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                     Abstract                     

                 

The aim of this study was to introduce a Swedish 

translation of an instrument for assessing the functions of non-suicidal 

self-injury (NSSI). The instrument chosen was the Inventory of Non-

Suicidal Self-Injury (ISAS), which is a two-factor self-report 

instrument measuring the intrapersonal and interpersonal functions of 

NSSI. The ISAS has shown reliability and validity in a previous 

American functional study of a non-clinical sample. Self-reported 

functions and characteristics of NSSI were examined in 22 adolescent 

and young adult women with multimodal psychiatric diagnoses and 

very high levels of self-injury. Participants reported use of several 

NSSI methods, early onset, experience of pain sometimes, performing 

NSSI mostly alone, short time from impulse to action and that most of 

them wanted to stop self-harming. This study hypothezised that the 

intrapersonal function and specifically the affect-regulation 

subfunction would be endorsed by a majority of the participants. 

Results supported that the intrapersonal function as well as its 

subfunction affect-regulation both were rated as primary functions 

which is consistent with previous research. Results also support 

excellent internal consistency för ISAS and this study suggests this 

instrument is a useful self-report measure for clinicians and young 

patients to understand NSSI. The small sample size of participants is a 

limitation of this study and further research using the ISAS in larger 

clinical samples is warranted. Key words: self-injury, non-suicidal, 

functions, intrapersonal, interpersonal.     
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Förord 

 

Jag har under de senaste åtta åren arbetat på Orana AB som är ett behandlingshem för 

unga kvinnor i åldrarna 15 – 22 år med svår psykiatrisk problematik. En majoritet av dessa 

kvinnor har haft ett självskadande beteende, ofta högfrekvent och med flertalet metoder. 

Beteendet har hanterats dels som en egen diagnos, dels som ett symtom inom någon störning. 

Stor vikt har lagts på utredning av beteendets funktion och vilka förstärkare som varit aktiva 

för att så tidigt som möjligt kunna påbörja behandling och dra undan förstärkarna. 

Funktionella samband har utretts med hjälp av samtal, observationer och mätning av frekvens 

och topografi. Något instrument för mätning av funktion har dock inte funnits tillgängligt på 

svenska. Det har således funnits ett behov av att ta fram ett lämpligt mätinstrument som kan 

mäta funktionen av självskadebeteende och utgöra ett komplement vid klinisk utredning av 

beteendet. Ett instrument som också kan vara användbart i forskning på självskadebeteendets 

funktioner. 

Det övergripande syftet med denna studie är att översätta och testa ett sådant 

instrument, det amerikanska Inventory of Statements About Self-injury (ISAS). Det finns 

också en förhoppning om att instrumentet framöver ska kunna publiceras och komma till 

praktisk användning för kliniker och forskare.  

Jag vill tacka alla deltagare i studien; alla unga kvinnor, deras behandlare och 

kontaktpersonerna på behandlingshemmen. Jag vill också tacka Johan Wetterlöw som tipsade 

mig om ämnet, David Klonsky som låtit mig ta del av ISAS samt mina handledare Lars-

Gunnar Lundh och Jonas Bjärehed, vilka varit ett stort stöd under processens gång med sitt 

intresse och engagemang. 

 

Tommy Lindholm, juni 2010 
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Introduktion 

Inledning 

Självskadande beteende har under senare år kommit att få stor uppmärksamhet, såväl i 

ett kliniskt- och forskningsperspektiv som på en mer populär nivå i olika massmediala 

sammanhang. Få beteenden väcker så starka känslor, skapar sådan oro eller avståndstagande 

hos betraktaren och leder till så många spekulationer om orsaker och syften som detta att 

skada sig själv med flit. 

Vad är då självskadande beteende? Hur definieras och klassificeras det?  Denna studie 

avser att behandla funktionen av det man kallar icke-suicidalt självskadande beteende (ISSB). 

En användbar och forskningsrelaterad definition av detta är; ” direkt, avsiktligt förstörande av 

kroppsvävnad utan avsikt att ta sitt liv” (Nock & Favazza , 2009 s. 9, förf. övers.). Beteendet 

är direkt såtillvida att den avsedda effekten infaller utan mellansteg vilket är fallet med att 

skära sig med ett rakblad till skillnad mot rökning eller att ta en överdos, där kemiska 

processer spelar in. Beteendet är avsiktligt och ingen tillfällighet eller slump. Förstörande av 

kroppsvävnad är ett brett område men utesluter socialt acceptabla skadeformer som tatuering 

eller piercing (Nock & Favazza, 2009). I kliniska sammanhang ser man ofta en utvidgad 

definition av ISSB, där man inbegriper sniffning, intag av droger, att ta överdoser, svälja glas, 

strypningsförsök, kasta sig framför bilar etc. som i vissa fall kan se ut som suicidförsök men 

inte är det (Sterner, 2006, 2010) 

Uttrycket självskadande tankar och beteenden (SSTB), vanligt förekommande i 

kliniskt och vetenskapligt arbete, syftar på ett antal olika sätt att närma sig ett direkt och 

avsiktligt självskadande. Ett problem har varit att många termer och definitioner av beteendets 

olika yttringar har varit vaga och inkonsistenta, vilket påverkat forskningens validitet och 

reliabilitet negativt. Det har varit vanligt att inom ramen för avsiktligt självskadande inkludera 

både icke-suicidalt och suicidalt självskadebeteende. Inom området suicidalitet har man 

ibland inte specificerat om det rör sig om tankar eller beteenden. Linehan (1993) har under 

begreppet parasuicidalt beteende inkluderat suicidförsök, ambivalenta suicidförsök och ISSB. 

Det behövs uppenbarligen entydiga termer, definitioner och riktlinjer för vad det är och hur 

man ska skilja de olika formerna åt. Det har varit ett problem att Diagnostic and statistical 

manual of mental disorders (American Psychiatric Association, 1994) inte inkluderat den här 

typen av beteenden annat än som symtom på t ex borderline personlighetsstörning och 

depression (Nock & Favazza, 2009). I en föreslagen revision av DSM-IV kommer ISSB att 

bli en självständig diagnos i DSM-V (American Psychiatric Association, 2010) 
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Den viktigaste distinktionen att göra när självskadande beteende och tankar ska 

definieras, är den mellan suicidtankar och beteenden med avsikt att dö och icke-suicidala 

självskadetankar och beteenden utan avsikt att dö. Suicidalt självskadande klassificeras av 

Nock och Favazza (2009) i underkategorierna suicidtankar, suicidplan, 

förberedelsehandlingar, suicidförsök. Suicidtankar är aktiva och inte bara allmänna tankar på 

döden; en suicidplan är en konkret plan på att ta livet av sig; ett suicidförsök innehåller någon 

form av avsikt att dö och förberedelsehandlingar är avbrutna suicidförsök. Icke-suicidalt 

självskadande kan enligt författarna klassificeras i kategorierna suicidhot/suicidgest, 

självskadetankar och ISSB. Ett suicidhot eller gest är ett beteende eller en utsaga riktat till 

andra som innehåller budskapet om att man tänker ta livet av sig utan att man avser göra det. 

