 

deprimerade.  

Tabell 12. Tjejer som någon gång/de senaste 30 dagarna under en period av en vecka eller längre haft 

ångest eller upplevt allvarlig oro (n=153). 

Tjejer som 
någon gång/de 
senaste 30 
dagarna under 
en period av en 
vecka eller 
längre haft 
ångest eller 
upplevt allvarig 
oro 

 Tjejer som 
avsiktligt 

skadat sig  

% 

Tjejer som inte 
skadat sig 

 % 

 

Ja 

 

90  

 

60 

 

Nej 

 

10  

 

 

39 

 100 

% 

100 

% 

90 % av de tjejer avsiktligt skadat sig själva uppgav att de någon gång upplevt allvarlig 

oro eller haft ångest detta jämför med 60 % av de tjejer som inte skadat sig.  
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Tabell 13. Tjejer som någon gång/de senaste 30 dagarna under en period av en vecka eller längre 

upplevt svårigheter med att kontrollera våldsamt beteeende (n=153). 

Tjejer som 
någon gång/de 
senaste 30 
dagarna under 
en period av en 
vecka eller 
längre upplevt 
svårigheter med 
att kontrollera 
våldsamt 
beteende 

 Tjejer som 
avsiktligt 

skadat sig  

% 

Tjejer som inte 
skadat sig 

 % 

 

Ja 

 

47  

 

36  

 

Nej 

 

 

 

52 

 

 

64  

 

 100 

% 

100 

% 

47 % av de tjejer som skadat sig själva hade någon gång upplevt svårigheter med att 

kontrollera våldsamt beteende detta i jämförelse med 36 % av de tjejer som inte skadat 

sig själva. 

Tabell 14. Tjejer som någon gång/de senaste 30 dagarna under en period av en vecka eller längre 

upplevt allvarliga självmordstankar (n=153). 

Tjejer som någon 
gång/de senaste 
30 dagarna under 
en period av en 
vecka eller längre 
upplevt allvarliga 
självmordstankar 

 Tjejer som 
avsiktligt 

skadat sig 

 % 

Tjejer som inte 
skadat sig  

% 

 

Ja 

 

76  

 

23  

 

Nej 
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76 

 100 

% 

100 

% 

Övervägande delen av de tjejer som avsiktligt skadat sig själva 76 % hade någon gång 

upplevt allvarliga självmordstankar detta jämfört med 23 % av de tjejer som inte skadat 

sig. 
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Tabell 15. Tjejer som någon gång/de senaste 30 dagarna under en period av en vecka eller längre 

försökt begå självmord (n=122). 

Tjejer som 
någon gång/de 
senaste 30 
dagarna under 
en period av en 
vecka eller 
längre försökt 
begå självmord 

 Tjejer som 
avsiktligt 

skadat sig  

% 

Tjejer som inte 
skadat sig 

 % 

 

Ja 

 

51  

 

7  

 

Nej 

 

 

 

38  

 

 

64 

 100 

% 

100 

% 

51 % av de tjejer som någon gång skadat sig och 7 % av de tjejer som inte skadat sig 

uppgav att de någon gång försökt begå självmord. 

Tabell 16. Tjejer som någon gång/de senaste 30 dagarna under en period av en vecka eller längre tagit 

receptbelagt medicin för någon psykiskt problem eller funktionshinder (n=154). 

Tjejer som 
någon gång/de 
senaste 30 
dagarna under 
en period av en 
vecka eller 
längre tagit 
receptbelagt 
medicin 

 Tjejer som 
avsiktligt 

skadat sig 

 % 

Tjejer som inte 
skadat sig 

 % 

 

Ja 

 

41  

 

21  

 

Nej 

 

 

 

59  

 

80 

 100 

% 

100 

% 

41 % av de tjejer som någon gång skadat sig och 21 % av de tjejer som inte skadat sig 

uppgav att de någon gång/ de senaste 30 dagarna under en period av en vecka eller 

längre tagit receptbelagt medicin för något pyskiskt problem eller funktionshinder.  

