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Abstract  
Title: I can’t stand it anymore - a study about sex as a self-injurious behaviour.  

Authors: Therese Gustavsson & Daniela Stojkovic 

Supervisor: Minoo Alinia 

Moderator: Sylwia Koziel  

 

The aim of the study is to analyse different reports regarding sex as a self-injurious behaviour 

and why adolescents harm themselves through sex. Sex as a self injury is not as visible as other 

types of deliberate self harm such as cutting or burning skin and it can be anyone around you. 

Based on selected reports as our empirical material we want to acknowledge why youngsters 

conduct harmful actions through sex and also what differences and similarities the reports share. 

We want to pay attention to the topic of sex as a self injury and gain an increased understanding 

of it.  

 

Our empirical material consist of five different reports with a connection to sex as self injury. 

Although our focus is mainly on non-suicidal self injury among adolescents, it is important to 

mention that there is a higher risk of suicidal thoughts in connection to self injurious behaviour. 

We have analysed the reports through a qualitative method, text analysis. Our results showed 

fives recurring themes. These are causes of sex as self injury, differences in how the concept is 

used, differences among age and gender, vicious cycle and treatment. The themes are then 

connected to theories such as gender, sexuality and identity with a premisses of social 

construction.  
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Sammanfattning 
Titel: Jag står inte ut –en studie om sex som självskada 

Författare: Therese Gustavsson & Daniela Stojkovic  

Handledare: Minoo Alina  

Examinator: Sylwia Koziel 

 

Syftet med studien är att analysera olika rapporter gällande sex som självskadebeteende samt 

varför unga skadar sig själva med sex. Sex som självskada är inte lika synligt som andra typer 

av självskador som att skära sig eller att bränna sig. Utifrån de utvalda rapporterna som utgör 

empirin vill vi undersöka varför ungdomar genomför skadliga handlingar genom sex och också 

vilka skillnader och likheter som framkommer i rapporterna. Vi vill belysa sex som självskada 

och få en ökad förståelse för ämnet. 

Vårt empiriska material består av fem olika rapporter med en koppling till sex som självskada. 

Även om vårt fokus huvudsakligen är icke suicidala självskador hos unga, så är det viktigt att 

nämna att det är en högre risk för självmordstankar om det finns ett självskadebeteende. Vi har 

använt oss av textanalys som är en kvalitativ metod när vi analyserade rapporterna. Vårt resultat 

visade på fem återkommande teman. Dessa är orsaker till sex som självskada, begreppet sex 

som självskada, kön- och åldersskillnader, ond cirkel samt bemötande och behandling. Dessa 

teman har sedan kopplats till teorier om genus, identitet och sexualitet med en utgångspunkt i 

socialkonstruktivism. 

  

Nyckelord: Sex som självskada, självskadebeteende, sexualitet och genus.  

Ordantal: 16232 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Förord 
Vi vill börja vårt examensarbete med att tacka alla som har bidragit med kunskap och tips till 

oss så att denna studie kunde genomföras. Under vår tid som socionomstudenter har vi fått läsa 

om flera olika ämnen och sociala problem. Vi vill tacka alla som vi har mött under studiens 

gång som har lärt oss om det breda fältet som finns inom socialt arbete. Ett särskilt tack vill vi 

också säga till vår handledare Minoo Alinia för all stöd och handledning som vi har fått under 

studiens gång! 

 

I denna studie har vi som författare haft ett lika stort ansvar över alla delar. Dock har den 

tidigare forskningen renskrivits enskilt efter en gemensam diskussion om de framträdande 

teman som vi har kunnat se. Läsningen av empirin har till en början varit var för sig och sedan 

har vi tillsammans tagit fram koder och återkommande teman som vi har bearbetat om till 

resultat. Vidare har vi arbetat fram analysen och diskussionen under gemensamma former, sida 

vid sida.  

 

 

Stockholm, 2019 

 

Therese Gustavsson & Daniela Stojkovic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Begreppsdefinitioner   
Professionella/ yrkesverksamma - Med dessa begrepp avses de personer som inom sitt 

arbete möter ungdomar med en självskadeproblematik. Det kan handla om socialarbetare, 

läkare eller psykologer.  

 

Patient - De begrepp som vi i första hand har använt för att prata om individer som på något 

sätt har skadat sig själva är ungdomar eller ungdomar som skadar sig genom sex. Vi har även 

använt oss av begreppet patienter när vi pratar om dessa personer i en vårdkontext. 

 

DBT - Dialektisk beteendeterapi är en terapiform som är en kombination av individuell terapi, 

telefonkontakter i krissituationer mellan tillfällena samtidigt som det ingår färdighetsträning i 

grupp.  

 

MBT- Mentaliseringsbaserad terapi utgår från att terapeuterna inte ska veta så mycket om 

personerna som de arbetar med. Terapeuterna förmedlar ett intresse av att veta hur patienterna 

tänker och fungerar men är tydliga med att de inte kan veta vad patienterna har för inre 

upplevelser.  

 

Iatrogena effekter - Skador eller sjukdomar som uppkommit av läkares åtgärder 
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1. Inledning 
Tessan skulle kunna vara din syster, din dotter, din kompis. Hon har aldrig haft några 

problem hemma. Hon kommer från en trygg stad, ännu tryggare familj. Hon har inte 

sålt sex för pengarnas skull. Hon var bara en ovanligt vanlig tonåring som styrde in på 

fel spår och började förakta sig själv. (Engvall 2008, s. 6) 

 

Jag hade både sålt mig och utsatt mig för riskfyllda situationer. Jag började med 

webcamshower som ett självskadebeteende. Jag vill få bekräftat att jag är hemsk och 

äcklig som jag tänker att jag är, och sökte mig till sidor där de ville att jag skulle skada 

och förnedra mig själv. (Jenstav & Meissner 2016, s. 17) 

 

Psykisk ohälsa bland ungdomar visar sig på olika sätt i dagens samhälle. I många fall kan det 

vara svårt att fånga upp personer som har någon form av psykisk ohälsa eller någon form av 

självskadebeteende. Som det framgår av citatet kan det vara en närstående, en vän eller en 

familjemedlem (Engvall 2008, s. 6). En del unga tjejer och killar skadar sig själva genom att 

skära sig och andra försöker att minska sin ångest genom att sluta äta (Engvall 2012, s. 4f). En 

annan form av självskadebeteende kan vara att på olika sätt utsätta sig för sexuellt våld (ibid.). 

Denna uppsats kommer att beröra ämnet sex som ett självskadebeteende och vikten av att få 

rätt hjälp när behovet finns. Att skada sig genom sex kan vara mycket mer osynligt än skärsår 

på armen eftersom det utåt sett inte alltid syns och det kan vara vem som helst runt omkring oss 

vilket också de första citaten belyser. Det är viktigt att synliggöra problemet för att kunna 

uppmärksamma de individer som är i behov av hjälp.  

 

Oavsett form av självskada, är det viktigt att uppmärksamma problemet i sig för att kunna 

komma åt de individer som mår dåligt och sedan även hjälpa de. Detta problem kan i en första 

inblick verka vara på en individnivå eftersom det berör enskilda individer som inte mår bra och 

som utför handlingar som stjälper istället för att hjälpa. Problemet är större och mer allvarligt 

än så. Det är inte endast individen i sig som kan ta skada eller lida. Det handlar om ett socialt 

problem på en samhällsnivå som fler behöver känna till. Anhöriga vet i många fall inte ens om 

vad som pågår eftersom det utåt sett inte alltid syns (Näslund 2019). Detta innebär att även 

anhöriga kan komma att lida när de väl får reda på det som håller på att ske. Många får inte den 

hjälp som de behöver för att kunna ta sig ur problematiken och i de fall där det går för långt, 

kan inte närstående hjälpa vilket kan leda till att yrkesverksamma istället får ta över (Jonsson 
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& Lundström Mattson 2012, s. 26). Yrkesverksamma kan vara socionomer inom socialtjänsten 

eller läkare och psykologer inom sjukvården. Eftersom dessa personer ofta är den sista utvägen 

behöver de ha strategier för att kunna hjälpa personer som har ett destruktiv beteende. 

Yrkesverksamma träffar ofta individerna när problemet har fördjupats och när det redan är 

försent. Om de personer som ska stå för det yttersta skyddet och den slutliga hjälpen inte har 

den kunskap som behövs kommer individer som skadar sig att falla igenom systemet och inte 

få den hjälp som de behöver. Detta kan vidare utvecklas mer negativt och i vissa fall även 

övergå till självmord. Även om denna studie inte kommer att fokusera på självmord är det 

viktigt att påpeka att många unga som skadar sig mår så pass dåligt och att dessa personer i 

vissa fall inte ser en annan utväg bort från smärtan än att begå självmord (Evans, Hawton & 

Rodham 2005, s. 585).  

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka vad sex som självskadebeteende är och varför unga 

personer skadar sig själva med sex. Vi kommer att studera och analysera ett antal olika rapporter 

för att skapa en djupare förståelse kring det aktuella ämnet.  

 

För att kunna besvara syftet formulerades följande frågeställningar: 

- Hur beskrivs sex som självskadebeteende i de utvalda rapporterna?  

- Vilka skillnader och likheter finns det mellan dem? 

- Finns det utmärkande faktorer när det kommer till kön, ålder eller sexualitet?  

 

1.2 Disposition 
I nästkommande avsnitt tidigare forskning kommer en forskningsöversikt att återges i form av 

olika framträdande teman som är gemensamma för de olika rapporterna. Efter tidigare 

forskning presenteras de teoretiska utgångspunkterna som kommer att vara aktuella i analysen. 

Därefter kommer metodavsnittet att redogöras, vilket innehåller urval, presentation av empiri, 

val av metod, analysmetod och tillvägagångssätt, forskningens trovärdighet och tillförlitlighet 

samt forskningsetiska överväganden. Därefter följer ett kapitel om studiens resultat och analys 

vilka presenteras under fem olika teman. I det sista kapitlet förs en slutlig diskussion kring 

arbetet och avslutningsvis återfinns litteraturförteckningen.  
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras. Inför denna studie har vi genomfört 

en forskningsöversikt som berör ämnet självskadebeteende. Inför sökningen har vi främst 

använt oss av Södertörns Högskole-biblioteks databas söderscholar. Vi har även använt andra 

databaser som pubmed, diva-portal, social abstracts, sciencedirect och researchgate. Sökorden 

som vi har använt oss av är: självskadebeteende, sex som självskadebeteende, non-suicidal self 

injury, och self harm. När vi har sökt i de olika databaserna efter artiklar, har vi även letat efter 

förslag som kommer upp på liknande vetenskapliga artiklar. Även om vi har sökt på icke-

suicidalt självskadebeteende som sökord kan det förekomma inslag om självmord. Detta 

eftersom det utifrån den tidigare forskningen framkommer att självmordsrisken finns bland de 

som har ett självskadebeteende. Därför har vi inte heller uteslutit artiklar som nämner 

självmord, så länge det inte har varit det enda inriktningen för studien. För att få en bättre bild 

över det aktuella forskningsfältet har vi dessutom letat efter rapporter inom referenslistor under 

sökprocessen. Detta för att kunna få en bred bild över fältet.  

 

Utifrån forskningsöversikten framkommer inte sex som ett självskadebeteende på samma sätt i 

en internationell kontext i jämförelse med en svensk kontext. Inom internationell forskning 

ligger fokus främst på handlingen som leder till ett självskadebeteende. Bland de rapporter som 

inte är genomförda i Sverige pratar man exempelvis om destruktivt sex istället för sex som 

självskada. I en svensk kontext ligger fokus istället på personen som skadar sig på något sätt. 

Därför har vi valt att även ta med internationell forskning som lyfter statistik kring 

självskadebeteende där olika bakomliggande faktorer till självskada har funnits. I avsnittet 

kommer forskningsöversikten att presenteras i form av olika teman som har genomsyrat den 

tidigare forskningen. Dessa teman har tagits fram utifrån fyra vetenskapliga artiklar och en 

rapport. De vetenskapliga artiklarna lyfter framför allt statistik kring självskadebeteenden och 

utgår från olika undersökningar som har gjorts i form av enkäter (Evans, Hawton & Rodham 

2005; Lundh 2014; Laye-Gindhu & Schonert-Reichl 2005; Wilkinson 2013). I de vetenskapliga 

artiklarna framkommer det även en del om behandling när det kommer till självskadebeteenden. 

Den utvalda rapporten som också är en del av den tidigare forskningen, tar specifikt upp sex 

som självskadebeteende och är framtagen av Stiftelsen Allmänna Barnhuset (Jonsson & 

Lundström Mattsson 2012). I rapporten har såväl yrkesverksamma intervjuats och även 

individer som har skadat sig genom sex.    
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Vi vill också nämna att det finns mer tidigare forskning än endast de utvalda artiklarna. Vi har 

även valt att belysa två böcker av Caroline Engvall som berör temat sex som självskada 

(Engvall 2008, 2011). Dessa är en del av forskningsöversikten eftersom de är baserade på 

verkliga berättelser men på grund av deras utformning som skönlitterära verk har vi valt att inte 

direkt ha med de i detta avsnitt. Dessa har vi tagit del av tidigt under studiens gång och därför 

finns de med övergripande som en form av förförståelse eller en första inblick i ämnet. Förutom 

böckerna finns det även en podd på Sveriges Radio (Näslund 2019). Denna har inte tagits med 

i tidigare forskning men kommer att nämnas i andra avsnitt eftersom den är relevant för studien 

då unga personer öppet delar med sig av sina erfarenheter i podden.  