Icke-suicidala självskadetankar är tankar och impulser att skada sig och beteendet att skada 

sig har definierats ovan. En skillnad mellan ISSB och suicidhot/suicidgest är att i det förra 

fallet används inte beteendet för att få andra att tro att man vill dö. Det bör observeras att för 

att självskadebeteende ska kunna klassificeras som ISSB får det inte finnas någon som helst 

indikation på en avsikt att dö. Om det finns ska beteendet klassificeras som suicidalt 

självskadande (Nock & Favazza, 2009). 

 Forskningen fokuserar mest på ISSB bland normalutvecklade, icke-psykotiska 

individer men det finns två ytterligare undergrupper av ISSB. Den ena kan kallas stereotypisk 

ISSB och är ett självskadande med hög frekvens men med få fysiska skador och är vanlig i 

samband med utvecklingsstörning och neuropsykiatriska diagnoser. Typiska uttryck för detta 

kan vara att banka huvudet i väggen eller bita i fingrarna. Den andra kallas major ISSB, har 

lägre frekvens och förekommer hos individer med psykos eller drog- eller alkoholförgiftning 

och kan komma till uttryck genom t ex olika former av stympning (Nock & Favazza, 2009). 

ISSB bland normalutvecklade, icke-psykotiska individer är vanligare än i 

undergrupperna. Hur vanligt är svårt att säga eftersom det inte finns annat än mindre studier 

på detta. Nock och Favazza (2009) refererar till amerikanska sådana studier som visar att 

ISSB rapporteras hos 7,7 % av barn, 21,4 % hos tonåringar och 4 % hos vuxna. Studier har 

också visat att mellan 50-75 % av de med en historia av ISSB vid något tillfälle gör ett 

suicidförsök. 

En ytterligare avgränsning avseende uttrycken av ISSB kan göras i normalgruppen. 

Man kan skilja på tvångsmässigt, episodiskt och repetitivt självskadande. Dessutom kan det 

vara fruktbart att skilja på milt, moderat och svårt självskadande (Nock & Favazza, 2009). 

Vanliga metoder för dem som använder ISSB är att skära sig, bränna sig, slå sig själv, 

riva sig själv kraftigt och hindra sårläkning. Rodham och Hawton (2009) refererar till studier 
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som visar att den vanligaste metoden är att skära sig (70-90 %), därefter banka eller slå sig 

(21-44 %), därefter bränna sig (15-35 %). Många använder mer än en metod.  

De flesta studier avseende förekomst av ISSB har fokuserat på kliniska fall. Rodham 

och Hawton (2009) refererar också till flera studier kring förekomst, debut och koppling till 

suicid: Uppskattningsvis mellan 4-20 % av vuxna inlagda patienter och upp till 40 % unga 

patienter är självskadande. Mycket tyder på att beteendet är i ökande, speciellt bland unga.  

Nya studier visar att snittåldern för självskadedebuten ligger mellan 12 och 14 år, medan 

tidigare studier har visat att ISSB är ovanligt för ungdomar under 14 år och vanligen 

uppträder mellan 14-24 år. Den vanligaste debutåldern i USA är 16 år och enligt en enkät 

bland skolelever i Australien är debuten associerad med sen eller avslutad pubertet. Till detta 

tillkommer riskfaktorer som depression, alkoholmissbruk och sexuell aktivitet. Oavsett när 

självskadandet debuterar är det vanligt att beteendet upprepas - man har kommit fram till ett 

medeltal på 3,4-50 gånger under en livstid. Långtidsuppföljning av äldre självskadande 

tonåringar i USA indikerar hög frekvens suicidförsök i yngre tonåren liksom andra psykiska 

följder som depression, förutom risken att faktiskt ta livet av sig. Det finns en koppling mellan 

ISSB och suicid även om de representerar två olika beteendefenomen. En undersökning av 

174 unga i åldrarna 13-24 år som begått självmord visade att 44.8% av dessa hade en tidigare 

historia av självskadande beteende, ofta i form av ISSB. Psykologiska obduktionsstudier av 

ungdomar som begått självmord har visat att mellan 25-66 % av dessa varit självskadande 

enligt studier som Rodham och Hawton (2009) refererar till. 

Unga vuxna i åldrarna 18-25 år anses av amerikanska forskare vara den största 

riskgruppen för ISSB enligt flera studier som refereras i Rodham-Hawton (2009). Man har 

mätt upp en livstidsprevalens på upp till 17 % för gruppen collegestudenter i en större enkät 

och upp till 38 % i mindre studier. Avseende vuxna självskadande finns få tillförlitliga 

studier. Självskadande i den gruppen är ofta associerat med stark suicidavsikt, varför 

beteendet måste tas på allvar och utredas noggrant. 

Rodham och Hawton (2009) refererar vidare också till ett antal studier kring kön, 

etnicitet och internationella skillnader: Fler män än kvinnor dör genom suicid, men fler 

kvinnor än män har suicidtänkande, gör suicidförsök och använder sig av ISSB. Dessutom är 

avsiktligt självskadande (med eller utan suicidavsikt) nästan 4 gånger vanligare bland flickor 

än pojkar, vilket visas i en storskalig studie av 15-16-åringar. Liknande studier visar att detta 

mönster är internationellt konsistent. Dock visar några studier att självskadande bland män 

kan vara vanligare än man tidigare trott och att detta bör bli föremål för vidare forskning. 
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Förekomst av suicidfenomen är enligt Rodham och Hawton (2009) vanligare bland 

ung ursprungsbefolkning (indianer) och spansktalande än bland unga svarta och vita i USA. I 

England är frekvensen avsiktligt självskadande inklusive ISSB vanligare bland unga 

sydasiatiska kvinnor än i den vita befolkningen. Man har också funnit att suicidalt beteende är 

mer frekvent i etniska grupper som utgör en minoritet i området man bor i. 

Det finns få multicenterstudier studier av ISSB som gör internationella jämförelser av 

förekomst. Rodham och Hawton (2009) refererar till två sådana. En studie på självskadande 

beteende med eller utan suicidavsikt gjordes 1992 i 16 olika distrikt i Europa på individer 15 

år och uppåt. Den visade stor variation mellan olika distrikt, framför allt mellan norra Europa 

som hade hög frekvens och medelhavsregionerna med låg frekvens. En senare studie, the 

Child and adolescent self-harm in Europe study, med data från 15-16-åringar visar slående 

likhet i frekvens självskadande för Storbritannien, Irland, Belgien, Norge och Australien. 