Missbruk 

Under detta avsnitt presenteras resultatet av vilken primär drog eller andra droger 

tjejerna har.  
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Figur 5. Den primära drogen bland de tjejer som avsiktligt skadar sig respektive inte skadar sig 

(n=153). 

55 % av de tjejer som avsiktligt skadar sig och 68 % av de tjejer som inte skadar sig 

hade cannabis som primär drog. 25 % av de tjejer som avsiktligt skadar sig respektive 

inte skadar sig använde sig av alkohol. 6% av de tjejer som någon gång skadat sig och 3 

% av de tjejer som inte skadat sig använde sig av kokain och 9 % av de tjejer som 

avsiktligt skadat sig använde sig av andra medel i jämförelse med 3 % av de tjejer som 

inte skadat sig. De tjejer som angav att de använde sig av heroin, subutex/subuxone och 

benzodiaepiner var endast de tjejer som avsikligt skadat sig någon gång. 

Skolmiljö och mobbning 

Området belyser resultatet av hur många tjejer som haft problem i skolan som påverkat 

deras närvaro, resultat och/eller trivsel, samt vilka problem som påverkat deras 

skolgång. 
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Tabell 17. Tjejer som har problem i skolan som påverkat deras närvaro, resultat och eller trivsel 

(n=151). 

Tjejer som haft 
problem i 
skolan som 
påverkat deras 
närvaro, 
resultat 
och/eller trivsel 

 Tjejer som 
avsiktligt 

skadat sig  

% 

Tjejer som inte 
skadat sig 

 % 

 

Ja 

 

79  

 

65  

 

Nej 

 

 

 

17  

 

35  

 

 100 

% 

100 

% 

Majoriteten (79 %) av de tjejer som någon gång skadat sig hade haft problem i skolan 

som påverkat deras närvaro, resultat och eller trivsel. Detta jämfört med 65 % av de 

tjejer som inte skadat sig.  

 

Figur 6. Problem som påverkat tjejernas skolgång (n=111). 

Området belyser UngDOKs frågeområde sysselsättning där tjejerna svarat vilka 

problem de haft i skolan. Svaren har omkodats till följande 13 kategorier:  

 2 eller fler faktorer som påverkat 
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 Problem i skolmiljön 

 Problem med lärare/elever 

 Problem med olika ämnen i skolan 

 Psykisk ohälsa 

 Skolk 

 Trivs ej 

 övrigt 

 

25 % av de tjejer som avsiktligt skadat sig och 13 % av de tjejer som inte skadat sig 

angav att det var 2 eller fler faktorer som hade påverkat deras skolgång, 6 % av de tjejer 

som någon gång skadat sig och 10 % av de tjejer som inte skadat sig hade 

koncentrationssvårigheter/inlärningssvårigheter. 4 % av tjejerna som avsiktligt skadat 

sig och 2 % som inte skadat sig hade ett missbruk. 6 % av de tjejer som avsiktligt skadat 

sig repektive inte skadat sig angav att mobbning var orsaken, 4 % av tjejerna som 

avsiktligt skadat sig och 6 % av tjejerna som inte skadat sig var omotiverade. 1 % av 

tjejerna som någon gång skadat sig repektive inte skadat sig angav att de hade problem 

hemma 1 % av de tjejer som avsiktligt skadat sig och 2 % av de tjejer som inte skadat 

sig angav att de hade problem i skolmiljön. 4 % av tjejerna som avsiktligt skadat sig 

respektive inte skadat sig hade problem med lärare/elever på skolan, 4 % av de tjejer 

som avsiktligt skadat sig angav att de hade problem med något ämne i skolan. 9 % av de 

tjejer som någon gång skadat sig och 4 % av de tjejer som inte skadat sig angav att 

psykisk ohälsa var ett av skälen som påverkat deras skolgång. 3 % av de någon gång 

avsiktligt skadat sig och 10 % av de tjejer som inte skadat sig angav att de skolkat och 1 

% av de tjejer som avsiktligt skadat sig respektive inte skadat sig trivs inte i skolan. 10 

% av de tjejer som någon gång skadat sig och 7 % av de tjejer som inte skadat sig angav 

att det var något annat problem som hade påverkat deras närvaro, resultat och/eller 

trivsel. 