 

2.1 Orsaker till självskada  
Självskadebeteende kan finnas i ett flertalet former, bland annat genom att skära sig själv, slå 

eller bita sig, ta tabletter, ätstörningar av olika slag, att ägna sig åt hänsynslöst beteende, bryta 

ben eller hoppa från höga höjder (Laye-Gindhu & Schonert-Reichl 2005, s. 451). Utöver detta 

finns det fler sätt att skada sig på bland annat genom destruktivt sex. Gemensamt för de flesta 

artiklarna är att orsakerna till varför unga skadar sig på olika sätt genom självskadebeteende är 

återkommande. De faktorer som har en tydlig framhävande roll från de ungas berättelser är 

bland annat att reducera sin känslomässiga smärta genom att åsamka sig själv fysisk smärta 

(Wilkinson 2013, s. 75). Även att distrahera sig från de olika tunga känslorna som de bär på 

som kan vara ensamhet, depression och känslor av tomhet. En del uppger även att de inte känner 

någonting och att då skada sig för att få känna smärta upplevs i stunden vara bättre än att inte 

känna någonting alls. De skadar sig ibland för att framhäva känslor som ilska eller för att frigöra 

spänningar inom sig (Laye-Gindhu & Schonert-Reichl 2005, s. 448). De allra flesta uppgav i 

enkäterna även att de negativa känslorna minskade, som exempelvis ångest, under och efter 

genomförandet av självskadan men att dessa återkom senare igen efter ett tag. Ett centralt citat 

var “Jag vill inte dö, jag vill inte leva heller” (Jonsson & Lundström Mattsson, 2012, s. 18). 

Detta speglar hur stark deras ångest kan vara. Det är dock en kortsiktig lösning och kan i 

längden bidra till mer komplexa känslor av skuld och skam (Wilkinson 2013, s. 75).  

 

För många som har sex som ett självskadebeteende har det ofta börjat med att de varit utsatta 

för någon form av övergrepp, antingen av sexuell karaktär eller i form av fysisk eller psykisk 

misshandel. Sexuella övergrepp kan också innebära att unga får betalt för att utföra sexuella 

handlingar (Jonsson & Lundström Mattsson 2012, s. 9). Därför beskriver dem hur de använder 

sex som ett sätt att återskapa situationen de varit utsatta för och på så vis försöka ta tillbaka 
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kontrollen. En del anser också att det är det enda som är möjligt för dem att kontrollera i deras 

annars så turbulenta livssituation. Medan andra skadar sig för att straffa sig själva för att man 

tycker att det är det man förtjänar. Av dem som använder självskadebeteende som 

copingstrategi, alltså som ett sätt att hantera sina känslor finns det mestadels forskning på 

personer med diagnosen borderline personality disorder och inte så mycket på dem som saknar 

diagnosen (Laye-Gindhu & Schonert-Reichl 2005, s. 448).    

 

En annan framträdande anledning var också att individerna kände sig mindre värda och ville 

förstärka detta genom att låta andra människor förnedra en. Detta blir bekräftat i och med att de 

blir kallade “hora” och andra nedsättande ord (Jonsson & Lundström Mattsson 2012, s. 30f). 

Att bli kallad för hora är ett rykte som ungdomar i vissa fall känner att de behöver leva upp till 

genom att låta andra utnyttja deras kropp även om personen i fråga inte vill det. Bland pojkar 

var en av orsakerna till att de ägnade sig åt självskada också att de kände sig uttråkade (Laye-

Gindhu & Schonert-Reichl 2005, s. 451). 

 

2.2 Hjälpsökande  
Unga som har ett självskadebeteende beskrivs vara ovilliga att prata om 

självskadeproblematiken och anses vara ovilliga till att söka hjälp (Jonsson & Lundström 

Mattsson 2012, s. 26). I vissa fall kan detta bero på att de unga som skadar sig själva också bär 

på en skam som är svår att prata om. Forskare menar att de unga som utsätter sig själva för 

fysiska och psykiska skador först behöver erkänna att de har ett problem för att det sedan ska 

vara möjligt att vara mottaglig för den hjälp som kan behövas (Evans, Hawton & Rodham 2005, 

s. 574). I samma undersökning som har utförts med ungdomar visar det sig att endast hälften 

av de som har ett självskadebeteende också ansåg sig vara i behov av hjälp.  

 

I andra rapporter säger såväl yrkesverksamma som ungdomarna själva istället att det faktiskt 

finns ungdomar som söker hjälp men att dessa ungdomar i de flesta fall inte blir bemötta på ett 

bra sätt (Jonsson & Lundström Mattsson 2012, s. 32ff). Detta kan leda till en ökad misstro för 

vuxenvärlden vilket inte underlättar för framtida vårdkontakter. I vissa fall har unga som har 

ett självskadebeteende fått någon form av hjälp i början. Denna hjälp har dock inte fungerat 

hela vägen som det var tänkt att den skulle (ibid.). 

 

En undersökning visar att 27,2 procent, eller 1508 personer, har svarat att de nyligen har haft 

allvarliga emotionella eller psykiska problem (Evans, Hawton & Rodham 2005, s. 578). Till 
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skillnad från jämnåriga i samma undersökning som inte skadar sig själva, känner de individer 

med självskadeproblematik att de inte heller kan prata med någon. De pratar varken med 

närstående eller med professionella vårdgivare. Ungdomarnas erfarenheter tas inte på allvar och 

unga som söker hjälp brukar få sina upplevelser “invaliderade” av andra som finns runtomkring 

(Lundh 2014, s. 1). När det kommer till sex som självskada har det även hänt att ämnet inte alls 

tas upp i terapirummet när de unga väl söker hjälp (Jonsson & Lundström Mattsson 2012, s. 

24). För att kunna fånga upp unga som skadar sig själva och för att sedan kunna hjälpa de 

behöver yrkesverksamma därför tänka på att ta upp frågan om sex och även tänka på hur denna 

fråga ställs. För att inte peka ut någon är det bra att ha standardiserade frågor som kan ställas 

till alla.  

 

2.3 Yrkesverksammas syn  
I en rapport framtagen av Stiftelsen Allmänna Barnhuset har ett antal yrkesverksamma 

intervjuats (Jonsson & Lundström Mattson 2012). Dessa individer arbetar dagligen med 

ungdomar som har ett självskadebeteende och en grupp som de möter i sitt arbete är unga som 

skadar sig genom sex. De yrkesverksamma som har intervjuats är utbildade psykologer, 

socionomer eller jurister och berättar om det som de möter i sitt arbete. Denna rapport skiljer 

yrkesverksammas beskrivningar åt från berättelser av de ungdomar som själva har skadat sig 

genom att ha sex med andra. I denna rapport är uppdelningen mellan yrkesverksammas och 

ungdomarnas beskrivningar tydlig men det är inte enbart i denna rapport som yrkesverksammas 

syn kring fenomenet lyfts fram. Under detta tema kommer vi därför att nämna några 

gemensamma punkter som yrkesverksamma lyfter när det gäller självskadebeteenden och 

framför allt när det kommer till sex som ett självskadebeteende.  

 

Utifrån de erfarenheter som yrkesverksamma har när det kommer till ämnet, nämner de att 

ungdomar som tidigare varit utsatta också i vissa fall har utvecklat ett eget sexuellt beteende 

där de har sex med personer som de inte alltid känner. Att ungdomar skadat sig genom sex 

nämner barnpsykiatern Carl Göran Svedin liknar ett självskadebeteende som han inte har 

uppmärksammats förrän på senare tid (se Svedin i Jonsson & Lundström Mattsson 2012, s. 

23f). Begreppet sex som självskada har i dagens läge inte en tydligt och självklar definition. Ett 

antal ungdomar tycker inte alls att de har ett beteendeproblem även om yrkesverksamma 

uppmärksammat självskador hos personerna (Evans, Hawton & Rodham 2005, s. 585). Flera 

yrkesverksamma använder sig ändå av en liknande definition de gånger som begreppet sex som 

självskadebeteende har använts i studier. I dessa fall har begreppet förklarats som upprepade 
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sexuella handlingar som varit så pass våldsamma att de lämnat fysiska skador men där syftet 

inte har varit att ta självmord (Wilkinson 2013, s. 75). För ett antal år sedan var det vanligare 

att koppla samman självmord med sex som självskadebeteende men under senare tid har det 

blivit allt vanligare med en distinktion mellan begreppen (Lundh 2014, s. 1).  

 

Även om den vanligast förekommande definitionen kring sex som självskada räknar bort 

självmord, finns det en ökad risk för självmord bland de som skadar sig själva på olika sätt och 

bland de som har ett självskadebeteende (Lundh 2014, s. 1). Det som också nämns i tidigare 

forskning är att det förekommer andra riskfaktorer bland de som skadar sig genom sex. Det kan 

vara svårt att uppmärksamma individerna eftersom ingenting syns på utsidan (Jonsson & 

Lundström Mattsson 2012, s. 43). Därför menar författarna att andra yrkesverksamma behöver 

ha koll på olika riskfaktorer, som exempelvis ätstörningar, posttraumatisk stress eller trauma, 

där även dessa individer kan förekomma. På grund av problematiken är många unga även 

aktuella inom socialtjänsten och utifrån yrkesverksammas upplevelser handlar deras 

aktualisering inte alltid enbart om självskadebeteendet. Ungdomar blir i många fall 

aktualiserade inom socialtjänsten för att deras föräldrar inte kan hantera problematiken kring 

sitt barn (Jonsson & Lundström Mattsson 2012, s. 26). I flera rapporter påpekas det att 

självskadebeteende även ökar bland ungdomar och att det i dagens läge uppmärksammas allt 

mer (Lundh 2014; Jonsson & Lundström Mattsson 2012).  

 

2.4 Behandling  
När det kommer till behandling för självskadebeteende finns det mestadels forskning på 

personer som har fått diagnosen borderline personality disorder (Jonsson & Lundström 

Mattsson 2012, s. 35). Det har dock visat sig vara svårbehandlat och inom psykiatrin är 

självskadebeteende främst förknippat med just borderline (Lundh 2014, s. 1). Hos dessa har det 

visat sig att det fungerar med Dialektisk beteendeterapi (DBT) samt Mentaliseringsbaserad 

terapi (MBT) (ibid.). Det är viktigt att dessa individer får rätt hjälp och därför behöver de som 

arbetar med dessa personer extra utbildning för att möta dem på bästa sätt (ibid.). DBT innebär 

en kombination av individuell terapi, telefonkontakter i krissituationer mellan tillfällena 

samtidigt som det ingår färdighetsträning i grupp. Syftet är att hjälpa patienten till att själv 

utveckla nya och mer effektiva metoder för att bearbeta de känslor som leder till att de skadar 

sig själva. Detta görs genom olika inriktningar av KBT-metoder. Andra moment som ingår är 

mindfulness eller liknande metoder samt acceptans och validering (Lundh 2014, s. 2). MBT 

innebär att utgångspunkten för terapeuterna ska vara att de har en “icke vetande attityd” och 
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förmedlar att denne är intresserad av att veta hur patienten tänker och fungerar men är tydlig 

med att denne inte kan veta vad patienten har för inre upplevelser (ibid.). Syftet är att förbättra 

patientens mentaliseringsförmåga, vilket innebär att sätta sig in i hur andra kan uppfatta olika 

situationer. Det betyder att använda sina egna känslor och tankar för att sedan använda dem i 

andra sammanhang. Dock är det viktigt att vara försiktig i början av behandlingen för att inte 

riskera att överstimulera anknytningssystemet. För att undvika det börjar terapeuten med att 

lyssna och ge stöd för att senare ställa krav på patienten. I denna typ av behandling påstår de 

att terapeuten mer sitter sida vid sida med patienten och inte mittemot (Lundh 2014, s. 3). Andra 

behandlingar som framkommer är schemafokuserad terapi samt emotionsreglerande 

gruppterapi (ERGT). Schemafokuserad terapi pågår i tre år och fokuserar på fyra stycken 

förändringsmekanismer vilket innebär att bryta beteendemönster, arbeta med mentala bilder 

och dialoger, att ägna sig åt kognitiv omstrukturering och psykoedukation och innebär även att 

terapeuten går in i en begränsad föräldraroll (ibid.). ERGT pågår under fjorton veckor och är 

en form av gruppterapi som är inriktad på deltagarnas medvetenhet och känslor.  

 

Det som visat sig vara framträdande faktorer inom framgångsrik behandling har varit att det 

funnits en tydlig behandlingsstruktur, emotionell medvetenhet och emotionsreglering, 

strategier för att motverka iatrogena effekter samt att det funnits ett empatiskt lyssnande (Lundh 

2014, s. 4). En artikel nämner även behandling med Flupentixol som är en medicin främst för 

schizofreni och andra psykotiska tillstånd. Men hos personer med borderline har terapiformer 

som DBT och MBT visat sig mer effektivt än behandling i tablettform (Wilkinson 2013, s. 7). 

Eftersom att forskningen på behandling av självskadebeteende främst har genomförts på 

individer med diagnosen borderline, skulle det vara viktigt att genomföra studier på personer 

som saknar den diagnosen (Lundh 2014, s. 4).  

 

2.5 Skillnader i kön och sexualitet  
Inom forskningsfältet kring ämnet sex som självskada framkommer det att det inte finns någon 

heltäckande bild över den aktuella situationen. Information och kunskap om unga som skadar 

sig genom sex är begränsad när det kommer till såväl yrkesverksamma som forskare. Utifrån 

den kunskap som finns om självskade-problematiken nämns tjejer i en större utsträckning än 

killar (Jonsson & Lundström Mattsson 2012, s. 27; Evans, Hawton & Rodham 2005, s. 577). 