Betydligt lägre frekvens självskadande fanns i Nederländerna och Ungern. Ungdomarna från 

Nederländerna hade lägst frekvens självskadetankar av alla länder. Dock var frekvensen 

självskadetankar högst i Ungern. Man kan dra slutsatserna att avsiktligt självskadande är lågt i 

Nederländerna och att tröskeln i Ungern är högre än i andra länder för att omsätta 

självskadetankar till handling. Orsaker till skillnaderna kan sökas i kulturella skillnader, 

sociala attityder till självskadande och metodernas tillgänglighet. Det som dessa studier inte 

tar hänsyn till är att det inom varje enskilt land finns olika undergrupper som sinsemellan kan 

skilja sig avseende frekvens självskadande (Rodham & Hawton, 2009) 

Kulturen har ett inflytande på vårt förhållningssätt till kroppen och sanktionerade 

kroppsskadande beteenden finns i flerfald genom historien, ofta kopplade till fysisk healing, 

andlighet och social organisation. Dessa beteenden har haft ett förebyggande syfte för att 

undvika död, desorganisation, farsoter och obehag. Exempel på sådana är trepanering, 

amputation, askes, långa meditationer, initiationsriter, omskärelse, fotbindning. I ett brett 

perspektiv är inte ISSB något nytt fenomen och skiljer sig kanske inte heller funktionellt från 

ovan nämnda beteenden – man vill skapa ordning, förändring, minska obehag, undvika att dö. 

Jämfört med historiska uttryck av kroppsskadande är dock inte ISSB idag sanktionerat utan 

ses av omgivningen som manipulativt, destruktivt, avvikande och väcker starka känslor av 

rädsla, ilska, avsky och osäkerhet såväl i som utom den kliniska sfären. Om man ser beteendet 

ur ett kulturellt perspektiv – att människokroppen är en spegelbild av den kollektiva sociala 

kroppen och båda skapar och förstärker varandra – kan man kanske bättre förstå beteendet. 

Att det är ett uttryck för en kamp för ett bättre liv genom att skära sig för att tappa ur dåligt 

blod eller göra en öppning till sitt inre (Favazza, 2009). 
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            Det finns en utbredd social acceptans av ISSB, vilket visas via Internet med ett ökande 

antal sajter, chattar och bloggar. Det finns också en del självbiografisk litteratur med stor 

spridning. Det är vanligt att ungdomar möts i grupp för att jämföra erfarenheter och trappa 

upp sitt självskadande. Kroppspiercing och tatuering har blivit vanligare och kan ha effekten 

att sänka smärttröskeln och göra steget kortare till att börja skada sig. Sannolikt har ISSB en 

smittande och socialt modellerande egenskap till följd av den större offentligheten och 

växande acceptans hos framför allt ungdomar och medias roll har troligen varit avgörande för 

den relativa ökningen (Favazza, 2009). I en studie (Whitlock, Purington & Gershkovich, 

2009) om självskadande och media har det visat sig att scener med och referenser till ISSB i 

filmer och sånger har ökat kraftigt under en 30-årsperiod. En intressant iakttagelse beträffande 

filmerna är att majoriteten självskadare var tonåringar och unga vuxna upp till 30 år, var 

medel- eller överklass, var starka karaktärer som väcker sympati, skar sig, hade någon 

mentalsjukdom, inte fick någon behandling. Dessutom var alla vita. 

 

Teori om funktion av ISSB 

Det finns ett flertal tidiga teorier om varför människor ägnar sig åt ISSB. 

Psykodynamisk teori ser ISSB som ett sätt att få kontroll över sexualitet eller döden. Den 

psykoanalytiska antisuicidmodellen ser ISSB som ett sätt att lugna sig istället för att ta livet av 

sig och en annan psykoanalytisk modell ser beteendet som kopplat till en omedveten fantasi 

om att förstöra genitalierna. Det finns ingen forskning som stöder dessa teorier (Nock & Cha, 

2009). Vanliga folkligt förankrade förklaringar handlar om manipulation av andra, 

impulsivitet och lågt självförtroende. En del rätt nylig forskning har samlat diagnostiska och 

psykosociala karaktäristika för beteendet, som t ex högre grad av suicidtankar och beteenden, 

depression, ångest, post-traumatisk stress, ilska, aggressivitet, impulsivitet, ensamhet, social 

isolering och hopplöshet. Detta förklarar möjligen var man kan identifiera riskgrupper, dock 

inte varför man ägnar sig åt ISSB och hur relationen ser ut mellan beteendet och karaktäristika 

(Nock & Cha, 2009). Många har sett på ISSB som ett symtom på en psykiatrisk störning men 

problemet är att det förekommer vid många olika störningar och inte är specifikt för någon. 

Det är ingen förklaring att man ägnar sig åt ISSB för att det är ett symtom på en störning 

(Nock, 2009).  

Det behövs ett annat sätt att förklara hur ISSB utvecklas och vidmakthålls som tar 

hänsyn till forskningsresultat som tyder på att beteendet både har reglerande och 

kommunikativa inslag, att risken för beteendet ökar p g a  t ex vanvård som leder till problem 
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med känsloreglering och interpersonella svårigheter och att andra faktorer som social 

modellering kan förklara varför vissa använder ISSB. (Nock, 2009) 

Ett alternativ som förs fram här är ett funktionellt synsätt som ser beteende som en 

funktion av sina konsekvenser och antecedenter. Detta synsätt erbjuder en förklaring till 

varför ångest sjunker omedelbart efter ISSB och varför beteendet vidmakthålls samt ett sätt att 

kunna skilja ISSB från verkliga suicidförsök. Det funktionella perspektivet säger att man vid 

operant inlärning lär sig via erfarenhet av konsekvenserna. Konsekvenserna kan öka eller 

minska sannolikheten för ett givet beteende och kan vara positivt eller negativt förstärkande 

eller bestraffande. I kontingensanalys beskriver man sammanhanget i vilket beteendet 

uppträder för att beteendet ska bli mer begripligt och beteendeanalysen bli fullständig och 

funktionell (Ramnerö & Törneke, 2006; Sterner, 2006, 2010). 

Nock och Prinstein (2004) har utvecklat en fyra-funktionsmodell för ISSB med 

funktioner längs två dikotoma dimensioner; förstärkning som kan vara positiv eller negativ 

och kontingenser som antingen kan vara automatiska (intrapersonella) eller sociala 

(interpersonella). Automatisk negativ förstärkning (ANR) för att undvika aversiv affekt eller 

kognition, automatisk positiv förstärkning (APR) för att generera en känsla när man är tom, 

social positiv förstärkning (SPR) för att kommunicera till omgivningen och social negativ 

förstärkning för att undvika krav från omgivningen. Modellen har använts framgångsrikt både 

vid självrapportstudier och fysiologiska- och beteendestudier (Nock & Cha, 2009)   

Fler funktioner har föreslagits av olika forskare t ex antisuicidal, antidissociativ, 

gränsdefinierande, men att bara se till syftet med ett beteende utan att operationalisera det och 

utan att ta hänsyn till konsekvenser och antecedenter, är inte tillräckligt utifrån ett funktionellt 

perspektiv. Det är viktigt att ha klart för sig att begreppet funktion kan ha olika betydelse för 

olika kliniker och forskare (Nock & Cha, 2009). När Klonsky (2007) sammanställer forskning 

som gjorts kring funktionen av ISSB identifierar han sju funktioner som återkommer i den 

empiriska litteraturen, men hans egen slutsats är att dessa kan brytas ned i två 

huvudfunktioner; en intrapersonell och en interpersonell, vilket är helt i linje med Nock och 

Prinstein (Klonsky, 2008). 