Resultatsammanfattning 

Totalt antal inskrivna tjejer i UngDOK under år 2013 var 178 tjejer, av dessa hade 40 % 

(71 stycken) tjejer någon gång avsiktligt skadat sig själv, i jämförelse med 46 % (83 

stycken) tjejer som inte skadat sig. 72 % av tjejerna som någon gång avsiktligt skadat 

sig själv hade föräldrar som separerat i jämförelse med de tjejer som inte skadat sig 

uppgav 59 % att deras föräldrar separerat. 

Vidare om man ser på vilka tjejerna vuxit upp med under 0-18 år visar de att i början på 

levnadsåren har majoriteten av tjejerna (78 %) vuxit upp med båda 

förädlarna/adoptivföräldrarna. Procenten minskar sedan i takt med stigande ålder. 25 % 

av tjejerna mellan 16-18 år har vuxit upp med båda föräldrarna/adoptivföräldrarna, 31 

% hade vuxit upp med enbart en förälder i jämförelse med 18 % som under 0-2 år hade 

vuxit upp med enbart en förälder. Av de tjejer som inte skadat sig själva hade 86 % 

vuxit upp med båda föräldrar/adoptivföräldrarna under 0-2 års ålder. Procentantalet 

minskar även här i takt med stigande ålder. Av de tjejer som avsiktligt skadat sig hade 6 

% under 16-18 år vuxit upp i familjehem/fosterhem och 3 % hade vuxit upp på 

institution/behandlingshem, jämfört med de tjejer som inte skadat sig hade inte någon 

tjej vuxit upp på familjehem/fosterhem eller institutions/behandlingshem.  
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När det kommer till förekomst av missbruk, psykiska problem och misshandel/våld 

under uppväxten hos de tjejer som avsiktligt skadat sig hade 44 % vuxit upp där alkohol 

– och drogmissbruk förekommit, 39 % hade vuxit upp där det förekommit psykiska 

problem och 41 % hade vuxit upp där misshandel/våld förekommit under uppväxten. I 

jämförelse med de tjejer som inte skadat sig själva hade 33 % vuxit upp där alkohol- 

och drogmissbruk förekommit, 31 % hade vuxit upp där det förekommit psykiska 

problem och 21 % hade vuxit upp där misshandel/våld förekommit under uppväxten.  

Resultatet visar även att 55 % av de tjejer som avsiktligt skadat sig och 68 % av de 

tjejer som inte skadar sig har cannabis som primärdrog. 6% av de tjejer som avsikligt 

skadat sig (6 %) använder sig av kokain, respektive 3 % av de tjejer som inte skadat sig.  

De tjejer som angav att de använde sig av heroin, subutex/subuxone och benzodiaepiner 

var endast de tjejer som avsikligt skadat sig någon gång. 

Fler än hälften (62 %) av de tjejer som någon gång skadat sig själva har blivit utsatta för 

fysiskt våld och övergrepp, 73 % hade blivit utsatta för psykiskt våld och övergrepp och 

38 % hade blivit utsatta för sexuellt våld och övergrepp. I jämförelse med de tjejer som 

inte skadat sig hade 34 % blivit utsatta för fysiskt våld/övergrepp, 37 % hade blivit 

utsatta för psykiskt våld/övergrepp och 21 % hade blivit utsatta för sexuellt 

våld/övergrepp. 