Detta innebär inte att unga killar aldrig skadar sig själva. Lasse Dahlén från Barnhuset i Uppsala 

menar att det finns killar som skadar sig genom sex men att killarna är svårare att fånga upp 

(Jonsson & Lundström Mattsson 2012, s. 27). Efter att författaren Caroline Engvall släppt ut 
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sin bok 14 år till salu som baserats på en verklig berättelse om en tjej som skadar sig genom 

sex, har allt fler unga tjejer hört av sig till henne (Engvall 2008). När författaren sedan släppte 

ut boken Skamfläck som bygger på samma tema, kontaktades hon istället av allt fler killar som 

har varit med om liknande händelser vilket visar på att killar också skadar sig men att de inte 

kommer fram på samma sätt som tjejer gör (Jonsson & Lundström Mattsson 2012, s. 30).  

 

Förutom att tjejer i en större utsträckning verkar skada sig genom sex, framgår det även andra 

skillnader när det kommer till kön och sexualitet. Killar som skadar sig genom sex skadar sig 

oftast med andra killar, alltså med personer av samma kön (Jonsson & Lundström Mattsson 

2012, s. 21). Det finns inte många intervjuer med killar som skadar sig genom sex inom tidigare 

forskning. Utifrån det som har tagits med i detta avsnitt, samt det som nämns i boken Skamfläck 

och i podden som har sänts via Sveriges Radio kring ämnet sex som självskada, är detta en 

skillnad som känns relevant att uppmärksamma (Engvall 2011; Näslund 2019). En annan 

skillnad när det kommer till kön som också uppmärksammas inom forskningen är istället sättet 

som självskadan tar form genom. Tjejer tenderar att skada sig själva på ett mer aggressivt sätt 

än killar medan killar istället tar ut sin aggression på omgivningen (Lundh 2014, s. 1; Laye-

Gindhu & Schonert-Reichl 2005, s. 448).  

 

Andra grupper som också uppmärksammas i tidigare forskning är de ungdomar som varken 

definierar sig som tjej eller kille och även transpersoner. I vissa enkätundersökningar har det 

varit möjligt att svara på frågorna utan att kryssa i för kön (Evans, Hawton & Rodham 2005, s. 

577f). I andra undersökningar har dessa ungdomar intervjuats eller nämnts av yrkesverksamma 

(Jonsson & Lundström Mattsson 2012, s. 28ff). Utifrån denna forskningsöversikt framkommer 

det en del information kring ämnet sex som självskadebeteende. Tidigare forskning pekar på 

en del bakomliggande orsaker till självskadebeteendet och även likheter och skillnader i olika 

fall där ungdomar har skadat sig genom sex. Denna studie syftar till att få en fördjupad bild 

kring ämnet och på så sätt också bidra till fler perspektiv och även fylla ut forskningsluckor.  

De utvalda empiriska rapporterna är skrivna av personer som har varit i kontakt med ungdomar 

som har skadat sig genom sex. Genom en undersökning av dessa rapporter, som presenteras 

längre fram i denna studie, är tanken att få en bild kring situationen och även att se vilken 

kunskap som saknas inom ämnet.  
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3. Teoretiska perspektiv  
I detta avsnitt kommer teoretiska perspektiv att presenteras. Dessa kommer sedan att användas 

i analysen. Utifrån dessa teorier kommer resultatet att tolkas.  

 

3.1 Socialkonstruktivism  
I denna studie har vi valt att utgå ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Detta perspektiv 

är valt som en större ram eller ett paraply och kan användas för att förstå andra befintliga teorier 

(Blom & Morén 2015, s. 15). Resterande teorier som nämns framöver kommer således att 

användas inom ramen för detta perspektiv. Dessa är genus, sexualitet och identitet. Detta 

innebär att centrala begrepp inom de olika teorierna förklaras utifrån hur de konstrueras genom 

sociala sammanhang. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv menar vi att verkligheten 

är socialt konstruerad, vilket vi kommer att gå in på mer i detta avsnitt. Det övergripande 

perspektivet är relevant att ha med i studien eftersom det visar hur vi som forskare och studenter 

ser på verkligheten och hur vi kommer att närma oss resultatet utifrån dessa teoretiska glasögon.  

 

The world of everyday life is not only taken for granted by the ordinary members of 

society in the subjectively meaningful conduct of their lives. It is a world that originates 

in their thought and actions, and is maintained as real by these. 

(Berger & Luckmann 1991, s. 33) 

 

Detta citat sammanfattar perspektivet på ett kort och grundläggande sätt. Verkligheten existerar 

men konstrueras socialt av människor genom interaktion. Det går inte att bestämma vad som är 

verkligt eller inte eftersom verkligheten finns oberoende av en observatör och oberoende av vår 

vilja (Berger & Luckmann 1998, s. 10). Social konstruktion handlar om att föreställningar om 

och förståelse av verkligheten skapas i interaktionen mellan människor, och ett begrepp som är 

av vikt för perspektivet är språk. Språk är ett system som grundar sig i människans förmåga att 

uttrycka sig (Berger & Luckmann 1998, s. 50). Genom språket objektifieras upplevelserna som 

individer kan dela med varandra. I kommunikation med andra kan en person välja ut de ord 

som ska användas för att det som sägs ska blir begripligt. Detta kan i sin tur kopplas till normer 

eftersom sättet en person talar på kan ge uttryck för hur den uppfattas. Detta då det finns mer 

accepterade eller korrekta sätt att använda språket på som också socialt accepteras av andra. 

Genom språk kommunicerar och interagerar människor med varandra och på så sätt delar 

individer med sig av sina erfarenheter vilket formar och konstruerar samhället (Thomassen 

2007, s. 205).  
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Alla individer har en egen uppfattning om vad som är verkligt men tillsammans med andra, 

genom att kommunicera, delas uppfattning mellan individerna (Payne 2008, s. 30). 

Verkligheten blir då en tolkning utifrån upplevelser som individer delar med varandra. Detta 

kallar Berger och Luckmann för subjektivt sunt förnuft eftersom vardags upplevelserna tas för 

givet som verklighet men dessa byggs upp och upprätthålls av tankar och av handlingar (1998, 

s. 31f). När det kommer till frågan om huruvida ett socialt problem också är en social 

konstruktion kan ett missförstånd vara att problemet i sig då inte finns. Verkligheten existerar 

oberoende av observatören och sociala problem är verkliga i den meningen att de alltid finns 

där och påverkar människor samt samhället. Det är först när ett socialt problem 

uppmärksammas som det också börjar existerar på ett mer synligt sätt (Thomassen 2007, s. 205; 

Payne 2008, s. 23).  

 

3.2 Genus  
Genus är mångdimensionellt, det innebär att det inte endast handlar om separata begrepp som 

arbete, makt, sexualitet och identitet utan är relaterat till att alla dessa termer tillsammans 

(Connell & Pearse 2015, s. 27). I denna studie är genus aktuellt eftersom att erfarenheterna 

skiljer sig hos kvinnor och män då genus har en inverkan på hur individer fungerar och uttrycker 

sig. Genus blir aktuellt eftersom en del skillnader kring kön uppmärksammas av den tidigare 

forskningen. Detta utifrån att en del individer definierar sig som killar eller tjejer medan andra 

istället varken definierar sig som tjej eller kille.  

 

Enligt Connell och Pearse innebär genus främst sociala relationer där individer och grupper 

interagerar med varandra. Det betyder att människor skapar “strukturer” som uppkommer från 

de mönster som finns i dessa nämnda sociala interaktioner. Utifrån det bedöms genus vara en 

social struktur (Connell & Pearse 2015, s. 25). I dessa interaktioner mellan individer skapas 

således antaganden om hur en kvinna ska vara och hur en man bör vara. Det gör att 

föreställningar kring kön och genus förstärks och kan skapa skillnader som inte finns där från 

början utan dessa skapas i relationer till andra. Detta blir tydligt när det kommer till vem 

ungdomar som självskadar väljer att prata med om de söker hjälp och vilken typ av bemötande 

dessa ungdomar får. Det är även aktuellt för denna studie då mycket pekar på att skam är en 

stor bidragande faktor till att individer inte pratar om att de har ett självskadebeteende i form 

av sex. Detta utifrån att de sociala strukturerna inte är accepterande gentemot ett sådant 

beteende, oavsett vad som är orsaken till agerandet. Dock är det en social struktur på ett särskilt 



	 12 

vis, eftersom att genus har en speciell relation till människokroppen. Genus kan ibland visa sig 

som en spegling av en del uppenbara skillnader, exempelvis mellan kvinnliga och manliga 

kroppar. Däremot kan detta vara problematiskt när individer inte nödvändigtvis kan delas upp 

i manligt och kvinnligt, utan att vissa hävdar att de tillhör det tredje könet (Connell & Pearse 

2015, s. 26).  

 

Connell och Pearse hävdar att de som påstår att män och kvinnor är varandras motsatser och att 

deras känsloliv, tänkande och förmågor är helt skilda från varandra inte vet vad de pratar om. 

De hävdar också att det finns en uppsjö av forskning som motbevisar den typen av förklaringar 

(Connell & Pearse 2015, s. 55). Under 1980-talet fanns det amerikanska feminister som ansåg 

att kvinnors fredlighet och mäns aggressivitet som någonting självklart och som en 

framställning av kroppen som en direkt utgångspunkt för genusskillnader. Därefter blev det 

vanligt förekommande med termer som manlig sexualitet och mäns våld. Dessa termer 

sammankopplas också till kroppen och förklarades genom skillnader mellan könen. Studier har 

visat det sociala relationerna påverkar människors kroppar. Dessa termer kan förklara hur det 

ibland görs skillnader utifrån kön och hur beteenden kan hänga ihop med det sociala könet 

genus. Exempelvis hur tillgången på föda ser ut, om det råder krigsförhållanden, hur 

sexualvanorna ser ut och vad det finns att tillgå för utbildning är sådant som har påverkan på 

individer. Alla dessa omständigheter formar individers syn på genus. Detta innebär att det inte 

endast går att se de sociala genusmönstren som ett självklart resultat av de biologiska 

egenskaperna som finns hos människors kroppar utan också att vi påverkas av olika sociala 

faktorer som sker i vår omgivning (Connell & Pearse 2015, s. 61). Genus innebär i princip hur 

kön skapas i sociala strukturer och vad det kan ha för inverkan på individer i olika situationer.  

 

3.3 Sexualitet  
Sexualitet konstrueras såväl genom sociala faktorer som historiska. Sexualitet har 

uppmärksammats på olika sätt genom olika historiska förlopp men det har alltid varit en del av 

mänskligheten. Under puberteten får ungdomar en ökad mängd hormoner i kroppen vilket 

bidrar till lust och behov av sexuella erfarenheter (Frisén 2006, s. 33). Sexualitet går att beskriva 

på olika sätt. En beskrivning av sexualitet är att det handlar om ett handlingsmönster som i vissa 

fall förknippas med reproduktion och i andra fall med biologiska drifter eller emotionella 

reaktioner (Löfgren-Mårtenson 2013, s. 17). Sexualitet handlar dels om biologiska aspekter när 

det kommer till vad vi sexuellt sätt kan göra med våra kroppar. Det kan också handla om 

psykologiska aspekter kopplat till vilken sexualitet en individ känner att den har. Slutligen kan 
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sexualitet även förstås utifrån sociala aspekter vilket handlar om vad som är acceptabelt att göra 

socialt sätt i ett samhälle (Knutagård 2007, s. 143).  

 

En central del inom socialkonstruktivism är diskussioner kring vad som anses vara normalt eller 

inte (Löfgren-Mårtenson 2013, s. 29). Detta går att koppla till rådande normer som finns i 

samhället och som aldrig försvinner utan ständigt förändras. Normer är oskrivna regler som 

finns och dessa kan förändras med tiden eftersom synen på vad som är acceptabelt ständigt 

ändras. Synen på en fri sexualitet har exempelvis förändrats. I vissa fall är det mer fritt att själv 

få uttrycka sin sexualitet och i andra fall begränsar normerna denna frihet. Detta kan hända när 

det kommer till homosexualitet, sexualitet mellan två personer av samma kön (ibid.). 

Homosexuella ansågs under en period utföra synder på grund av inslag från en religion. 

Synsättet utvecklades vidare från synd till brott eftersom inslag av juridik blev mer aktuella. 

Därefter klassades homosexualitet som en sjukdom utifrån ett medicinskt perspektiv. Alla typer 

av diagnoser är olika former av konstruktioner. Diagnoser är ett sätt att benämna ett visst 

beteende på, och på så sätt även sätta människor i olika kategorier. Detta kallas också för 

heteronormativitet vilket innebär att den “heterosexuella livsformen är den normala 

utgångspunkten” (Knutagård 2007, s. 145). Dessa begrepp lämnar inslag av en koppling till sex 

och utifrån rådande normer utvecklas även vissa föreställningar mellan kön när det kommer till 

sexualitet. Beroende på vem och hur många som en kille eller tjej har sex med kan detta bli 

synligt. Killar får högre status medan tjejer istället för ett dåligt rykte genom att utföra samma 

handlingar (Löfgren-Mårtenson 2013, s. 32).  

 

I dagens läge finns det olika normer kring sexualitet i Sverige men trots rådande normer är 

toleransen kring en fri sexualitet större än i många andra länder. Människorna inom ett samhälle 

påverkar vilka normer som är aktuella och vad som anses vara socialt accepterat. Normer 

reproduceras genom att en grupp av människor som har makt eller som faller inom ramarna för 

normen utesluter andra som inte följer den (Meeuwisse 2007, s. 37). Normen blir problematisk 

först när konsekvenserna av den rådande normen blir problematisk och uteslutande. Om en 

norm handlar om vilken sexualitet som anses vara accepterad, blir denna norm inte ett problem 

förrän den hindrar någon från att uttrycka sin sexualitet så som den vill. Det finns en koppling 

mellan normer och sexualitet och denna koppling återfinns också i den tidigare forskningen. 