Fyrafunktionsmodellen liksom tvåfunktionsmodellen antyder att vissa människor 

utvecklar intra- eller interpersonell sårbarhet som predisponerar dem att reagera på stress på 

ett dysfunktionellt sätt och skapar behov av använda ISSB (se Figur 1). Nock (2009) refererar 

till studier som visar att självskadare har högre fysiologiskt påslag vid stress än de som inte 

skadar sig, att de undviker stressfyllda uppgifter i högre grad än andra. Sårbarhet orsakas av 

riskfaktorer som genetisk predisposition och vanvård av barn. Det senare kan kopplas till 
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neurobiologiska störningar som reducerad aktivitet i frontalcortex och ökad stressrespons. 

Detta kan leda till ökad affektreaktivitet och svårigheter att hantera sådana responser vilket i 

sin tur kan leda till ISSB. Förutom detta kan vanvård också leda till brister vad gäller 

problemlösning och kommunikation (Nock 2009). 

 
 

 

 

 

Figur 1 Modell för utveckling och vidmakthållande av icke-suicidalt självskadande (Nock & 

Cha, 2009, Nock 2009, förf. övers.) 
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beteende. Det har visat sig att självskadare har ett högre mått av självkritik än andra, vilket är 

ett inlärt beteende som följd av fysisk eller emotionell misshandel. En studie som Nock 

(2009) refererar till visar också att föräldrar till tonåringar som skadar sig är mer fientliga och 

kritiska i sina kommentarer om barnen än andra. 2. Upptrappning till ISSB kan bli en följd när 

mindre intensiva strategier att kommunicera inte fungerar eller att omgivningen inte svarar 

eller är invaliderande. Beteenden som är kostsamma för den som signalerar har större chans 

att bli tagna på allvar. 3. ISSB är en snabb, effektiv och lättillgänglig metod. 4. ISSB lärs in 

genom observation och de två främsta modellerna är kompisar och media. 5. Självskadare 

rapporterar lite eller ingen smärta, beroende på högre endorfinnivåer i kroppen, habituering 

som resultat av tidigare misshandel eller som biprodukt av frigörandet av endogena opiater 

efter frekvent ISSB. 6. När man börjat med ISSB kan man komma att identifiera sig med 

beteendet vilket får till följd att man oftare väljer det framför andra strategier. (Nock & Cha 

2009, Nock 2009) 

De flesta teoretiker inom området är överens om att affektreglering är den primära 

funktionen för ISSB men att beteendet även har andra funktioner. Ny forskning som redovisas 

i Prinstein, Guerry, Browne & Rancourt (2009) visar att självskadare rapporterar stora 

interpersonella svårigheter härledda ur familjekontexten med fysisk, sexuell och känslomässig 

misshandel som bakgrund. Det finns olika teorier om relationen mellan tidiga sådana 

störningar och utveckling av ISSB. Attachmentteoretiker menar att sådana erfarenheter ger 

individen mindre förmåga till trygga interpersonella erfarenheter eller mogna 

känsloregleringsfärdigheter vilket kan ha en indirekt effekt på utveckling av ISSB. 

Schemateoretiker menar att hög förekomst av scheman som har med social isolering och 

alienation att göra är en riskfaktor för ISSB. Biologiska teorier hävdar att tidiga erfarenheter 

av vanvård kan störa individens smärt- eller välbehagssensivitet. (Prinstein et al., 2009) 

Det är ofta så att interpersonella stressorer föregår ISSB. Dessa kan vara intensiv 

ensamhet, avvisande eller förlust, konflikt i familjen eller med en kärlekspartner, en vuxen 

auktoritetsperson eller kompis. Den tidiga tonårstiden medför mycket interpersonell stress, 

vilken upplevs starkast av flickor som rapporterar en större emotionell reaktivitet för sådan 

stress än pojkar och yngre barn av båda könen. ISSB kan bli resultatet om individen inte har 

förmåga att svara på stress med adaptiva beteendestrategier som t ex problemlösning och 

denne dessutom är kraftigt stressreaktiv (Prinstein et al. 2009).  Linehan (1993) har visat att 

dåliga problemlösningsfärdigheter är knutet till ISSB för kvinnor med BPD. Det har också 

visat sig i forskning, vilken refereras i Nock (2009) att unga tonåringar med ISSB har sämre 

social problemlösningsförmåga, signifikant sämre verbalt flöde, är mindre medvetet 



 12 

närvarande i sina känslor, har större svårigheter att uttrycka känslor och använder fler 

maladaptiva sociala responser än de som inte skadar sig. Det är dessutom så att individer med 

ISSB vanligen har fler psykiatriska störningar med beteenden som att skrika t ex 

uppförandestörning, trotssyndrom och högre affektreaktivitet och mer gråtande som i 

depression, BPD, jämfört med de som inte skadar sig (Nock, 2009). 

Nock och Prinstein (2004) har beskrivit att en del ISSB kan vara en strategi för att 

hantera den sociala omgivningen. Denna strategi kan leda antingen till social positiv 

förstärkning, dvs. att få respons från andra t ex omtanke, uppmärksamhet eller till social 

negativ förstärkning i form av undvikande av t ex bestraffning eller något man inte vill göra. 

Dessa sociala funktioner är anknutna till sociala bekymmer som t ex ensamhet, perfektionism. 

Social positiv förstärkning är primärt kommunikativ i det att man vill uttrycka sitt mående till 

omgivningen med hjälp av ISSB för att få hjälp eller att bli sedd. Beteendet förstärks av de 

sociala konsekvenser det får (Prinstein et al. 2009). 

ISSB:s sociala funktion är enligt all forskning på området mindre förekommande än 

den automatiska. ISSB utförs ofta i enskildhet, få söker behandling, den automatiska 

funktionen karaktäriseras av att den ger minskat fysiologiskt påslag och ISSB förekommer 

dessutom hos djur i fångenskap, vilket sammantaget talar för att affekt-reglering är 

huvudfunktionen. Det är också så att bara för att ISSB kan influera andras beteende, behöver 

det inte innebära att just den konsekvensen är avgörande för beslutet att skada sig. Ur ett 

operant perspektiv är det så att en funktionell relation uppstår för att det är sannolikt att 

beteendet ökar när en given konsekvens presenteras, inte bara för att konsekvensen har 

presenterats (Nock, 2009).  

Det är inte känt om ISSB fyller flera funktioner samtidigt eller om funktionerna 

varierar över tid eller beroende på kontext. Det är möjligt att självskadande i början har en 

social funktion som sedan blir automatisk med tiden. Det kan också vara så funktionen är 

automatisk från början men blir social till följd av en förstärkande omgivning (Nock, 2009). 