De tjejer som någon avsiktligt skadat sig hade 58 % varit med om en allvarlig händelse 

som fortfarande ger negativ psykisk påverkan, detta gentemot med 34 % av de tjejer 

som inte skadat sig. 10 % av de tjejer som avsiktligt skadat sig, respektive inte skadat 

sig (6 %) angav att det var 2 eller fler händelser som hade bidragit till detta. Av de tjejer 

som avsiktligt skadat sig hade merparten (79 %) haft något problem i skolan som 

påverkat deras närvaro, resultat och trivsel, i jämförelse med 65 % av de tjejer som inte 

skadat sig. En fjärdedel(25 %) av de tjejer som avsiktligt skadat sig hade haft något 

problem angav att det var 2 eller fler faktorer som hade bidragit, detta gentemot 13 % av 

de tjejer som inte skadat sig. 

Merparten av tjejerna som avsiktligt skadat sig, respektive inte skadat sig upplever 

psykisk ohälsa. Övervägande av de tjejer som avsiktligt skadat sig någon gång angav 83 

% att de hade problem med sömnen, i jämförelse med 54 % av de tjejer som inte skadat 

sig. 86 % av de tjejer som avsiktligt skadat sig hade någon gång varit deprimerade, detta 

gentemot 53 % av de tjejer som inte skadat sig.  90 % av de tjejer som avsiktligt skadat 

sig hade upplevt allvarlig oro/ångest i jämförelse 60 % av de tjejer som inte skadat sig. 

Av de tjejer som avsiktligt skadat sig hade 47 % svårigheter med att kontrollera 

våldsamt beteende, detta gentemot 36 % av de tjejer som inte skadat sig. 41 % av de 

tjejer som någon gång avsiktligt skadat sig hade någon gång tagit receptbelagd medicin 

för psykisk ohälsa, i jämförelse med 21 % av de tjejer som inte skadat sig.  

Över hälften, (76 %) av de tjejer som avsiktligt skadat sig hade upplevt allvarliga 

självmordstankar och 51 % hade någon gång försökt begå självmord, i jämförelse med 

de tjejer som inte skadat sig hade 23 % upplevt allvarliga självmordstankar och 7 % 

hade någon gång försökt begå självmord. 

DISKUSSION 
Syftet med denna studie har varit att med uppgifter från UngDOK beskriva likheter och 

skillnader samt vilka riskfaktorer som förekommer hos tjejer i åldarna 13-24 som 
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påbörjat behandling för missbruksproblem som avsiktligt skadat sig själva, respektive 

inte skadat sig själva. 

Diskussionen delas in i tre huvuddelar: metoddiskussion, resultatdiskussion och 

slutsatser. I metoddiskussionen kommer studiens syfte och frågeställning att diskuteras 

huruvida de uppfyllts eller ej. Metodval och tillvägagångsätt kommer också att 

diskuteras i denna del. Resultdiskussionen kommer delas upp efter de riskfaktorer som 

framgår i resultatet och diskuteras utifrån den strukturen.  

Metoddiskussion 

UngDOK materialet är en utarbetad strukturerad intervju som Maria mottagningarna i 

Stockholm, Göteborg och Malmö använder. De ungdomar som kommer till 

behandlingsenheten söker på grund av missbruksproblematik. Utifrån detta sekundära 

datamaterial som tillhandhållits av institutionen IKM, Linnéuniversitetet Växjö har 

studiens frågeställning besvarats. För att undersöka förekomsten av gemensamma 

riskfaktorer för de tjejer som avsiktligt skadat sig har de jämförts med den grupp tjejer 

som angett att de inte har skadat sig.  

Studien utgår från ett positivistiskt synsätt, som Kvale och Brinkmann (2009) påpekar 

har denna studie strävat efter att inte låta forskarnas förförståelse, tolkningar och 

värderingar påverka studiens resultat. Till bakgrunden har både svensk och 

internationell forskning använts, äldre forskning inkluderas även i studien detta för 

forskaren Armando Favazza är stor inom området. Alla artiklar till bakgrunden gick inte 

att få i fulltext, de få sekundärkällor som använts i studien är dock av betydelse t ex. 

Armando Favazzas som är USAs motsvarighet till Jonas Bjärehed och Mattew K. 

Nocks artiklar.  