Denna koppling bidrar till relevansen av att ha med denna teoretiska utgångspunkt i studien. 

Sexualitet är även relevant för studien eftersom det är ett socialt konstruerat begrepp som också 

går att koppla till såväl genus som identitet.  
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3.4 Utveckling och identitet 
I denna avslutande del av den teoretiska presentationen kommer begreppen utveckling och 

identitet att lyftas. Detta eftersom dessa har relevans för studien. Freud myntade en idé om att 

vårt undermedvetna också påverkar vårt beteende på olika sätt (Holt m.fl. 2015, s. 250). 

Människor är inte alltid medvetna om vilka faktorer som påverkar beteendet och agerar i vissa 

fall utan att veta orsaken till varför deras beteende är på ett visst sätt.  

 

En annan teoretiker som har lämnat spår inom samma forskningsområde är Maslow med sin 

teori om en hierarki av behov. Denna teori grundar sig i att varje människa någonstans alltid 

strävar efter en personlig utveckling (Holt m.fl. 2015, s. 15). Längst ner i hierarkin finns de 

grundläggande mänskliga behoven som behöver tillgodoses vilka är mat och känslan av 

säkerhet (Holt m.fl. 2015, s. 450). Därefter behöver känslan av trygghet att vara tillgodosett och 

även behovet av att utvecklas kunskapsmässigt innan en individ kan utvecklas vidare till det 

som Maslow kallar för ett självförverkligande eller “Self-actualization” (ibid.). 

Självförverkligande innebär att människan uppfyller sitt yttersta potential och tillgodoser 

behovet som är längst upp i hierarkin. En viktig synpunkt att nämna är att människor i många 

fall är för fokuserade på att uppnå sina grundläggande behov och inte på att uppnå sitt fulla 

potential.  

 

Begreppen utveckling och identitet hänger ihop på olika sätt. Identitet i denna uppsats kommer 

att handla om självbild och hur “medvetenheten om sig själv som unik individ ser ut hos varje 

människa” (Frisén & Hwang 2006, s. 10). Det finns olika perspektiv kring identitet. Identitet 

kan dels ses som ett grundläggande mänskligt behov. Ett behov som är lika viktigt som mat, 

trygghet och sexuell tillfredsställelse (ibid.). Detta synsätt kopplar identitet samman med en 

människas utveckling och synen på att identitet liknar ett grundläggande behov som påminner 

en del om Maslows behovshierarki. Ett annat perspektiv kopplat till identitet utgår istället ifrån 

ett mer socialkonstruktivistiskt tankesätt och frågan om identitet som föränderlig social process 

blir således central att ta upp. Vissa anser att en identitet som en individ har är fast medan andra 

istället pratar om identitet som något föränderligt (Johansson 2006, s. 197). Inom ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv anses det inte finnas en central kärna när det kommer till 

identitet istället anses identiteten konstrueras utifrån sociala och kulturella faktorer (ibid.). Detta 

kan innebära att en individ påverkas under sin uppväxt eller barndom av olika faktorer i sin 

omgivning, som exempelvis normer eller förväntningar. De som har haft en tuffare uppväxt 
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också har haft svårare för att forma sin identitet under tiden som individen har sökt svar på 

frågor kring sig själv. Det är först när någon annan ifrågasätter vår identitet eller när vi själva 

söker efter den som vi också uppmärksammar den (Kroger 2006, s. 151). Inom synsättet anses 

en stabil identitet därför vara känslan av att vara densamma som individ även om omgivningen 

förändras (ibid.). Utvecklingen av identitet är en social process eftersom denna ständigt sker, 

identitet blir således aldrig färdigt.  
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4. Metod och material 
 

4.1 Urval och avgränsningar 
Empirin består av fem utvalda rapporter, varav fyra är på svenska och en på engelska. Enligt 

den svenska akademins ordbok är en rapport en redogörelse för en undersökning eller en 

redogörelse för ett utfört uppdrag (Svenska akademins ordbok 2009). Den engelska rapporten 

är inte internationell utan är också framtagen inom en svensk kontext av Linköpings 

Universitet. Vi har inte med några internationella artiklar eller rapporter som en del av empirin 

eftersom att vi under översikten och urvalet inte har hittat artiklar från andra länder än Sverige 

som specifikt berör ämnet sex som ett självskadebeteende. Detta eftersom att begreppet sex 

som självskada inte används i samma utsträckning på ett internationellt plan jämfört med 

Sverige. I denna del kommer vi att presentera de fem utvalda rapporterna som sedan kommer 

att analyseras vidare som empiri. De empiriska rapporterna är skrivna inom verksamheter som 

arbetar med utsatta ungdomar som har skadat sig genom sex. Dessa rapporter är framtagna som 

stöd och information till andra yrkesverksamma som möter utsatta ungdomar.  

 

Den tidigare forskningen har visat att definitionen sex som självskada är ett relativt nytt 

tankesätt kring självskadebeteenden. Denna definition används främst i svensk forskning och 

inte alls på samma sätt internationellt. Caroline Engvall uppmärksammas en hel del i den 

tidigare forskningen, som ovan redovisats, eftersom hon genom sina böcker 14 år till salu och 

Skamfläck också har lyft frågan om sex som en form av självskada (Jonsson & Mattsson 2012, 

s. 11, 14; Engvall 2008; Engvall 2011). Många unga personer har kontaktat henne efter att 

böckerna har släppts vilket har lett till att hon har en stor erfarenhet inom ämnet och därför 

också nämns en del i annan forskning och litteratur. Utöver Caroline Engvall finns det ett antal 

fler verksamheter som ofta nämns och som har en betydande roll när det kommer till ämnet sex 

som självskada. Mikamottagningen är en sådan verksamhet. Dit kan unga personer över 18 år, 

oavsett kön, vända sig om de har sex mot ersättning eller om de skadar sig på något sätt genom 

sex. Stiftelsen Allmänna Barnhuset nämns också mycket eftersom de har i uppdrag att stödja 

kunskapsutveckling som är riktat mot barn. Utifrån deras uppdrag har de skrivit en del rapporter 

kring ämnet sex som självskadebeteende som också finns med som empiri. Slutligen nämns 

Tjejjouren som en nyckelverksamhet. Det är en ideell förening som erbjuder unga tjejer råd i 

stöd. De är en nyckelverksamhet när det kommer till detta ämne eftersom de möter unga tjejer 

som skadar sig genom sex. Dessa nyckelpersoner och nyckelverksamheter nämns eftersom det 

är genom de som vi har hittat och valt ut de rapporter som har kommit att bli vår empiri.  
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4.2 Presentation av empiri  
 
4.2.1 “Jag önskar att jag vågat prata med någon” Om att få stöd och hjälp ur ett sexuellt 
självskadebeteende.  
Denna text är en rapport av en studie som innehåller tjejers berättelse om sex som 

självskadebeteende. Syftet med rapporten är att fylla ut de luckor som finns när det kommer till 

kunskap om unga som använder sex som självskadebeteende. Den centrala frågan handlar om 

vad de unga själva definierar som sex som självskada (Jenstav & Meissner 2016, s. 5). Studien 

genomfördes genom att tjejer fick frågor angående sina erfarenheter av sex som de mår dåligt 

av. Frågorna ställdes via en webbenkät på Stockholms tjejjours hemsida. Dessutom gjordes 

även sju intervjuer med professionella yrkesutövare som möter målgruppen unga som har sex 

som självskadebeteende (Jenstav & Meissner 2016, s. 10f). Stockholms tjejjour beskriver 

sexuellt skadebeteende som:  

 

Att upprepande och återkommande känna tunga känslor som skam, skuld, ångest, äckel 

och självhat. Och att dessa känslor bekräftas och/eller tillfälligt lindras genom att 

upprepande och återkommande utsättas för sexuella och fysiska övergrepp, förnedring 

och kränkningar eller genom att upprepande och återkommande söka sig till andra 

sexuella situationer som en inte mår bra av men som inte nödvändigtvis, men ofta, 

innefattar att en utomstående står för den fysiska och/eller psykiska skadan. (Jenstav & 

Meissner 2016, s. 9) 

 

Texten beskriver olika sätt att använda sig av sex som självskada och varför en del använder 

sig av det bland annat självhat och självförakt. Denna rapport är en viktig del av empirin för att 

den utgår från tjejer som använder sig av sex som självskada och deras berättelser. Detta är 

relevant då syftet varit att se om det finns könsskillnader mellan tjejer och killar, där tjejernas 

perspektiv visar den ena sidan, och se varför de valt att skada sig själva med sex. I texten finns 

ett antal citat som gör det tydligt att se vad som legat till grund till varför de gör som de gör. 

Dessutom finns det historier i texten som berättar vad beteendet gör med dem själva och deras 

bild av sig som individer.  
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4.2.2 STOPP! Se mig, hör mig, tro mig! En handbok i bemötande av tjejer som har sex 
som självskadebeteende.  
Denna handbok är framtagen av Stockholms tjejjour och är riktad till andra tjejjourer och 

verksamheter som möter målgruppen. Syftet med den är att uppmärksamma att sex som ett 

självskadebeteende finns och även att lyfta frågan kring bemötandet av målgruppen. Denna har 

tagits fram genom en enkätundersökning som ställdes till tjejer som har skadat sig genom sex. 

I enkätundersökningen visar det sig att tjejerna som skadar sig genom sex gör det som en form 

av ångest-och skamlindring. Ett flertalet tjejer som har deltagit i enkäten beskriver att de i ett 

tidigare skede också varit utsatta för någon form av övergrepp och att förövarna i de flesta fallen 

har varit män. I rapporten framhävs också att det finns en okunskap kring ämnet och att tjejer 

som söker hjälp därför får ett dåligt bemötande av yrkesverksamma. Tjejerna beskriver i 

undersökningen att de inte tas på allvar och att de ifrågasätts när de berättar om sitt 

självskadebeteende. Eftersom tjejerna bär på skuldkänslor kan det vara svårt att prata om 

upplevelserna som de har varit med om. Som en avslutande del i rapporten diskuteras därför ett 

önskvärt bemötande från professionella och dessutom återges ett antal rekommendationer som 

kan vara bra att tänka på i mötet med utsatta personer som skadar sig genom sex. (Jenstav & 

Wåhlstrand 2015) 

 

Denna text har valts ut som en del av empirin eftersom den tar upp vikten av ett bra bemötande 

när det kommer till utsatta tjejer som använder sex för att skada sig. Rapporten lyfter hur 

felaktigt det kan gå när tjejerna inte får den hjälp som de behöver och hur svårt det kan vara att 

öppna upp sig från första början. Eftersom en enkätundersökning har gjorts i studien tillkommer 

relevant information om fenomenet sex som självskadebeteende vilket även kommer vara 

användbart i denna studie utifrån rådande syfte och frågeställningar.  

 

4.2.3 Det gäller en av fem; fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i 
Sverige 2014.  
Denna rapport är framtagen av Stiftelsen Allmänna Barnhuset som arbetar för att stärka barn i 

socialt utsatta situationer. Syftet med rapporten var att få svar för att kunna planlägga och 

organisera arbetet mot sexuella övergrepp med barn under de närmaste åren. Rapporten är 

framtagen tillsammans med forskare från Lunds och Linköpings Universitet och tillsammans 

har de utfört en enkätstudie där nästan 6000 elever har varit med och svarat. Elever från 

gymnasieskolor över hela Sverige svarade på samma frågor genom enkäterna. Dessa frågor 

berörde områden som ålder, kön, föräldrarnas utbildningsnivå, erfarenhet av frivillig sex, 

psykiatriska besvär, sex som självskadebeteende mm. Studien lyfter att det finns lite forskning 
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kring området sex som självskadebeteende men att det har börjat uppmärksammas allt mer. 

Resultatet från enkäterna visar bland annat att 2,2 procent av eleverna som svarat vid något 

tillfälle har skadat sig själva genom sex. Studien visar även på en del könsskillnader och att 

tjejer i en större utsträckning än killar skadar sig med sex. En målgrupp som också nämns, och 

som skadar sig i störst utsträckning, är de individer som inte anser sig tillhöra könsindelningen 

tjej eller kille. (Landberg m.fl. 2015) 

 

Även om denna rapport inte endast berör ämnet sex som självskadebeteende, anser vi att den 

är relevant att ha med som empiriskt underlag. Utifrån vår översikt finns det inte mycket 

statistik kring ämnet och denna rapport sammanfattar dagens läge på ett tydligt sätt vilket är en 

anledning till varför vi har valt att ha med den i vår studie. Rapporten lyfter även komplexiteten 

kring ämnet som vi har valt att skriva om då det många gånger hänger ihop med såväl psykisk 

ohälsa som exploatering och sexuella övergrepp. Detta, känner vi, kommer kunna bidra med 

flera perspektiv och synsätt kring sex som självskadebeteende vilket är relevant för vår studie. 

 

4.2.4 Sex som självskadebeteende. Vem? Hur? Varför?  
Inledningsvis i rapporten nämns boken 14 år till salu som är skriven av Caroline Engvall. 