En ytterligare beteendeteori om självskadande beteende är Chapman, Gratz & Browns 

(2006) Experiential Avoidance Model (EAM). Den baserar sig på att ”avsiktligt 

självskadande är en negativt förstärkt strategi för att reducera eller avsluta oönskat emotionellt 

påslag” (Chapman et al. 2006, s.372, förf. övers.) och har fokus på ISSB och 

upplevelsebaserat undvikande. Det sistnämnda inkluderar alla beteenden som har till syfte att 

undvika eller fly från inre eller yttre obehag, alltså inte enbart emotioner. ISSB vidmakthålls 

och förstärks genom flyktbetingning och kraftig negativ förstärkning och blir en automatisk 

flyktrespons. Trots att ISSB kan ha andra funktioner menar man att det bara finns empiriskt 



 13 

stöd för det upplevelsebaserade undvikandet. Detta är en funktionell responsklass vilket gör 

det troligt att en individ som är självskadande också ägnar sig åt andra beteenden för att 

undvika oönskade emotioner. ISSB finns i flera kliniska störningar med emotionellt 

undvikande och i den som mest har förknippats med ISSB, Chapman et al. (2006) refererar till 

studier som visar att beträffande BPD ligger självskadandet på mellan 48-79 %. Avseende 

PTSD rapporteras mer än 50 % vara självskadande och ISSB hittar man också hos dem med 

depressiva symtom.   
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Figur 2. Grafisk illustration av Experiental Avoidance Model  (Chapman, Gratz & Brown, 
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finns flera teorier om varför beteendet ger lättnad. Chapman et al (2006) refererar tre av dem: 

Opiathypotesen som säger att ISSB utlöser endogena opiater som ger smärtlöshet och bilägger 

emotionell stress. Distraktionshypotesen som säger att ISSB ger fysisk stimulation som t ex 

smärta för att dra undan uppmärksamheten från smärtsamma emotioner. Dock känner ett 

signifikant antal med ISSB liten eller ingen smärta. Alternativt kan ISSB fungera som 

distraktion från tomhetskänslor och dissocierande genom att framkalla en orienterande 

respons (OR) med hjälp av att känna smärta, att se blod eller en se en skada. 

Självbestraffningshypotesen säger att ISSB reducerar emotionell stress genom 

självbekräftelse. Människor beter sig utifrån sina grundantaganden om sig själv och när man 

fått sin välförtjänta bestraffning minskar obehag. Det kan också vara ett sätt att undgå yttre 

bestraffning och påverka omgivningens beteende. Självbestraffning rapporteras ofta som skäl 

av självskadare (Chapman et al, 2006)  

ISSB vidmakthålls i en ond cirkel relaterad till det upplevelsebaserade undvikandets 

paradoxala effekter – att det ökar istället för minskar obehag, ett misslyckande att ta bort 

aversiv respons, regelstyrt beteende – verbala oflexibla regler typ ”Om jag skär mig kommer 

jag att må bättre” och habituering till faktorer som normalt hindrar beteendet – rädsla, smärta, 

social kontroll (Chapman et al, 2006). 

 

 

Tidigare forskning om funktioner av ISSB 

Forskning om funktionen av ISSB är en tämligen ny företeelse men har ökat under 

senare hälften av innevarande decennium. Ett problem med den forskning som har gjorts är att 

olika studier har undersökt olika funktioner och använt olika begrepp och material för att 

definiera funktionerna. De studier som gjorts har haft tre olika metodologiska angreppssätt; 

självrapporter om orsaker till ISSB, självrapporter om fenomenologi och laboratoriestudier 

Samtliga har visat en dominans för samlingsfunktionen affektreglering (Klonsky, 2007).  

Här kommer endast att redogöras för forskning med nära anknytning till denna studies 

forskningsområde och ett beteendeorienterat och funktionellt perspektiv hos forskarna är även 

det en prioritering. 

Nock och Prinsteins (2004) studie ”A Functional Approach to the Assessment of Self-

Mutilative Behavior” är banbrytande med sin uttalade funktionella profil. De testar här sin 4-

funktionsmodell för första gången. Deltagare i studien var 108 pojkar och flickor som var 

inlagda på en psykiatrisk klinik och hade självskadetankar eller beteenden. Man använde sig 

av ett självskattningsformulär, Functional Assessment of Self-Mutilation, FASM (Lloyd, 
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Kelley & Hope, 1997) som mätte metod, frekvens och funktioner av självskadebeteende. 

Studien visade stöd för modellens validitet och reliabilitet och att de flesta ungdomar använde 

sig av självskadande beteende utifrån automatisk förstärkning – för att reglera emotionella 

upplevelser. Man fann också empiriskt stöd för funktionen social förstärkning, som 

visserligen hade lägre skattningar men var en signifikant andel. 

En annan studie från samma år (Laye-Gindhu,Schonert & Reichl 2005) undersökte 

självskadande beteende bland 424 high school- ungdomar av båda könen i åldrarna 13-18 år. 

Man använde sig av flera mätinstrument för att mäta flera aspekter av självskadande men det 

som är intressant här var ett 29-items självskattningsformulär för att mäta motivation och 

funktion. Man fann bl. a. att 15 % av ungdomarna skadade sig, att den främsta funktionen var 

affektreglering, att det fanns en social funktion och att fler pojkar än flickor använde sig av 

denna.  

Nock och Prinstein (2005) har gjort en studie om kontextuella kännetecken och 

funktioner bland ungdomar som ägnar sig åt ISSB. Deltagare var 89 pojkar och flickor 12-17 

år som var inlagda på psykiatrisk klinik. Alla hade varit självskadande under det senaste året. 

Man utgick även här från 4-funktionsmodellen och självskattningsskalan FASM. Dessutom 

använde man sig av ett antal kliniska konstrukt för att mäta kontextuella faktorer som föregår 

ISSB. Resultaten visade bl. a. att ISSB är impulsstyrt, inte används med droger och alkohol 

och att det inte är förenat med smärta. Det visade sig också att den mest skattade funktionen 

automatisk negativ förstärkning var kopplad till hopplöshet och tidigare suicidförsök. 

Automatisk positiv förstärkning har en relation till tomhetskänslor, avstängdhet. Båda sociala 

funktioner har koppling till socialt föreskriven perfektionism. Den sociala funktionen var mer 

frekvent vid yngre ålder, etnisk minoritet och depression.  

I en longitudinell studie av ungdomars självskadande (Hilt, Nock, Lloyd, Richardsson 

& Prinstein 2008) undersöktes graden, korrelationer och en interpersonell modell av ISSB. 

Deltagare var 508 high-schoolstuderande ungdomar i en medelstor stad i USA. Man mätte 

ISSB och andra hälsoriskbeteenden samt kvalitén på föräldrarelationer under en 11-

månadersperiod med 2 mättillfällen. 7,5 % rapporterade ISSB under det senaste året. De som 

använde ISSB rapporterade oftare rökning, droganvändning, att ha haft sex och stört 

ätbeteende. Denna grupp rapporterade också sämre kvalitet i föräldrarelationer, men bara de 

som ägnade sig åt ISSB rapporterade en förbättring mellan de olika mättillfällena och 

förbättringen av relationen till pappan var signifikant. Detta ger empiriskt stöd för den sociala 

positiva förstärkningsfunktionen för ISSB. Det förefaller som relationen till fäder påverkas 

mer av situationsfaktorer än vad gäller relationen till mödrar. 
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En australisk studie (Swannell, Martin, Scott, Gibbons & Gifford, 2008) testar ett 

instrument för att mäta ISSB hos unga inlagda patienter, i detta fall 38 st. pojkar och flickor. 