Valet av kvantitativ ansats och sekundärdata anses vara en fördel då mer tid till att lära 

känna och bearbeta materialet gavs och respondenterna hade blivit ett litet antal om 

materialet hade blivit insamlat genom egna enkäter. Materialet som tillhandhölls var 

omfattande och analyserades statistiskt med hjälp av SPSS. SPSS är ett datorprogram 

som användes för att räkna ut tabeller och diagram på ett för syftet adekvat sätt. På så 

vis har studiens syfte och frågeställning kunnat besvaras. UngDOK materialet har varit 

en stor resurs för denna studie. Trots att formulärets frågor inte är utarbetade för syftet 

och frågeställningarna så har materialet varit användbart och lätt att arbeta med. De 

kvalitativa svaren från UngDOK intervjuerna har omkodats och kvantifierats för att 

passa denna kvantitativa studie, på så vis har validiteten inte påverkats. Fördelen med 

denna typ av studie är att hög reliabilitet kan uppnås eftersom det finns möjlighet för 

andra att forska vidare på detta ämne. Möjligheten att göra nya stickprov på samma 

material finns. Utifrån de mätta och analyserade materialet skulle en replikation av 

studien leda till samma utfall.  

I urvalet avgränsades tjejer i åldrarna 13-24, detta med anledning av att den yngsta var 

13 år och den äldsta var 24 år som skrivits in i UngDOK på Maria Mottagningarna i 

Stockholm, Göteborg och Malmö.  

Nästan hälften av tjejerna på Mariamottagningarna (40 %) hade någon gång avsiktligt 

skadat sig själva och 76 % hade inte skadat sig. Urvalet i studien är en omfattande och 

specifik grupp där resultatet troligen går att generalisera och applicera på resterande 

ungdomar inom missbruksvården i Sverige. 
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Efter inläsning av datorprogrammet SPSS då någon vana eller erfarenhet att arbeta med 

statistiskt bearbetning och analys inte fanns sen tidigare, och med hjälp av Djurfeldt 

(2010) har tillvägagångssättet med de olika funktionerna underlättats för att kunna göra 

de beräkningar som krävdes.  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att med uppgifter från UngDOK beskriva likheter och 

skillnader samt vilka riskfaktorer som förekommer hos tjejer i åldarna 13-24 som 

påbörjat behandling för missbruksproblem som avsiktligt skadat sig själva, respektive 

inte skadat sig själva. 

Av 178 tjejer som intervjuats på Maria mottagningarna hade 71 stycken någon gång 

avsiktligt skadat sig själv och 83 hade inte skadat sig. . Det finns likheter och även 

skillander mellan de två undersökta grupperna likaså har riskfaktorerna för de tjejer som 

avsiktligt skadat sig själva kunnat identifieras. Liksom tidigare forskning bekräftar även 

denna studie att psykisk ohälsa, förekomst av utsatthet för misshandel/våld – och 

övergrepp utgör en riskfaktor. 

Familj – och uppväxtförhållande 

Zøllner och Jensen (2010) påtalar att det finns en något högre risk för tjejer än för killar 

att utveckla ett självskadebeteende. Detta om man kom från en familj med enbart en 

förälder närvarande. Watanbe m.fl. (2010) bekräftar även detsamma och påvisar att det 

finns en förhöjd risk att utveckla ett självskadebeteende då man vuxit upp med enbart en 

förälder.  

Denna studie visar inga större skillnader mellan de två undersökta grupperna och 

bekräftar därmed inte tidigare forskning. I de båda undersökta grupperna hade 

merparten av tjejerna vuxit upp med både föräldrarna/adoptivföräldrarna under 0-12 år. 

Under 13-18 år ses en lite procentuell skillnad mellan de tjejer som avsiktligt skadat sig 

respektive inte som vuxit upp med båda föräldarna/adoptivföräldrarna, dock är 

skillanden inte tillräckligt stor för att utgöra en riskfaktor. Av de tjejer som inte skadat 

sig själva hade inga angivit att de vuxit upp i fosterfamilj/fosterhem eller med syskon, 

detta i jämförelse med de tjejer som avsiktligt skadat sig själva hade 7 % i åldrarna 13-

18 år vuxit upp i familjehem/fosterhem och 1 % med syskon.  