Boken 14 år till salu handlar om en flicka som utåt sett var välfungerande men som efter ett 

övergrepp började sälja sex. Efter denna bok fick författaren en hel del frågor kring ämnet och 

därför har denna rapport tagits fram som en handledning för alla som arbetar med unga och som 

har möjligheten att fånga upp destruktiva beteenden. Som ett komplement till denna rapport har 

Stockholm Stad även tagit fram en film som yrkesverksamma kan använda som verktyg i sitt 

arbete med ungdomarna som de träffar på. Rapporten syftar till att ge en fördjupning i ämnet 

när det kommer till att fånga upp de unga som skadar sig genom sex. Detta genom att lyfta 

relevanta frågor som är bra att ställa för att fånga upp ungdomar och även för att sedan kunna 

hjälpa de ifrån självskadebeteendet. Det framgår inte i texten om intervjuer eller enkäter har 

genomförts men citat från utsatta ungdomar som Caroline Engvall har mött presenteras. I 

rapporten lyfter författaren nyckelbegrepp som handlar om sex som självskada och bemötande 

från yrkesverksamma. Dessa nyckelbegrepp visar att ungdomar som skadar sig genom sex finns 

överallt och att vissa grupper är i behov av mer stöd än andra. När det kommer till bemötande 

är det av vikt att lyssna och försöka se signalerna som ungdomar kan sända ut. Eftersom de 

utsatta ungdomarna ofta känner skuld och skam behöver även mindre indirekta signaler tas på 

allvar eftersom dessa kan indikera något mer problematiskt. (Engvall 2012).  
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Caroline Engvall är en omtalad person när det gäller ämnet sex som självskada. När vi började 

se över forskningsfältet inför denna uppsats kom hennes namn upp på flera platser och inom 

flera rapporter. Vi har därför valt att ta denna rapport som en del av empirin eftersom Caroline 

Engvall är en viktig person inom fältet och för att rapporten sprids från Stockholms Stad till 

flera yrkessamma som möter på ungdomarna i sitt arbete. Filmen som är ett komplement till 

rapporten nämns här men är inte en del av empirin. Den går att hitta genom länken i 

referenslistan (Engvall 2012). Som vi har nämnt tidigare finns det annat inom forskningsfältet. 

Eftersom denna studie går ut på utförandet av en textanalys blir det inte lämpligt att ha med 

film som en del av empirin, men den är viktig att nämna eftersom den också finns till för att 

sprida kunskap om ämnet. På Stockholms Stads webbplats går det att hitta mer information 

kring var det går att söka hjälp.  

 

4.2.5 Adolescents Selling Sex and Sex as Self-injury  
I dagens läge finns det inte många studier som är baserade på hela populationen. I Sverige har 

sex som självskadebeteende uppmärksammats under senare år och lite forskning finns kring de 

bakomliggande motiven till självskadebeteenden hos ungdomar. Denna rapport utgår från flera 

studier, såväl kvalitativa som kvantitativa. År 2009 samt år 2014 gjordes enkätundersökningar 

bland gymnasieelever i hela Sverige. Förutom enkätundersökningar i gymnasieskolorna gjordes 

en studie med ett öppet frågeformulär som lades ut på olika icke-statliga organisationers 

webbplatser (non-governmental organizations). Det som de kom fram till utifrån 

undersökningarna var att självskadebeteendet genom sex är förekommande bland svenska 

ungdomar och att detta beteende ofta associeras med psykisk ohälsa, trauma och psykiska samt 

fysiska övergrepp. Utifrån de motiven som forskaren kom fram till i sin studie ansågs det vara 

möjligt att jämför detta självskadebeteende med andra direkta självskadebeteenden. Utifrån 

upptäckterna har de i studien även diskuterat vikten av att fånga upp unga inom sjukvården som 

säljer sex och unga som använder sex som ett självskadebeteende. Detta för att förebygga den 

trauma som kan uppstå bland unga. (Fredlund 2019) 

 

Denna rapport har vi valt att ha med som empiri för att den är skriven nära inpå tiden. Den är 

således relativ ny och nämner såväl killar som tjejer som har ett självskadebeteende och som 

har erfarenheter av att sälja sex vilket vi tänker kan bidra med ytterligare fler perspektiv än 

rapporter som har skrivits under tidigare år. Ytterligare en faktor som bidrar till bredare 

perspektiv är tillvägagångssätten då studien utgår från såväl kvalitativa som kvantitativa 

undersökningar vilket kan bidra till en bredare förståelse kring ämnet.  
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4.3 Val av metod 
I denna uppsats har en kvalitativ metod används. Kvalitativ metod kännetecknas främst av 

öppenhet och flexibilitet. Den lämpar sig särskilt väl när det gäller att få en djupare kunskap 

om ett fenomen och för att utveckla ny kunskap kring ämnet (Jacobsen 2012, s. 26).   

 

I denna studie har sekundärdata används. Detta innebär material från sedan tidigare existerande 

källor (Jacobsen 2012, s. 25). Det betyder således att data som används har samlats in och 

tolkats av andra innan (Jacobsen 2012, s. 120). Det finns både fördelar och nackdelar med 

sekundärdata. Framför allt att data som tidigare samlats in har haft ett annat syfte än det som 

angivits i denna uppsats vilket kan leda till att det finns ett hålrum mellan informationen som 

finns att tillgå och syftet som ska användas här (ibid.). Eftersom att den sekundärdata som 

används i studien har varit transparent i sin metod och tillvägagångssätt har det bedömts som 

trovärdigt material och därför ändå aktuellt för studien.    

 

I denna studie har metoden textanalys använts. Det som är utmärkande för en textanalys är att 

man undersöker hur olika fenomen kan skildras i texter. Utöver detta går det även att försöka 

att få en bättre förståelse för olika samhällsdebatter genom att analysera komplexa 

frågeställningar (Widén 2015, s. 176). Textanalys går ut på att läsa och analysera tryckta källor, 

olika typer av arkiverade dokument samt handskrivna texter (Widén 2015, s. 177). Inom 

textanalys väljer man ut och förhåller sig till olika sorters texter och texternas innehåll för att 

få tillgång till kunskap om vad texterna innebär utifrån ett stort avgränsat 

undersökningsproblem (Widén 2015, s. 178). I den typen av textanalys som används i denna 

studie kan en text tolkas genom tre analytiska dimensioner. Dessa brukar kallas för den första 

dimensionen, den andra dimensionen samt den tredje dimensionen (ibid.). Den första 

dimensionen innebär att man vill ta reda på vilka innebörder författaren av texten själv tillskrivit 

sitt material. Detta görs genom att man analyserar det som andra textförfattare har skrivit, 

således deras syfte för att söka svar på frågorna (ibid.). Den andra dimensionen innebär istället 

att man tittar mer på textens innehåll och form. Det betyder att det centrala man tittar på är 

litterära, språkliga samt innehållsliga innebörder med utgångspunkt i texten. Den tredje 

dimensionen har som fokus att tolka vilken betydelse texten får i andra sammanhang utanför 

själva texten i sig gentemot samhället och omgivningen (ibid.). I denna studie används 

samhälleliga texter och även texter där privatpersoner har delat med sig av sina egna 

upplevelser och berättelser. Studien utgår främst ifrån en textanalys av den tredje dimensionen 

men det finns även inslag av textanalys i andra dimensions-formen också.  
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Inom textanalys är det viktigt att formulera frågor för att kunna få en stabil och säker textanalys. 

Därför är det betydelsefullt att arbeta fram kritiska frågor för att det ska utgöra ett vetenskapligt 

analysarbete. Frågornas utformning är också av stor vikt eftersom att dessa kan fungera som 

redskap eller verktyg av god kvalitet (Widén 2015, s. 182). Textanalysen går att dela upp i fyra 

steg där det första innebär att identifiera analysens problem. Detta utgår från att uppmärksamma 

och formulera ett problem som ska genomgå en analys, utifrån en fråga som täcker ett större 

område. Till att början utförs en litteratursökning utifrån det intresse som författaren har. 

Därefter begränsas området till ett mer specifikt problemområde (Widén 2015, s. 185). I detta 

fall påbörjades detta steg genom i praktiken genom en övergripande tanke om våld och 

ungdomar som sedan mynnade ut till ett mer specifikt område nämligen unga som har sex som 

självskadebeteende. Det andra steget innebär att välja vilka texter som ska analyseras. Vilket 

betyder att hitta passande empiriskt textmaterial för att analysera det utvalda problemet (Widén 

2015, s. 186). Detta gjordes genom att söka i databaser, som exempelvis SöderScholar, pubmed 

och diva-portal, efter texter som skulle vara relevanta för studien. Det tredje steget är att skapa 

analytiska teman (Widén 2015, s. 187). Vilket i denna studie gjordes genom att hitta ett antal 

teman som var genomgående i artiklarna. Det slutliga steget är att göra en detaljerad analys. 

Vilket innebär att de utvalda artiklarna studeras och kategoriseras. Först kan en 

grovkategorisering göras för att senare göra en mer finare kategorisering (Widén 2015, s. 188). 

Där det i denna studie valdes ut vad som var framträdande och relevanta teman som också 

presenteras under resultatet. Därefter analyseras innehållet i texterna mer noggrant (Widén 

2015, s. 189). I denna studie undersöks vad sex som självskadebeteende är och vilka skillnader 

som kan finnas. Detta anses vara ett samhällsproblem, vilket också gör metoden relevant.   

 

4.4 Analysmetod och tillvägagångssätt 
Studien har utgått från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och det empiriska materialet har 

analyserats utifrån en abduktiv slutledningsform. En abduktiv slutledningsform handlar om en 

pendling mellan teoretiska begrepp och empiriska iakttagelser (Danermark 2013, s. 41). 

Analysmetoden kommer att förklaras vidare i detta avsnitt.  

 

Det empiriska materialet lästes från början utan någon form av kodning. Detta gjordes som ett 

sätt att komma närmare materialet på och även för att få en första inblick kring vad ämnet 

handlar om. Kvalitativ analys går att dela upp i tre olika steg; kodning, tematisering och 

summering (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 31). Kodning handlar om att reducera sitt 
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material för att skapa en form av ordning som sedan ska vara möjlig att analysera vidare. Under 

detta steg utfördes en öppen kodning av de empiriska texterna. Inom en öppen kodning går 

författarna igenom materialet genom att granska texten rad för rad och ord för ord (Thornberg 

& Forslund Frykedal 2015, s. 48). Detta görs för att skapa en överblick över centrala begrepp 

som är genomgående inom rapporterna. Materialet lästes flera gånger för att säkerställa att 

ingenting av vikt missas. Kodningen är en viktig del i analysprocessen, inte enbart för att göra 

materialet mer hanterbart. Genom kodning tillskrivs olika textavsnitt också olika etiketter som 

kan grunda sig i en förförståelse eller i de frågeställningarna som är aktuella i en studie (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson 2014, s. 48). Till en början har vi haft i åtanke att det redan finns teorier 

kring ämnet sex som självskadebeteende. Sexualitet som en social konstruktion är en teori som 

hade tydliga kopplingar till såväl den tidigare forskningen som de utvalda rapporterna till 

empirin. Här kommer pendlingen in när det gäller en abduktiv slutledningsform. Även om vi 

hade tankar kring aktuella teorier för ämnet så fick vi nya idéer kring andra teorier utifrån 

kodningen av empirin. En abduktiv slutledningsform handlar således om att “Man utgår från 

enskilda observationer och drar slutsatser om mer generella sammanhang” (Danermark 2013, 

s. 41).  

 

Efter flera genomgångar av materialet kändes en mättnad med kodningen (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson 2014, s. 36). Detta innebär att vi som författare kände oss redo att gå vidare till steget 

tematisering. Inom detta steg samlas koder som hör ihop. De sätts sedan samman till tematiska 

kategorier. Detta steg utförs för att ytterligare dela upp materialet i återkommande teman vilket 

också underlättar analysprocessen i studien. Det är väldigt vanligt att redan under kodningen 

av materialet ställa sig frågor kring vad dessa koder handlar om (Hjerm, Lindgren & Nilsson 

2014, s. 64). När nya idéer kring koderna kommer upp är det därför viktigt att sortera dessa och 

placera ut de i tillhörande teman för att inte gå miste om viktiga tankar kring materialet. Det 

slutliga steget kallas för summering. Under summeringen ska upptäckterna presenteras på ett 

lättförståeligt sätt (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 74). Här ska författarna beskriva vad de 

har kommit fram till och i denna studie kommer detta steg att visas under avsnittet resultat och 

analys. Eftersom de finns en hel del intressanta delar inom empirin går det inte att få med allt. 

Det slutliga steget handlar också om att välja ut det som är viktigt att lyfta utifrån studiens syfte 

och frågeställningar.  
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4.5 Forskningens trovärdighet och tillförlitlighet 
För att en studie ska vara trovärdig och ha en tillförlitlighet finns det ett antal kriterier som bör 

vara uppfyllda. Det finns ett antal ord som kan användas för att beskriva dessa olika 

bedömningsverktyg. Bland annat är pålitlighet, överförbarhet, trovärdighet samt tillförlitlighet 

några av dessa. Trovärdigheten motsvarar den del som brukar kallas för intern validitet i 

kvantitativ forskning (Bryman 2018, s. 75). Kriterierna är bland annat att data ska vara så pass 

omfattande att det går att hävda det som man påstår. Forskningen ska ha givit en tydlig kunskap 

om ämnet samt att forskningen ska ha lagt fram tillräckligt med bevis för att en utomstående 

läsare ska kunna skapa sig en egen bild av det som presenteras och även instämt i resultatet 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 84f). Utöver det finns det ytterligare faktorer som kan 

vara avgörande för studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Så som att det ska finnas tydliga 

samband mellan data, analytiska resonemangen och slutsatserna (Hjerm, Lindgren & Nilsson 

2014, s. 85). Dessutom krävs det att materialet är ordentligt bearbetat under en längre tid 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 83). Det är också viktigt att visa på en transparens genom 

hela studien för att stärka trovärdigheten (Westlund 2015, s. 86). Detta görs genom att visa steg 

för steg hur studien har genomförts och genom att visa på vilka källor som används. Eftersom 

att denna studie endast har fem artiklar som empiri kan det anses som brist på material för att 

kunna generalisera, utforska och ge en bred bild om ämnet. Utifrån tidsaspekten och resurser 

har det inte varit möjligt att utöka det empiriska materialet och det är upp till läsaren att bedöma 

om det som framgår är relevant. Eftersom studien utgår från en kvalitativ metod är syftet inte 

heller att få fram ett generaliserbart resultat i första hand utan att bidra till nya perspektiv kring 

ämnet sex som självskadebeteende.  