Förutom en intervju om självskadande används ett 20-items skattningsformulär, Self-Injury 

Motivation Scale – Adolescent version (SIMS-A), som mäter motiv för ISSB. Formuläret är 

utvecklat för ungdomar utifrån ett instrument för att mäta självskadande hos vuxna. 

Distraktion från emotionell smärta visar sig vara det vanligaste motivet och beträffande 

social/kommunikativ funktion är den vanligare hos ungdomar jämfört med vuxna. Ett annat 

resultat av studien är att flickorna rapporterar tidigare debut, högre frekvens och flera metoder 

jämfört med pojkarna. De vanligaste metoderna var att slå sig, skära sig, riva sig och bränna 

sig. 

Den studie som Klonsky (2008) gör; “Assesing the Functions of Non-Suicidal Self-

injury: Psychometric Properties of the Inventory of Statements About Self-injury (ISAS)”, är 

också upphovet till denna studie. Här presenteras för första gången ISAS, ett nytt instrument 

för att mäta funktionerna av ISSB. Instrumentet har en tvåfaktorskonstruktion och mäter 

interpersonella och intrapersonella funktioner. Resultaten av studien stöder instrumentets 

reliabilitet och validitet. Deltagare i studien var 235 unga vuxna collegestudenter som uppgett 

självskadebeteenden i en tidigare screening. Intrapersonella funktioner skattades oftare än 

interpersonella funktioner av hela gruppen. Intrapersonella funktioner skattades oftare av 

kvinnor men deras skattningar var jämförbara med män beträffande interpersonella 

funktioner. Som visats i tidigare forskning korrelerade intrapersonella funktioner högt med 

depression och suicidtankar.  

Klonsky (2008) publicerade ytterligare en studie samma år, här kring den 

affektreglerande funktionen av ISSB hos unga vuxna som skär sig. Deltagare var 39 unga 

vuxna med en historia av att skära sig, slå sig, bränna sig och riva sig kraftigt. Det som 

undersöktes med hjälp av en strukturerad intervju, var bl. a. konsekvenser av beteendet, 

affekter före och efter beteendet och orsaker till beteendet. Resultatet visade att ISSB kan 

kopplas till sjunkande affektiva påslag. Deltagarna kände sig överväldigade, ledsna, 

frustrerade före självskadandet och lättade och lugna efteråt. Dessa förändringar i affekt 

predicerar ökning av frekvensen ISSB till följd av att beteendet förstärks. Affektreglering 

skattades som den primära funktionen och självbestraffning som sekundär.  

I en realtids ekologisk studie (Nock, Prinstein & Sterba, 2009) undersöktes 

självskadetankar och beteenden (SSTB) hos självskadande tonåringar och unga vuxna. 

Deltagare var 30 utvalda ungdomar 12 – 19 år som upplevt självskadetankar de senaste två 

veckorna och hade tillgång till dator. De registrerade SSTB och svarade på frågor på sina 
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datorer dagligen under en 2-veckorsperiod. Deltagarna rapporterade ett medeltal på 5,0 ISSB-

tankar/vecka och 1,6 episoder av ISSB/vecka. Suicidtankar rapporterades 1,1/vecka, var 

längre i varaktighet än ISSB-tankar och ledde mer sällan till självskadande. Den vanligaste 

funktionen var intrapersonell negativ förstärkning (64,7 %), följd av intrapersonell positiv 

förstärkning (24,5 %), interpersonell negativ förstärkning (14,7 %) och interpersonell positiv 

förstärkning (3,9 %). Studien visade också tydligt att ISSB inte bara har en affektreglerande 

funktion utan även en kognitivt reglerande funktion. 

 

Syfte och hypotes 

Som har framgått är forskning på funktionen av ISSB en rätt ny företeelse och sker 

huvudsakligen i USA. Klonsky och Weinberg (2009) refererar till några mätinstrument på 

engelska som t ex The Functional Assessment of Self-Mutilation (FASM; Lloyd, Kelley & 

Hope, 1997), The Inventory of Statements About Self-Injury (ISAS. Glenn, Klonsky, 2007), 

The Self-Injury Questionnaire ( SIQ: Santa Mina et al. 2006) och The Self-Injury Motivations 

Scale (SIMS: Osuch, Noll & Putnam, 1999). Inget av dessa instrument finns översatta till 

svenska och det finns heller inget annat liknande material på vårt språk. Det enda instrument 

på svenska rörande ISSB som finns är Deliberate Self-Harm Inventory, DSHI (Gratz, 2001), 

men detta mäter enbart topografi och frekvens. Valet av mätinstrument i denna studie stod 

mellan FASM och ISAS. De har stora likheter men ISAS har fler items och bygger på en mer 

uttalad tvåfaktorsmodell, vilket var avgörande för valet av instrument i studien. 

Det finns ett behov av att ta fram ett lämpligt instrument som är användbart både 

kliniskt och i forskning. Många som arbetar med ISSB i Sverige har ett funktionellt tänkande 

och utreder funktionella samband regelmässigt. Ett bra mätinstrument kan utgöra en genväg 

till att tidigt kunna få fram förstärkare för ISSB, vilket gör att behandling kan inledas 

snabbare och risken för felbehandling kan minska.  

Syftet med denna studie är att översätta mätinstrumentet ISAS och testa dess validitet 

och reliabilitet med hypotesen att mätningen ska visa att den intrapersonella funktionen och 

specifikt affektreglering är dominerande funktioner i linje med tidigare forskning. 

Som en del i studien kommer också deltagarnas skattningar att jämföras med  

behandlarens skattningar av sin klients funktioner. Denna del är underordnad i studien men 

kan ha sitt intresse för att få forskningshypotesen bekräftad även utifrån ett 

behandlarperspektiv samt också att få samstämmighet i svaren bekräftad. 
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Metod 

 

Deltagare 

Huvuddeltagare i studien var 22 unga kvinnor i åldrarna 15-27 år (M=20.0, SD = 3.1) 

med svår psykiatrisk problematik. De var när mätningarna gjordes i februari 2009 inskrivna 

på 7 st. olika behandlingshem i Sverige. Inkluderingskriterier var dels att ha ägnat sig åt ISSB 

under det senaste året, dels att frekvensen ISSB var hög eller mycket hög. De som valdes ut 

rapporterade mellan 180 - 10500 självskadetillfällen och ett flertal olika självskademetoder. 

En deltagare valdes bort på grund av låg frekvens ISSB (15 tillfällen). 

Behandlingshemmens inriktning var självskadande beteende, posttraumatiskt stress-

syndrom (PTSD), borderline personlighetsstörning (BPD) och andra personlighetsstörningar, 

neuropsykiatri, ångest, depression, psykos och missbruk. Inget behandlingshem hade en 

inriktning på någon enstaka störning. Mest förekommande var självskadande beteende, BPD 

och neuropsykiatrisk problematik 

Kvinnorna hade varit inskrivna på behandlingshemmet mellan 2 – 34 månader (M= 

12.2, SD = 8.5) och de av behandlaren uppgivna diagnoserna/förmodade diagnoserna var 

BPD, självskadebeteende, PTSD, Aspergers syndrom, depression, social fobi, ADHD, 

panikångest, autism, tvångsmässig personlighetsstörning, ätstörning, Tourettes syndrom, 

psykos, schizoaffektivt syndrom, schizofreni. Kvinnorna hade mellan 1 – 5 olika uppgivna 

diagnoser (M=2,2).  