Likaså angav 72 % av de tjejerna som avsiktligt skadat sig att deras föräldrar separerat 

detta i jämförelse med 59 % hos de tjejer som inte skadat sig.  

Lundh, Wångby-Lund och Ulanders (2009) studie påtalade att bristfälliga 

föräldrarelationer hade ett tydligare samband med självskadebeteende än bristfälliga 

kompisrelationer. Resultatet i denna studie påvisade att i den grupp där tjejerna 

avsiktligt skadade sig själva hade fler tjejer stöd av vänner än föräldrar och i den grupp 

där tjejerna inte skadat sig själva hade fler tjejer stöd från föräldrar och även vänner.  

Våld och övergrepp 

Studien visar att våld och övergrepp är en riskfaktor. Resultatet i denna studie 

överensstämmer med vad tidigare forskning kommit fram till och presenterar väldigt 

högra siffror för de tjejer som avsiktligt skadat sig själva. Hela 41 % angav att det någon 
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gång förekommit misshandel/våld under deras uppväxt. Av de tjejer som inte skadat sig 

själva angav 21 % att de någon gång förekommit misshandel/våld under uppväxten.  

Av de tjejer som avsiktligt skadat sig själva angav 62 % att de blivit utsatta för fysiskt 

våld och övergrepp, majoriteten (73 %) hade blivit utsatta för psykiskt våld och 

övergrepp. 38 % angav att de blivit utsatta för sexuellt våld och övergrepp. Detta 

jämfört med den grupp tjejer som inte skadat sig själva angav 34 % att de blivit utsatta 

för fysiskt våld och övergrepp, 37 % för psykiskt våldoch övergrepp, 21 % för sexuellt 

våld och övergrepp. 

Tidigare forskning visar att trauma är en riskfaktor för självskadebeteende. Våld och 

övergrepp är den största riskfaktorn för att bli traumatiserad (Jonsson & Lundström 

Mattson, 2012). Dock talar Klonsky och Moyer (2008) om att det är ett komplext 

samband mellan trauma och självskadebeteende, och att det är en rad olika faktorer som 

påverkar. Där ingår faktorer som även Jonsson och Lundström Mattson (2012) nämner t 

ex. att det finns en förhöjd risk för trauma desto grövre karaktär övergreppet är och att 

störst risk för trauma var penetrerande övergrepp. Dock visar forskning även att två 

personer som varit utsatta för samma sak nödvändigtvis inte behöver reagera på samma 

sätt vilket tyder på en inverkan av personliga faktorer. Studier gjorda av Svedin och 

Priebe (2009), Edgardh och Ormstad (2000) och Janson m.fl. (2011) visar på höga 

siffror bland tjejer och killar som blivit utsatta för våld och övergrepp, 

självskadebeteende är mer vanligt förekommande hos dessa ungdomar i jämförelse med 

de ungdomar som inte varit utsatta.  

Missbruk 

I denna studie kan man inte dra en slutsats att missbruk är en riskfaktor. Resultatet av 

undersökningen visar att de tjejer som någon gång avsiktligt skadat sig (55 %), 

respektive inte skadat sig (68 %) har cannabis som primärdrog. 25 % av de tjejer som 

avsiktligt skadar sig respektive inte skadar sig använde sig av alkohol. Av de tjejer som 

avsikligt skadat sig (6% ) respektive inte skadar sig (3 %) använder sig av kokain. 

Endast de tjejer som avsikligt skadar sig använde sig av heroin, subutex/subuxone och 

benzodiazepiner. Resultatet har stöd i forskningen som visar att alkohol och cannabis är 

de vanligaste drogerna bland tjejer i åldrarna 14-18 år (Socialstyrelsen, 2004). Det 

konstateras att alkoholkonsumtionen är relaterad till nedsatt psykisk ohälsa och i 

samband med detta kan delvis en ökning av självskadebeteende ske bland ungdomarna 

(Beckman, Dahlin, & Tidemalm, 2010). I akuta berusningstillstånd konstaterar 

Straaurup Sondergaard (2008) att allvarligt självskadebeteende kan förekomma då 

vanföreställningar förekommer och en förvrängd verklighetsuppfattning uppstår. 