 

4.6 Forskningsetiska överväganden  
Inom all forskning som bedrivs finns det olika ansvarsområden. I vissa fall har en 

uppdragsgivare gjort beslut kring studier och i andra fall kan en projektledare eller en finansiär 

ha en del ansvar över det som ska studeras (Vetenskapsrådet 2017, s. 20). I detta fall har vi 

studenter varit ansvariga över det forskningsproblem som vi har valt att studera och med hjälp 

av handledarens översikt har det varit möjligt att hålla sig innanför gränserna för vad som är 

etiskt tillåtet. I denna del kommer vi vidare att föra en diskussion kring etiska överväganden. 

 

När det kommer till forskning kallas det för forskningsetiska riktlinjer eftersom det handlar om 

principer och normer som forskare medvetet har tänkt på under utförandet av en studie 

(Vetenskapsrådet 2017, s. 12). Det finns flera etiska riktlinjer att ta hänsyn till inom olika typer 
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av forskning. I denna studie kommer fyra etiska principer att presenteras som är grundläggande 

för all forskning och som berör frågor om frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet 

(Bryman 2018, s. 170f). Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att alla berörda deltagare eller respondenter i 

en studie behöver informeras (ibid.). Den information som ska tillhandahållas respondenterna 

handlar om bakgrunden, syftet och poängen med studien samt att deltagandet är frivilligt vilket 

innebär att respondenterna kan backa ut när som helst. Samtyckeskravet påminner om 

informationskravet eftersom ett samtycke behöver finnas och i de fall då respondenterna inte är 

myndiga behöver samtycket att sökas från en vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet handlar båda om hur informationen som kommer forskare tillhanda ska 

hanteras. Således att uppgifter från deltagare hålls anonyma och att uppgifterna endast används 

i studien och inte till annat (ibid.). 

 

Eftersom vår empiri består av andrahandskällor, redan framtagna rapporter, har vi inte själva 

fått ett samtycke från de medverkande respondenterna. Vi har förtroende för att de forskare och 

yrkesverksamma som har tagit fram dessa rapporter också har gått tillväga på ett rätt sätt vad 

gäller samtycke. Detta har vi bedömt att de har gjort utifrån deras etiska presentationer i 

studierna och utifrån deras tillvägagångssätt där studiernas transparens och trovärdighet 

framkommer. Om det hade funnits mer utrymme för att utöka denna studie hade ett bra 

komplement varit att själva utföra enkäter och intervjuer och på så sätt också gå från 

sekundärkällor till primärkällor och själva säkerställa att de etiska riktlinjerna följs. Som en 

etisk fråga är det viktigt att ha i åtanke att inte reproducera fördomar i vår studie. En viktig etisk 

fråga är också att inte stigmatisera de som berörs av detta ämne eftersom denna studie handlar 

om individer som är sårbara, vi har inte i avsikt att reproducera studier som förtrycker.  
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5. Resultat och analys  
I detta avsnitt kommer de empiriska rapporterna att diskuteras och analyseras utifrån tidigare 

forskning och de teoretiska utgångspunkterna. Detta kommer att göras utifrån teman som 

uppkommit utifrån empirin med fokus på syftet och frågeställningarna. 

 

5.1 Orsaker till sex som självskada 
Efter att ha arbetat med empirin har en del framträdande mönster gällande orsaker till att 

individer som har sex som ett självskadebeteende framkommit. Dessa orsaker skiljer sig en del 

från varandra men det mesta grundar sig kring psykisk ohälsa. En av de främsta anledningarna 

till sex som självskada uppges vara att de tidigare blivit utsatta för övergrepp av något slag. 

Skalan är lång, vilket innebär att det kan röra sig om allt från psykisk misshandel till grova 

sexuella övergrepp. En tjej berättar hur det var för henne efter att hennes pojkvän begått sexuella 

övergrepp och misshandlat henne under en femårsperiod.  

 

Efter att jag tog mig ifrån honom, så har det varit en kamp att sluta självskada. Jag 

skadar mig fortfarande genom att chatta med killar som gillar våldsamt sex. Det blir en 

ångestlindring för mig att läsa deras äckliga beskrivningar av vad de ska göra med dig. 

Ibland träffar jag dem. Många är farliga och jag har blivit skadad flera gånger. (Jenstav 

& Meissner 2016, s. 17) 

 

Citatet visar även på att det finns kombinerade faktorer till att hon hamnat i ett 

självskadebeteende i form av skadligt eller våldsamt sex. Detta utifrån att hon blivit utsatt för 

övergrepp av sin före detta partner och dessutom fungerar beteendet som en ångestlindring för 

att hon ska må bättre. En annan tjej beskriver också att det började efter att hon blivit utsatt för 

en våldtäkt.  

 

Jag har inte skadat mig genom att ha sex med en person. Utan själv skadat mig med 

föremål i underlivet… Det började efter att jag blev utsatt för en våldtäkt. Jag var arg 

för att han våldtog mig analt… Anklagade mig själv för att jag trodde att om jag själv 

hjälpt till så att han fick av mig trosorna hade vi haft sex och han hade inte våldtagit 

mig… så jag började skada mig själv istället genom att använda föremål och var ganska 

våldsam...eftersom jag ville skada mig. (Jenstav & Meissner 2016, s. 19)  
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Påståendet om att övergrepp varit startskottet för att utveckla ett beteende med sex som 

självskada för många förstärks även med uttalande som “Ja det blev så...Efter att ha varit utsatt 

för incest och andra sexuella kränkningar under hela min uppväxt.” (Jenstav & Wåhlstrand 

2015, s. 13). Det framkommer också att de ofta utvecklar detta beteende eftersom att 

övergreppen som de blir utsatta för ger upphov till så många olika outhärdliga känslor som är 

svåra att hantera och som inte går över.  

 

Andra framhävande orsaker till att tjejer hamnar i ett beteende där de utsätts för sex som 

självskada är att de vill uppnå en bekräftelse och därför söker den i att duga för sex. Dock har 

det visat sig att det finns olika typer av bekräftelse som skiljer sig i sökandet för dessa tjejer. 

Några letade efter en mer positiv bekräftelse, medan andra istället sökte en mer negativ 

bekräftelse. Ett sätt som de kan få bekräftelse genom är att det till en början hade ett förhållande 

med en man som utsatt tjejen för övergrepp på olika vis. Dessa förhållanden kan sedan tagit 

slut eller försvunnit men tjejen fortsätter att träffa andra män som får henne att känna och 

uppleva samma sak som hon gjort i sitt tidigare förhållande. Detta är en typ av negativ 

bekräftelse. En annan tjej beskriver hur det till en början var en fråga om en jakt efter en mer 

positiv bekräftelse. 

 

Jag fick många förfrågningar om att skicka bilder på mig själv avklädd och frågor om 

jag ville komma och ligga. Jag sa att jag inte ville men efter ett tag började jag gå med 

på det dom ville och skickade bilder utan tröja och bh och sen gick det liksom utför… 

Jag ville ha deras bekräftelse på att de tyckte om mig, att de tyckte att jag var snygg och 

så och då kändes det bra men efteråt så mådde jag så fruktansvärt dåligt.  

(Jenstav & Wåhlstrand 2015, s. 14)  

 

En annan beskriver också sin situation som “När jag har sex så är jag någon, jag duger till något. 

Men efteråt ångrar jag mig. Men jag behöver den där känslan, det är som ett beroende.” (Engvall 

2012, s. 5). En tjej anser att det är det enda hon kan och säger: “Detta är jag, jag är den kåta 

Frida. Något männen inte förstår är att Frida bara spelar kåt, inte i helvete vill jag bli slagen och 

knullad överallt, inte bli pissad på” (Engvall 2012, s. 8).  

 

Psykisk ohälsa ligger ofta till grund för självskadebeteende och inte alla har varit utsatta för 

övergrepp innan de började använda sex som ett beteende för att skada sig själva. Andra 

beskriver bland annat hur de börjat må dåligt och sedan hur de hamnade i en depression som 
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utvecklades till ett självskadebeteende genom att ha sex. De beskriver hur de inte alltid 

använder sex på det sättet utan att det mestadels blir så när de är inne i en period där de mår 

dåligt. Ibland används beteendet för flera orsaker samtidigt. En tjej berättar hur hon använder 

internet för att kunna skada sig men samtidigt är det ett sätt för att hon ska kunna hantera sin 

ångest som hon bär på. Dessutom beskriver hon hur ångesten närmast förstärks efter att hon 

utsatt sig själv för de övergreppen som det kan innebära på internet (Engvall 2012, s.12). En 

anledning till varför sex som självskada har blivit ett mer aktuellt tema på senare tid kan vara 

utvecklingen kring användandet av internet. Det är väldigt vanligt att ta kontakt med personer 

genom att chatta på internet och på så sätt stämma möten som sedan övergår till våldsamma 

träffar (Jenstav & Meissner 2016, s. 17f; Fredlund 2019, s. 16).  

 

Temat orsaker till sex som självskada är någonting som både går att se i den tidigare forskningen 

och inom de empiriska rapporterna. Det finns en likhet mellan dessa avsnitt och orsakerna är 

mer eller mindre desamma i såväl den tidigare forskningen som inom empirin. Orsakerna kan 

sammanfattas till att sex som självskada grundas i en psykisk ohälsa, att många men inte alla i 

ett tidigare skede har varit utsatta för övergrepp och att det ofta handlar om en form av 

ångestlindring. Ännu en orsak som framgår inom empirin till varför unga skadar sig genom sex 

är behovet av bekräftelse. Denna orsak kan kopplas till såväl sexualitet och normer som till 

utveckling och identitet. Diskussioner kring vad som anses vara normalt eller inte är en central 

del inom det socialkonstruktivistiska perspektivet (Löfgren-Mårtenson 2013, s. 29). Att få en 

positiv bekräftelse handlar om någon annans bekräftelse, således att någon annan bekräftar 

huruvida en individ passar in i normen eller inte. Det hänger ihop med vem som har tillräckligt 

med makt för att kunna reproducera normer och på så sätt utesluta andra individer som inte 

infaller inom dessa. Bekräftelse formuleras även som ett behov hos de som har ett 

självskadebeteende vilket också går att koppla till individens identitet. Identitet är ett 

grundläggande behov likaväl som bekräftelse. Enligt Maslows behovshierarki fokuserar för 

många på att få sina grundläggande behov tillgodosedda och utvecklas därför inte till sin fulla 

potential (Holt m.fl. 2015, s. 450). I detta fall fokuserar vissa personer för mycket på att bli 

bekräftade positivt, alltså att de följer normen, istället på att fokusera på sig själva. Detta hänger 

också ihop med att individer som mår dåligt också har en sämre självbild och en sämre 

självkänsla. Självbilden som en individ har är en del av dennes identitet och för att kunna 

komma vidare behöver en individ få hjälp med sitt självskadebeteende (Frisén & Hwang 2006, 

s. 10).  
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Det finns en komplexitet kring ämnet sex som självskadebeteende. Det är dels komplext 

eftersom det finns många olika orsaker till varför unga skadar sig genom sex. Det är även 

komplext eftersom det förekommer olika grader av skador på individen. Empirin lyfter att 

skalan är lång när det kommer till vad de unga faktiskt utsätts för och det kan handla om allt 

från psykisk misshandel till grova sexuella övergrepp. Våldet i sig är problematiskt men också 

att våldet har blivit mer normaliserat och att unga i dagens läge utsätts för allvarliga skador och 

då också skyller på sig själva. Normaliserat våld menar vi går att koppla till hur killar visar sin 

aggression utåt mot andra och mot omgivningen medan tjejer istället skadar sig själva och inte 

andra på samma sätt (Lundh 2014, s. 1 & Laye-Gindhu & Schonert-Reichl 2005, s. 448).  

 

5.2 Begreppet sex som självskada  
Inom forskningsfältet finns det ingen vedertagen definition kring begreppet sex som självskada 

(Fredlund 2019, s. 6). Detta innebär att det förekommer en del skillnader bland rapporterna, 

och även likheter, kring hur begreppet används. Empirin lyfter att sex som självskada inte är ett 

nytt fenomen i sig men att det under senare tid har börjat uppmärksammas allt mer, framför allt 

i Sverige (Engvall 2012, s. 14). Begreppet behöver diskuteras ytterligare för att det också ska 

bli accepterat inom forskningen på ett bättre sätt. I denna studie har rapporter kring ämnet sex 

som självskada undersökts och utifrån det som framgår av rapporterna finns det ingen 

heltäckande forskning där det går att dra några generella slutsatser (Jenstav & Wåhlstrand 2015, 

s. 13). Det finns inte några exakta siffror kring hur många som skadar sig genom sex (Engvall 

2012, s. 6). Rapporterna som har undersökts i denna studie ger endast en inblick i hur en del 

personer kan känna sig när det kommer till just deras självskadebeteende (Jenstav & Wåhlstrand 

2015, s. 13).  