Även kvinnornas behandlare deltog i studien. Inga uppgifter om deras titel eller 

kompetens inhämtades. 

 

 

Mätningar/material 

Inventory of Statements About Self-Injury (ISAS) består av två delar. Den första delen 

(Beteenden) mäter livstidsfrekvensen på 12 olika ISSB: skära sig, bita sig, bränna sig, rispa 

sig, nypa sig, dra ut hår, riva sig kraftigt, dunka eller slå sig, hindra sårläkning, gnugga hud 

mot skrovlig yta, sticka sig och svälja farliga ämnen. Deltagarna ska skatta antalet gånger man 

utfört något av dessa beteenden och ringa in ett av beteendena om det är särskilt frekvent. Det 

finns också utrymme att lägga till ytterligare beteenden som inte finns nämnda. I den första 

delen finns också 5 frågor utifrån deskriptiva och kontextuella faktorer som debutålder, om 

man känner fysisk smärta när man skadar sig, om man är för sig själv när man skadar sig, hur 
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lång tid det är mellan impuls och handling samt om man vill sluta skada sig. De sista fyra 

frågorna har flervalsalternativ. Dessa beteendeskalor har visat god reliabilitet och validitet 

(Klonsky & Olino, 2008). 

Del två (Funktioner) ska fyllas i om man angivit att man skadat sig på något sätt som 

ges som alternativ i första delen. Denna del mäter 13 möjliga funktioner av ISSB; 

affektreglering, sätta interpersonella gränser, självbestraffning, egenvård, anti-

dissociativt/känsloreglerande, anti-suicidalt, sensationssökande, knyta vänskapsband, 

interpersonell påverkan, tuffhet, markera oro och stress, hämnd, autonomi. Varje funktion 

motsvaras av 3 påståenden som kan besvaras med 0 – stämmer inte alls, 1 – stämmer delvis 

och 2 – stämmer helt och varje funktion kan alltså få värdet 0-6 (se Appendix för att ta del av 

frågorna).  

En explorativ faktoranalys i en studie med ISAS (Klonsky & Glenn, 2009a) visade 

starkt stöd för två överordnade faktorer i linje med tidigare forskning (Nock & Prinstein, 

2004). Den första faktorn var socialt förstärkande interpersonella funktioner ( autonomi, 

interpersonella gränser, interpersonell påverkan, knyta vänskapsband, hämnd, egenvård, 

sensationssökande, tuffhet) och den andra var automatiskt förstärkande intrapersonella 

funktioner (affektreglering, anti-dissociativt/känsloreglerande, anti-suicidal, markera oro, 

självbestraffning. Tvåfaktorslösningen har visat god internkonsistens och konstruktvaliditet 

(Klonsky & Glenn, 2007). ISAS har dock hittills endast testats på ett stort urval 

collegestudenter och behöver också testas på en klinisk population. 

Vid författarens översättning av ISAS från engelska till svenska gjordes en justering. I 

del 1 punkt 1 översattes/ersattes carving med rispa p g a oklarheter vad gäller rätt översättning 

men också mycket p g a att rispa är en metod som skiljer sig från att skära sig och därför bör 

finnas med. 

Behandlarens svarsformulär bestod av två delar. Del 1 var fyra frågor om kvinnans 

ålder, tid på behandlingshemmet, diagnos/förmodad diagnos och behandlingshemmets 

inriktning. Del 2 listade alla ovan angivna 13 möjliga funktioner med en uppmaning att på en 

skala 0 – 6, där 0 är inte alls relevant och 6 är synnerligen relevant, skatta sin klients syften 

med sitt självskadande. I linje med klientens skattning kunde varje funktion få värdet 0 – 6. 
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Procedur 

Nio stycken behandlingshem med självskadande kvinnor kontaktades och var positiva 

till att deltaga i studien. En kontaktperson utsågs på varje enhet. Dennes uppgift var att 

förankra studien i personalgruppen, hitta deltagare och dela ut och samla in material. 

Material skickades ut för 32 stycken deltagare. Förutom svarsformulären skickades 

också en specifik information om studien, en till deltagaren och en till behandlaren. Frånsett 

en beskrivning av syftet med studien fanns där också information om att skattningarna skulle 

göras samtidigt och tillsammans men av var och en för sig samt uppgifter om 

sekretesshantering. När skattningarna var gjorda lades varje enskilt deltagar- och 

behandlarexemplar samman i ett kuvert som klistrades igen och lämnades till kontaktpersonen 

för vidare befordran. Ingen kodning eller märkning förekom. 

Material kom in från sju av behandlingshemmen, sammanlagt 26 svar. Det visade sig 

att två ej var ifyllda och ett enbart ifyllt av behandlaren. Ytterligare ett uppfyllde inte 

inklusionskriterierna, vilket innebar att studien kom att omfatta 22 st. kvinnor. I ett fall 

saknades behandlarens skattning, vilket innebar att 21 behandlare kom att delta. 

 

Statistisk analys 

Frekvens, medelvärde, standardavvikelse, Cronbachs alpha och Pearsonkorrelation har 

beräknats med hjälp av SPSS 17.0. 

 

Resultat 

Deskriptiva data 

Dessa data härrör från frågorna på del ett av skattningsformuläret – Beteenden. 

Angiven debutålder för ISSB varierade bland deltagarna mellan 6-20 år och medelvärdet låg 

på 11.9 år (SD = 3,3). Beträffande uppgivet senaste skadetillfälle angav 11 deltagare (50 %) 

februari 2010, alltså samma månad då skattningen gjordes. 6  st. (27 %) hade skadat sig senast 

oktober 2099 – januari 2010 och övriga (23 %) tidigare under 2009. På frågan om man känner 

fysisk smärta i samband med ISSB svarade 2 deltagare (9.1%) ja, 16 st. (72,7 %) ibland och 4 

st. (18.2 %) nej. Frågan om man är för sig själv när man skadar sig besvarades med ja av 19 

deltagare (86.4%), med ibland av 2 st. (9.1%) och med nej av 1st (4.5%). Tiden från impuls 

till skadehandling angavs till < 1 timme av 17 deltagare (81.0 %), 1-3 timmar av 3 st. (14.3 

%), 12-24 timmar av 1 st. (4.8 %). En av deltagarna kunde inte bestämma sig för ett alternativ 

utan angav att det är olika från gång till gång. Frågan hade 6 alternativ men 3 av dessa 

användes inte, bl. a. alternativet > 1 dag. Sista frågan på del ett var huruvida man vill/ville 
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sluta skada sig själv. Den besvarades med ja av 14 deltagare (66,7 %) och med nej av 7 st. 

(33,3 %). En av deltagarna angav det egna alternativet både – och. 