Psykisk ohälsa 

Studien visar att psykisk ohälsa är en riskfaktor. Resultatet åskådliggör att mer än tre 

fjärdedelar av de tjejer som avsiktligt skadat sig själv (83 %) hade någon gång haft 

problem med sömnen. Likaså angav merparten av tjejerna (86 %) att det varit 

deprimerade någon gång. I jämförelse med de tjejer som inte skadat sig hade 54 % 

problem med sömnen och 53 % hade någon gång varit deprimerade. Resultatet visar att 

de tjejer som avsikligt skadat sig är starkt förknippat med psykisk ohälsa. Vilket också 

Wong, Brower och Zucker (2010) konstaterar. Resultatet av en forskningsstudie gjord 

2002 av Wong, Brower och Zucker (2010) i USA påvisar att 60 % av ungdomarna 

avsiktligt skadar sig själva hade problem med sömnen.  
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Wong, Brower och Zucker konstatera också att dålig sömn och depression har samband 

med självskadebeteende. De drar slutsatsen att om man i tidiga tonår har 

sömnsvårigheter kan detta leda till depression och att depressionssymptom förknippas 

med självskadebeteende och vidare mot självmordstankar. Mer än hälften av tjejerna 

(76 %) hade någon gång upplevt allvarliga självmordstankar och 51 % hade någon gång 

försökt att begå självmord. Detta gentemot de tjejer som inte skadat sig hade 23 % 

upplevt allvarliga självmordstankar och 7 % hade någon gång försökt att begå 

självmord. 

Resultatet i studien visar att 90 % av de tjejer som avsiktligt skadat sig, respektive inte 

skadat sig (60 %) har någon gång haft ångest eller upplevt allvarlig oro. Straarurup, 

Söndergaard (2008) beskriver att ångestkänslorna kan minskas eller likaså försvinna för 

stunden i samband med att självskada, men ångesten blir mestadels större i längden.  

Psykisk ohälsa hindrar känslomässigt välbefinnande, optimal utveckling samt 

delaktighet i individens vardagssysslor. Psykisk ohälsa kan uppstå i form av t.ex. oro, 

nedstämdhet, magont eller huvudvärk. Dessa symptom upplevs besvärliga och svåra att 

uttrycka (Socialstyrelsen, 2013).   

Skolmiljö och mobbning 

Studien visar att skolmiljö och mobbing inte är en riskfaktor. Merparten (79 %) av de 

tjejer som någon gång avsiktligt skadat sig själv, respektive inte skadat sig (65 %) har 

någon gång haft problem i skolan som påverkat deras närvaro, resultat och/eller trivsel. 

Anledningarna har varit olika, av de tjejer som avsiktligt skadat sig (25 %), respektive 

(13 %) av de tjejer som inte skadat sig angav att 2 eller fler faktorer har påverkat deras 

närvaro, resultat/trivsel i skolan. 6 % av de tjejer som avsiktligt skadat sig, respektive 

inte skadat sig fastställde att mobbning har varit en faktor som påverkat deras närvaro, 

resultat och/eller trivsel i skolan. Att bli utsatt för mobbning av diverse olika skäl kan 

vara en negativ livshändelse som bidrar till ett självskadebeteende (Watanabe m.fl., 

2012 & Straarurup Sondergaard, 2008). Hay och Meldrum (2010) och Watanabe m.fl., 

2012 & Straarurup Sondergaard (2008) konstatera att det finns ett signifikant samband 

mellan mobbning och självskadebeteende, att sambandet mellan mobbning och 

avvikande beteenden som självskadebeteende förmedlas delvis av negativa känslor. 