 

Att självskada genom att åstadkomma sig själv fysisk skada, genom att till exempel 

skära eller bränna sig på olika delar av kroppen, bär en hel del likheter med att 

självskada med sex. (Jenstav & Wåhlstrand 2015, s. 11) 

 

Även om det inte finns en specifik definition kring begreppet sex som självskada nämner flera 

rapporter en liknande beskrivelse eller förklaring kring vad det kan innebära. En återkommande 

definition som har används är exempelvis att det handlar om personer som vid upprepade 

tillfällen har utsatts för våldsamma situationer och som har haft sex för att skada sig eller för 

att dämpa ångest och skuldkänslor (Jenstav & Meissner 2016, s. 9; Engvall 2012, s. 5). Det som 

också påpekas är att de yttre fysiska smärtorna som kan orsakas genom skador mot kroppen är 
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tänkta ska minska de inre svårhanterliga smärtorna (Jenstav & Wåhlstrand 2015, s. 3). Dessa 

definitioner är inte officiella på något sätt för begreppet sex som självskadebeteende och 

liknande beskrivningar återfinns i den tidigare forskningen. Detta kan anses vara paradoxalt. 

Således att unga personer mår dåligt och att de skadar sig som en form av självbevarande eller 

en överlevnadsstrategi. Inom en enkätundersökning, där öppna frågor ställdes, svarade 

deltagarna likt det som definitionerna nämner när de blev tillfrågade att beskriva sina egna 

upplevelser (Jenstav & Wåhlstrand 2015, s. 12). Det som andra undersökningar istället visar är 

att beskrivningarna av ungas upplevelser också tenderar att tolkas av de som läser svaren. Unga 

definierar inte alltid det som de har varit med om som ett självskadebeteende (Engvall 2012, s. 

6, 9). Att skära sig eller att bränna märken på sin hud för att åstadkomma fysisk smärta har en 

del likheter med att självskada genom sex vilket också spelar en roll i tolkningen av 

ungdomarnas upplevelser. Sex som självskada fyller samma funktion av att vara en snabb och 

tillfällig ångestlindring men det finns en viktig skillnad att påpeka. Skillnaden mellan sex som 

självskada och andra självskadebeteenden är att det faktiskt finns en utomstående person i 

många fall som utför sexuella handlingar med de personerna som tar skada (Jenstav & 

Wåhlstrand 2015, s. 11; Jenstav & Meissner 2016, s. 9). Dessa personer beskrivs som förövare 

eftersom de många gånger genom våld utsätter andra för fysiska skador genom sexuella 

handlingar. Detta behöver tas i beaktande hos de professionella som möter utsatta ungdomar 

som försöker signalera det som de har varit med om. Det finns en viss okunskap när det kommer 

till begreppet och vissa erkänner inte att det är en form av självskada. Detta framkommer 

exempelvis genom citaten: “Skolkuratorn kallade mitt självskadebeteende för BDSM […] I min 

journal från BUP står det att jag sysslade med sexuella äventyr“ (Jenstav & Wåhlstrand 2015, 

s. 20).  

 

Det viktigaste är inte begreppet i sig utan istället det problematiska som en individ utsätts för. 

Alla ungdomar pratar inte om problematiken på samma sätt. Detta kan dels bero på att de känner 

sig som ett offer men det kan också bero på skuldkänslorna som de bär med sig hela tiden. Att 

använda begreppet kan i vissa fall vara missvisande och i andra fall kan det behövas för att 

individerna ska känna en förståelse kring det som händer (Jenstav & Meissner 2016, s. 9). 

Oavsett hur ungdomarna väljer att prata om sin problematik behöver de tas på allvar vilket 

innebär att begreppet som används inte är det viktigaste i situationen då en ungdom försöker 

prata ut. Begreppet sex som självskada används för det mesta endast i en svensk kontext. På 

engelska används istället begrepp som non suicidal/suicidal self injury, deliberate self harm 

eller self injurious behaviour (Fredlund 2019, s. 13f). Begreppen används för att påpeka att det 
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är ett självskadebeteende av något slag oavsett hur självskadan går till. I en svensk kontext 

ligger således fokus på individen i fråga eftersom det benämns som ett självskadebeteende och 

inte som en handling likt begreppen suicidal self injury eller deliberate self harm.  

 

Begreppet sex som självskadebeteende är en social konstruktion. Utifrån språket går det att på 

olika sätt beskriva vad detta kan handla om (Thomassen 2007, s. 205). Människor delar begrepp 

mellan sig genom interaktioner. Det subjektiva sunda förnuftet går att koppla till hur detta 

begreppet har uppmärksammats. Detta eftersom upplevelser utifrån interaktioner tas för givet 

som någonting verkligt (Berger & Luckmann 1989, s. 31). Det beskrivs i empirin att många 

unga inte definierar problematiken som ett självskadebeteende. Om en yrkesverksam bemöter 

en individ genom att nämna begreppet sex som självskadebeteende kan individen till viss del 

känna igen sig i beskrivningen även om individen själv från början inte benämnt det på samma 

sätt. Utifrån denna interaktion kan det sedan hända att individen själv börjar kalla det för ett 

självskadebeteende till skillnad från innan och på så sätt också sprider just det specifika 

begreppet vidare.  

 

I den tidigare forskningen som nämns i denna studie har begreppet sex som självskada inte varit 

framstående på samma sätt. Fenomenet existerar fortfarande men benämns inte på samma vis. 

Som teorin också lyfter blir inte normen i sig ett problem. Problemet ligger i konsekvenserna 

som normerna leder till. Begreppet sex som självskada är inte problematiskt förrän någon 

faktiskt skadar sig genom sex. Olika beskrivningar och innebörd tillskrivs begreppet och tas 

som verklighet även om det inte finns en vedertagen definition kring ämnet. Problematiken 

kring destruktivt sex har funnits under en längre tid men denna problematik har inte beskrivits 

som ett självskadebeteende förrän nu. Detta på grund av den rådande synen på sexualitet som 

kan skilja sig mellan olika platser. Detta är också väldigt spännande att lyfta i relation till hur 

sociala problem konstrueras socialt. Problematiken har alltid funnits där men det är inte förrän 

någon yrkesverksam påpekar det som det också uppmärksammas som ett socialt problem 

(Payne 2008, s. 23). I detta fall har vi utifrån den tidigare forskningen sett att det finns 

nyckelpersoner som exempelvis Caroline Engvall. Hennes böcker har bland annat varit en 

bidragande faktor till att sex som självskada också har blivit uppmärksammat som ett socialt 

problem.   

 

Utifrån empirin kan man säga att beskrivningar som unga delar med sig av kring sina 

upplevelser tenderar att tolkas av de som får ta del av dessa. Unga definierar inte alltid deras 
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upplevelser som ett självskadebeteende och många känner skuldkänslor vilket också försvårar 

modet att ta kontakt med någon. Utifrån de teoretiska perspektiven kan detta kopplas till 

normer. Ungdomar som under en tid har varit med om problematiska händelser ska inte behöva 

känna skuldkänslor inför att söka hjälp. Skuldkänslor kommer alltid av en anledning. Det skulle 

kunna vara så att dessa individer känner att de har gjort någonting fel och därför inte heller 

passar in i det som anses vara normalt (Löfgren-Mårtenson 2013, s. 29). Detta går hand i hand 

med sexualitet och vilken syn det finns kring sexualitet på en specifik plats. I tidigare forskning 

har det framgått att många förövare är killar oavsett vilket kön offret känner sig tillhöra. 

Sexualitet kan i vissa fall fortfarande anses vara tabubelagt eftersom fel sexualitet historiskt sett 

ansetts vara något brottsligt eller syndfullt vilket skulle kunna förklara skuldkänslorna i relation 

till normer och sexualitet.  

 

5.3 Ond cirkel  
En annat tema som återkommer inom flera utav de utvalda empiriska rapporterna är ond cirkel. 

Detta tema utgör också skillnader kring olika former av negativa spiraler som berör ämnet sex 

som självskadebeteende. En form av en negativ spiral eller ond cirkel handlar om att personer 

som skadar sig genom sex från början enbart ville dämpa sin ångest.  

 

Att skada sig själv med sex kan lätt bli en ond spiral som är svår att bryta. Svårhanterliga 

känslor som från början syftar till att minskas genom att skada sig kan istället förstärkas. 

(Jenstav & Wåhlstrand 2015, s. 3).  

 

Ångestlindring är en orsak till varför unga skadar sig genom sex, vilket också uppmärksammas 

under temat orsaker. En annan bidragande faktor som möjliggör en förenklad kontakt med 

andra personer är internet (Engvall 2012, s. 12). Till en början vill ungdomar inte ens skicka 

nakenbilder genom internet. När de väl börjar skicka bilder går de även med annat som att träffa 

personerna som de har haft kontakt med via nätet (Jenstav & Wåhlstrand 2015, s. 14). Detta är 

ett sätt att få bekräftelse på. Internet är ett återkommande begrepp som nämns inom empirin. 

Genom internet kan unga både skriva och prata med andra som inte alltid är ute efter deras 

bästa. Det som är tänkt till en början ska vara en form av positiv bekräftelse kan sedan istället 

utvecklas till en negativ kontakt med en förövare. Detta kan även kopplas till att unga i 

puberteten utvecklas en hel del. Hormonerna som tillkommer utvecklas till en lust efter sexuella 

erfarenheter (Frisén 2006, s. 33). Således kan därför denna lust utforskas genom 

tillgängligheten som finns via internet. Individer som har sex som ett självskadebeteende har i 
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vissa fall även ett förakt mot sig själva och genom att någon annan vill ha sex med de så får de 

en bekräftelse kring att deras kropp duger eller passar in i normen. Efter den första träffen blir 

det sedan lättare att hamna i en ond cirkel av fler träffar vilket också leder till att det blir svårare 

för de utsatta att sluta självskada.  

 

För vissa tjejer kan det istället handla om att deras första relation varit destruktiv då både fysisk 

och psykisk misshandel har förekommit. I flera rapporter uppmärksammas det att förövaren 

många gånger är en närstående till personerna i fråga och att ett första destruktivt förhållande 

resulterar vidare i nästkommande osunda relationer (Jenstav & Meissner 2016, s. 23). Dessa 

osunda relation är en form av en ond cirkel eftersom mönstret ständigt fortsätter. Först så byggs 

en kontakt upp med en förövare som de antingen känner eller inte känner. Eftersom det till en 

början känns som en positiv bekräftelse kommer inte känslan av skada att bli aktuell förrän 

senare (Engvall 2012, s. 9). Många gånger har ungdomarna skadat sig genom andra former och 

sedan har deras självskadebeteende istället utförts genom sex.  

 

“Genom att ta del av tjejernas berättelser lär vi oss mer om vad de behöver för att komma ur 

den destruktiva spiral de befinner sig i” (Jenstav & Wåhlstrand 2015, s. 17). Detta citat lyfter 

vikten av ett gott bemötande för de unga personerna som skadar sig genom sex. 

Konsekvenserna av ett dåligt bemötande, genom att exempelvis inte ta ungdomarna på allvar, 

har istället utifrån empirin visat sig vara att ungdomarna fastnar i den onda cirkeln. Det är så 

pass svårt att berätta från första och det blir inte lättare efter ett dåligt bemötande från en 

yrkesverksam när en ungdom väl har försökt berätta (Jenstav & Wåhlstrand 2015, s. 19). I andra 

fall kan droger också vara inblandade vilket också är en faktor som kan försvåra för en redan 

utsatt ungdom att prata med någon (Engvall 2012, s. 7). Till en början kan det handla om 

drogerna endast ska minska de outhärdliga inre smärtorna. För att sedan ha råd med droger 

behöver vissa sälja sin kropp vilket bildar den negativa spiralen eftersom självföraktet och 

ångesten på så sätt också ökar.  

 

5.4 Kön och åldersskillnader 
När det kommer till könsskillnader mellan individer gällande sex som självskada går materialet 

isär. De flesta texterna fokuserar endast på tjejer och utgår från att det främst är tjejer som lever 

med ett beteende i form av sex som självskada. Detta stärks även i en del enkätundersökningar 

men det som också framgår i empirin är att gruppen av individer som varken definierar sig som 

tjej eller kille skadar sig genom sex i en större utsträckning (Jenstav & Meissner 2016, s. 13). 
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Siffrorna visar att det skiljer sig mellan dessa grupper. Av de som uppgivit att de skadat sig 

med sex var 3,3 procent tjejer, 0,8 procent killar och 9,4 procent av de varken definierat sig 

som tjej eller kille (ibid.). En liten del av forskningen visar således på att beteendet skulle kunna 

vara vanligast hos killar. Eftersom killar inte söker hjälp i samma utsträckning som tjejer, och 

eftersom de är svårare att fånga upp, kan vi inte dra slutsatsen kring hur många killar som 

faktiskt skadar sig genom sex. Detta kan även ha ett samband med genusföreställningar om vad 

en man är och hur män ska bete sig. Eftersom att könet är socialt konstruerat finns det olika 

normer som killar måste stå fast vid (Connell & Pearse 2015, s. 25). Det kan därför vara mycket 

svårare att se på killar hur de mår om de utåt sätt försöker dölja sina känslor för att inte verka 

vara sårbara. Tidigare forskning tyder på att en annan skillnad skulle vara att tjejer använder 

sig av självskadebeteende när de mår dåligt i olika former, medan killar istället kan ha ett mer 

utåtagerande beteende mot omgivningen när de inte mår bra (Lundh 2014, s. 1). Detta går även 

att se inom empirin. Killar kan i vissa fall skada sig genom sex som ett sätt att testa sina gränser 

på. Detta eftersom de många gånger har visat andra former aggressivt beteende under 

uppväxten som bråk och stölder (Engvall 2012, s. 8). Även detta kan kopplas till genusmönster 

och föreställningar om hur socialt kön skapas som en struktur. (Connell & Pearse 2015, s. 25) 

Detta eftersom killar i vissa fall försöker hävda att de just är killar vilket förtydligar rådande 

strukturen som finns som har konstruerats socialt.  