Genom studiens resultat kan man inte associera mobbning med självskadebeteende, då 

båda av grupperna som undersöktes hade samma procentantal.  

Däremot hade de tjejer som inte skadat sig störst procentantal i 

koncentrationssvårigheter (10 %), gentemot (6 %) av de tjejer som avsiktligt skadat sig, 

omotiverade (6 %), gentemot (4 %) av de tjejer som avsiktligt skadats sig. Problem i 

skolmiljön (2 %) i jämförelse med (1 %) av de tjejer som avsiktligt skadat sig, skolk (10 

%) jämfört med (3 %) av de tjejer som avsiktligt skadat sig samt missbruk (6 %) i 

jämförelse med (4 %) av de tjejer som avsiktligt skadat sig själv. Däremot angav 9 % av 

de tjejer som avsiktligt skadat sig själv att psykisk ohälsa var ett av skälen som påverkat 

deras skolgång och 10 % av de tjejer som avsiktligt skadat sig själv angav att det var 

något annat problem som hade påverkat deras närvaro, resultat och/eller trivsel i skolan, 

i jämförelse med (7 %) av de tjejer som inte skadat sig.   
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Slutsatser 

Det finns vissa likheter och några större skillander mellan de två undersökta grupperna 

tjejer som avsiktligt skadat sig respektive inte. Studiens resultat bekräftar en del tidigare 

forskning, och det finns gemensamma riskfaktorer som identifierades för tjejer i 

åldrarna 13-24 år med missbruksproblematik som avsiktligt skadat sig själva. 

Riskfaktorerna var psykisk ohälsa, förekomst av misshandel/våld under uppväxten och 

utsatthet för misshandel/våld – och övergrepp. Anmärkningsvärt i studiens resultatet 

och bör nämnas är att av de tjejer som avsiktligt skadat sig angav 6% av tjejerna att de 

vuxit upp i familjehem/fosterhem och 3% på institution/behandlingshem, detta i 

jämförelse med de tjejer som inte skadat sig hade inga vuxit upp i familjehem/fosterhem 

eller på institution/behandlingshem. Resterande resultat som framkommit i denna studie 

kan användas för att bedriva ny forskning på. 

Urvalet i denna studie är från flera olika Maria mottagningar och under hela år 2013 

vilket medför att resultatet troligen kan generaliseras och tillämpas på andra ungdomar 

med missbruksproblematik i Sverige.  

Tjejer som avsikligt skadar sig själva är ett viktigt område att belysa ur ett 

behandlingspedagogiskt perspektiv men också ur ett allmänt samhälleligt perspektiv. 

Studien presenterar också den aktuella situationen för tjejer med missbruksproblematik 

och som avsiktligt skadat sig själva.  

Studiens resultat korrelaterat med tidigare forskning kan nyttjas i preventivt syfte. Om 

riskfaktorerna kan identifieras och pekas ut tidigt kan preventivt arbete förhindra 

utvecklingen av det avsiktliga självskadebeteendet.   Medvetenheten om att preventivt 

arbete inte kan skydda alla ungdomar från att avsiktligt börja skada sig själva. Dock ses 

det alltid som något positivt att arbeta preventivt. Vidare kan denna studie användas för 

att kartlägga i vilken stadie och ålder förebyggande arbete främst bör sättas in. Samt 

jämföra med vad tidigare forskning säger och vidare undersöka när man i dagsläget 

börjar arbeta preventivt. Studiens resultat visar även på att särskilt stöd i förebyggande 

syfte bör sättas in för de tjejer som utsatts för övergrepp. 

Beckman, Dahlin, Tideman och Runessons (2010) undersökning visar på att fler killar 

(6,7 %) än tjejer (6,2 %) i åldarna 15-19 och fler killar (7,5 %) än tjejer (4,9 %) i 

åldarna 20-24 har vårdats för självskadebeteende, Den information som framkommit i 

studien kan användas för att forska vidare på inom området och fortsatt forskning kan 

bedrivas som en ny studie på killar som avsiktligt skadar sig själva.  
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