 

Sex som självskadebeteende hänger även ihop med sex mot ersättning. Då inte alla som säljer 

sex definierar det som prostitution förekommer statistik som berör både sex som självskada och 

även sex mot ersättning (Fredlund 2019, s. 6f). I en rapport framgår det att 1,2 procent av 

tjejerna och 1,7 procent av killarna vid något tillfälle har erbjudit sex mot någon form av 

ersättning (se Ungdomsstyrelsen i Engvall 2012, s. 6). När det kommer till könsskillnader för 

vilka som blivit utsatta för sexuella övergrepp visade undersökningar återigen på att de som 

inte definierade sig som varken tjej eller kille var särskilt utsatta för dessa övergrepp. Av de 

som blivit utsatta definierade sig hela 40 procent som vare sig kille eller tjej, medan 

motsvarande siffror för tjejer var 29 procent och killar på 10 procent (Landberg m.fl. 2015, s. 

6). Andra undersökningar visar istället att om man tittar på siffrorna vilka som är den gruppen 

som sålt sex i någon form ligger på 3,8 procent, hos dem som definierar sig som tjej 0,6 procent 

och killar 1,2 procent. Beroende på vad man tittar på är det tydligt att siffrorna går isär, beroende 

på om man är ute efter att se skillnader i att sälja sex och ha sex som ett skadebeteende. Däremot 

är det inte helt klart att alla undersökningar och forskning visar samma resultat i alla avseenden.    
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De intervjuer och enkäter som framkommer i den tidigare forskningen pekade på att killar som 

skadar sig med sex ofta skadar sig genom att ha sexuell kontakt med andra män, medan kvinnor 

som skadar sig med sex i de flesta fall skadar sig med män och inte med någon som har samma 

kön som de själva. Detta bekräftas även i de texter som undersöks i denna studie. Inom empirin 

visar siffror och statistik på att tjejer har sålt sex till män men att även 11,1 procent också har 

sålt till kvinnor (Landberg m.fl. 2015, s. 11). Det som skiljer sig mot den tidigare forskningen 

är att killar som sålt sex istället påstår sig ha sålt sex till kvinnor med en siffra på hela 64 procent 

men endast 16 procent uppgav att de sålt sex till en man eller till en kvinna och en man vid 

samma tillfälle låg siffrorna på 6,5 procent i den aktuella studien (ibid.). Detta kan hänga ihop 

med synen på sexualitet. I empirin nämns även att ungdomar som inte är heterosexuella också 

löper en större risk att skada sig själva på olika sätt (Fredlund 2019, s. 15; Engvall 2012, s. 11).  

 

I både den tidigare forskningen och i empirin framkommer det endast information om unga som 

har sex som ett självskadebeteende och inte någonting om äldre personer. Detta kan hänga ihop 

med att sexualiteten och identiteten, där mycket ändras i kroppen med hormoner och känslor 

under puberteten och i en ung ålder (Frisén 2006, s. 33). Under puberteten börjar identitet 

komma på tals på ett annat sätt. Som teorin nämner blir identitet först aktuellt när någon 

ifrågasätter den eller när en person själv börjar söka efter den (Kroger 2006, s. 151). Sökandet 

efter sin identitet kan leda till en period av osäkerhet och därför prövar många unga på nya 

saker för att på så sätt upptäcka sig själva. En del känner att de inte passar in och kan må dåligt 

över det, vilket kan visa sig på olika sätt. Ett sätt är bland annat att det visar sig genom 

självskador av olika slag som ofta uppkommer i unga år. Det faktum att forskningsöversikten 

inte visar specifika studier som är riktade till vuxna behöver inte nödvändigtvis betyda att det 

inte finns vuxna som skadar sig genom sex. Däremot kan det vara så att eftersom 

självskadebeteende ofta börjar i unga år är det därför viktigt att försöka fånga upp dem i tidig 

ålder.   

 

5.5 Bemötande och behandling 
Under detta tema kommer det att framställas hur olika bemötande kan påverka individer med 

sex som självskadebeteende samt vilken behandling som har framkommit av materialet.  

 

Det finns tjejer som fått ett väldigt betydelsefullt och värdefullt bemötande men tyvärr 

utgör de ett undantag enligt vår enkätundersökning.  

(Jenstav & Wåhlstrand 2015, s. 17) 
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Jag hade verkligen behövt ett professionellt bemötande, alltså ett bemötande som 

innebar förståelse och konkreta verktyg som hjälpte mig. Istället lade personen över sin 

sexualmoral på mig. (Jenstav & Wåhlstrand 2015, s. 19) 

 

Texterna pekar på att bemötande av individer som har sex som ett självskadebeteende är väldigt 

viktigt och kan ha stor betydelse för att hjälpa dessa till att sluta eller till att må bättre. Många 

berättar hur de blivit bemötta på ett sätt som gör att de bara blivit värre eller att de börjat må 

sämre. Tjejerna berättar också att deras problem inte tas på allvar och även bagatelliseras av 

yrkesverksamma. De beskriver hur de blir bemötta av en attityd som anser att det endast är 

småsaker och inte så farligt att ha det beteendet som de har. Deras beteende anses endast vara 

överdramatiskt och ingenting att bry sig om. De unga beskriver det som att andra tror att om de 

skulle ge beteendet uppmärksamhet skulle det bara göra att beteendet skulle eskalera, men de 

egentligen bara behöver hjälp.  

 

Av samhället i övrigt handlar det om att bli trodd och sedd oavsett bakgrund. 

Åtminstone tagen på allvar och inte få kastat över sej ´uppmärksamhetssökande´.  

(Jenstav & Meissner 2016, s. 30) 

 

Detta visar på att de ofta inte får de bemötande som de skulle behöva eller att deras känslor och 

beteende blir förlöjligat. Detta gör i sin tur att de inte blir så benägna till att söka hjälp igen eller 

att öppna sig för någon annan. Andra beskriver också hur de fått dåligt bemötande i form av att 

de som de berättat för hat blivit äcklade av de som de berättat. En tjej uttrycker: “En gång sa 

jag något och fick äcklade reaktioner vilket gjort att jag varit tyst om det” (Jenstav & Meissner 

2016, s. 33).  

 

Detta visar också på hur viktigt det är med ett bra första bemötande om de väl väljer att berätta. 

Det finns även en stor okunskap om ämnet och på vissa platser i landet finns det inte alltid den 

hjälpen som individer skulle behöva. På mindre orter kan den enda hjälpen vara en psykolog 

eller en kurator och om dessa inte har utbildning inom området skapar det problem. Detta kan 

skapa en känsla av hopplöshet för de som söker hjälp eller öppnar upp sig och en tjej berättar: 

“I min lilla by finns bara en psykolog och hon sa klart och tydligt att det här kan jag inget om, 

du får gå någon annanstans” (Engvall 2012, s. 12).  
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När det kommer till behandling eller stöd finns det ett antal olika aktörer som kan hjälpa till. 

Ett av alternativen är barnhus som främst riktar sig till unga under arton år som blivit utsatta 

för brott. På Stockholms Barnhus finns polis, socialtjänst, barnläkare samt barn- och 

ungdomspsykiatrin. Det innebär att individerna kan få tillgång till de som behövs på en och 

samma plats och slipper då att ta kontakt på olika ställen (Jenstav & Meissner 2016, s. 51).    

 

I tidigare forskning nämns behandlingsmetoder som Dialektisk beteendeterapi (DBT) samt 

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT). Detta är däremot ingenting som framkommer i vår 

empirin. Både DBT och MBT är främst beprövade på individer som blivit diagnostiserade med 

borderline personality disorder (Jonsson & Lundström Mattsson 2012, s. 35). Detta skulle 

kunna vara en förklaring till varför det inte tas upp i empirin där det främst är inriktat på sex 

som självskadebeteende och i den tidigare forskningen anses självskadebeteende vara en del av 

sjukdomen borderline, vilket är svårbehandlat (Lundh 2014, s. 1). I den tidigare forskningen 

nämns också att det finns en form av medicinering med Flupentixol mot vissa psykiska tillstånd. 

Inga former av medicinering nämns inom empirin. Detta är en intressant aspekt att lyfta upp 

när det kommer till hur olika grupper får hjälp. I empirin belyser olika artiklar att ett bra 

bemötande är det som behövs för att hjälpa en individ som skadar sig genom sex men inga 

andra mer konkreta verktyg nämns.  

 

Bemötande och behandling går även att koppla till identitet och utveckling. För att kunna 

utvecklas behöver de grundläggande behoven tillgodoses och ett sådant behov är exempelvis 

trygghet som vi tidigare har nämnt. Identitet formas inte enbart av hur en person utvecklas utan 

påverkas också av sociala faktorer och även av omgivningen (Kroger 2006, s. 151). Om en 

person inte känner sig trygg och inte har tillgodosedda grundläggande behov, och om 

omgivningen dessutom bemöter personen på ett dåligt sätt utvecklas inte personen vidare. 

Identiteten förändras och är inte stabil. En stabil identitet innebär att individen kan fortsätta vara 

sig själv trots omgivningens påverkan vilket inte blir möjligt när omgivningen påverkar 

individen negativt. Om individen då blir bemött på ett dåligt sätt kan detta göra så att personen 

sluter sig desto mer och inte får den hjälp och stöd som kan behövas.   
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6. Avslutande diskussion 
I en del av materialet framgår det att det finns ett antal olika orsaker till att unga har ett beteende 

i form av sex som självskada. Många av de framträdande faktorerna grundades i psykisk ohälsa 

på något vis. En del hade blivit utsatta för övergrepp medan andra hamnat i depression och haft 

självskadebeteenden av andra slag som utvecklats till sex som självskada. Det vi kan se är att 

det skiljer en del i hur sex som självskada kan ses utifrån kön där det i ett fåtal fall är vanligare 

att killar har detta beteende, medan det i de allra flesta rapporter och studier framkommer att 

det är vanligare för tjejer. Eftersom vi i denna studie har utgått från ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv anser vi att socialt kön är någonting som är konstruerat. Vilket kan skapa 

föreställningar kring hur tjejer och killar ska vara och bete sig och att det därför kan se olika ut 

när det gäller vilka resultat som framkommit. Bland annat kan det finnas normer om att killar 

inte pratar om sådant som framställer dem som sårbara. Detta leder då till att de möjligtvis inte 

är lika öppna om att prata om problem som kan vara känsliga eller inte motsvara förväntningar 

på killar och män. Det har visat sig att det finns skillnader för hur uppmärksammat beteendet 

är när det kommer till kön, vilket också blir tydligt när det mestadels finns rapporter från 

tjejjourer som är mer inriktade på tjejer eller på individer som definierar sig som tjejer. För 

killar finns inte det stöd som tjejjourer erbjuder på samma vis motsvarande för enbart killar. 

Detta kan vara en bidragande orsak till att det ibland framställs som ett beteende som främst 

förekommer hos tjejer. Däremot betyder det inte att det endast är tjejer som skadar sig genom 

sex.  

 

Utifrån de empiriskt utvalda rapporterna som vi har tagit del av har vi uppmärksammat att  

begreppet sex som självskadebeteende inte används i samma utsträckning i en internationell 

kontext. Detta kan bero på hur kön blivit socialt konstruerat i olika samhällen inom Sverige och 

att det är ett sätt att se på det. I andra länder kan det finnas en annan utveckling där de inte 

använder begrepp kring kön på samma sätt och där synen kring sexualitet inte är lika fri. Detta 

skulle kunna vara en möjlig förklaring till svårigheterna med att hitta artiklar och rapporter som 

specifikt tar upp sex som självskadebeteende i internationella rapporter.  

 

I den tidigare forskningen finns en del om behandling kring självskadebeteenden. Detta finns 

inte på samma sätt när det enbart kommer till sex som självskada inom empirin. Då pratar man 

i första hand om bemötande och vikten av att fånga upp ungdomar men inte hur en behandling 

sedan kan gå till. Inom den tidigare forskningen framkommer även en del olika terapiformer så 

som Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) samt Dialektisk beteendeterapi (DBT). En anledning 
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till att den inte tas upp skulle kunna vara att empirin är mer fokuserad på sex som självskada 

som ett fristående problem. I den tidigare forskningen ses självskadebeteende främst som något 

av ett symtom av exempelvis borderline. Forskningen av både MBT och DBT har genomförts 

på personer med just borderline diagnoser och skulle därför behöva utforskas på personer som 

saknar diagnosen. Det kan vara så att det finns forskning som lyfter behandling när det kommer 

till sex som självskadebeteende och att vi inte har uppmärksammat det i denna studie tillräckligt 

mycket. En lärdom som vi har fått med oss i efterhand är att vi kunde sökt efter begreppet mer 

under forskningsöversikten. Förslag till fortsatt forskning skulle därför kunna vara att även söka 

mer på begreppet behandling när det kommer till sex som självskadebeteende. Ett annat förslag 

är att inte enbart följa de som skadar sig genom sex och som fått ett dåligt bemötande, utan 

även att göra studier kring de fall som har gått bra där individen har kommit ifrån 

självskadeproblematiken.  

 

Denna studie är aktuell för det sociala arbetet eftersom att socionomer behöver ta med sig en 

hel del kunskaper inom olika ämnen. Det är en brett yrke och socionomer behöver hålla koll på 

det som är aktuellt. Det här är ett aktuellt tema och eftersom det är så pass osynligt kan 

yrkesverksamma möta ungdomar som skadar sig genom sex i många olika verksamheter. 

Eftersom det är svårt att prata om behöver vi som socionomer vara beredda på de signaler som 

ges ut och oavsett sätt att skada sig på kunna bemöta de som är i behov av hjälp på ett 

respektfullt och professionellt sätt.  
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