 

Psykometrisk analys 

Ett syfte med studien var att mäta instrumentets internkonsistens, att undersöka om 

skalorna hänger ihop och har samvariation. Detta avsåg både de 13 delfunktionerna för sig 

och de två övergripande funktionerna intrapersonell och interpersonell. Värden för 

delfunktionerna summerades och fördelades till en intrapersonell och en interpersonell skala. 

Som framgår av Tabell 1 var Cronbachs coefficient alpha (0 -1) för dessa skalor .86 för den 

intrapersonella och .90 för den interpersonella skalan, vilket visar på mycket god intern 

konsistens. Av delskalorna uppvisade nio skalor goda alpha-värden (α > .70); dit hörde bland 

annat affektreglering. 

 

Tabell 1 ISAS funktionsstruktur. Internkonsistens hos ISAS-skalorna samt självskattning och 

              behandlarens skattning av de olika funktionerna och korrelationen mellan  

              självskattning och behandlarskattning. Varje funktion kan ha ett värde 0-6.  

 

 

 

Funktion 

 

Cronbachs 

α 

Själv-

skattning 

M (SD) 

Behandlar-

skattning 

M (SD) 

 

Pearson-

korrelation  

Affektreglering 0.73 5.0 (1.4) 5.0 (1.5) 0.02 

Anti-dissociativ 0.79 3.4(2.0) 2.8(2.4) 0.27 

Anti-suicid 0.95 2.7(2.3) 1.6(2.0) 0.12 

Markera oro och stress 0.83 2.8(2.0) 4.1(1.9) 0.10 

Självbestraffning 0.40 4.4(1.3) 3.8(2.0) -0.02 

Autonomi 0.86 1.0(1.8) 1.4(2.2) 0.33 

Sätta gränser 0.78 1.2(1.6) 1.6(1.7) 0.14 

Kommunicera 0.84 1.8(1.8) 3.6(1.8) 0.27 

Vänskap -0.15 0.1(0.4) 1.0(1.6) 0.44 

Hämnd 0.72 0.7(1.3) 0.7(1.6) 0.25 

Egenvård 0.69 2.9(1.8) 1.0(1.6) 0.44 

Sensationssökande 0.51 0.8(1.9) 1.1(1.6) -0.01 

Tuffhet 0.78 1.2(1.7) 0.5(1.2) 0.54 

Intrapersonell 0.86 3.6(1.8) 3.5(2.0) 0.22 

Interpersonell 0.90 1.3(1.5) 1.4(1.7) 0.60 
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Jämförelse mellan olika funktioner 

Själva forskningshypotesen var att den intrapersonella funktionen var mer 

förekommande än den interpersonella.Vid en jämförelse mellan de två olika funktionerna, där 

poängen dividerades med antalet delfunktioner visade det sig, i linje med tidigare forskning, 

att intrapersonella funktioner (M = 3.6 , SD = 1.8) signifikant oftare angavs (74 %) än 

interpersonella (M = 1.3, SD = 1.5) (26 %). Medelvärdet för totalpoäng på ISAS var 28.6 ( 

SD = 20.6) av 78 möjliga. Också i enlighet med hypotesen visade det sig att den enskilda 

delfunktion som hade högst poängvärde (0-6) var affektreglering (M = 5.0, SD = 1.4) följd av 

självbestraffning (M = 4.4, SD = 1.3) och därefter antidissociativt (M = 3.4, SD = 2.0), 

samtliga intrapersonella delfunktioner.  

Fem deltagare utnyttjade möjligheten att lägga till påståenden som stämmer bättre. 

Dessa påståenden föll inom ramen för de två huvudfunktionerna. En deltagare hade strukit 

och ej besvarat två av frågorna. 

 

Korrelationsanalys och behandlarnas skattning 

Korrelationen mellan deltagarnas och behandlarnas skattningar undersöktes, dels för 

delfunktionerna och dels för intrapersonell respektive interpersonell faktor. Dataanalysen 

visade beträffande delfunktionerna mycket låg eller låg korrelation för alla utom fem. Två av 

dessa hade en svagt negativ korrelation (självbestraffning, sensationssökande) och tre, tuffhet 

(r=0.54, p < .005), egenvård (r=0.44, p < .005) och vänskap (r= 0.44, p < .005) hade 

medelstark korrelation vilken också var signifikant. Beträffande intrapersonell och 

interpersonell funktion hade den förstnämnda låg korrelation (r = 0.22) men den senare en 

signifikant korrelation (r = 0.60, p < .005).  

Eftersom det fanns förväntningar om en god korrelation mellan klientens och 

behandlarens skattningar undersöktes också data manuellt på individnivå. Det visade sig då att 

9 deltagar/behandlarskattningar beträffande delfunktionen affektreglering hade en perfekt 

korrelation, på 5 av skattningarna skiljde endast en poäng medan 2 hade maximal diskrepans 

och att det generellt fanns få diskrepanser, men att de som fanns ändå orsakade en spridning 

av resultaten som påverkade det statistiska utfallet. Detta kunde påvisas med scatter plot-test. 

Behandlarnas skattningar med avseende på intrapersonell och interpersonell funktion 

och relationen mellan dessa överensstämde i stort sett helt med deltagarnas om man ser till  

medelvärde och standaravvikelse. Behandlarna skattade avsevärt högre än deltagarna på 

delfunktionerna oro och kommunicera och avsevärt lägre på anti-dissociativ, anti-suicid och 

egenvård.  
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Även korrelation mellan deltagarnas ålder och funktion undersöktes. Det visade sig att 

ju äldre deltagare desto mer intrapersonell funktion, vilket var en medelstark korrelation         

(r=0.38) och nästan signifikant. 

 

Diskussion 

 

Denna studie testar en svensk version av ISAS, ett mätinstrument för funktionen av 

ISSB. Denna typ av instrument kan fylla en viktig funktion i forskning och kliniskt arbete 

som ett redskap för att bättre kunna förstå och behandla ISSB. Det finns få instrument av detta 

slag och detta är det första som är översatt till svenska. I denna studie testas ISAS för första 

gången på en klinisk population och visar mycket god intern konsistens (reliabilitet) för den 

del av instrumentet som mäter just funktioner av ISSB. Den tvåfaktorsstruktur som ISAS 

bygger på testas också och ger resultat som motsvarar tidigare forskning med instrument för 

att mäta intrapersonell eller automatisk respektive interpersonell eller social funktion. 

Resultaten av studien visar också att institutionsplacerade unga kvinnor med 

högfrekvent självskadande använder sig av flera skademetoder och att beteendet börjat i tidig 

ålder. De flesta känner fysisk smärta ibland, de allra flesta är för sig själva när de skadar sig 

och det är kort tid från impuls till handling. 2/3 av kvinnorna vill sluta skada sig. 

Studien visar en klar och entydig dominans för den intrapersonella funktionen med 

affektreglering som den främsta delfunktionen, vilket är i linje med hypotesen. Övriga 

intrapersonella delfunktioner hamnar i ordningen självbestraffning, anti-dissociativ, markera 

oro och anti-suicid. Om man jämför med Klonskys (2009) studie som också bygger på ISAS 

är ordningen densamma beträffande affektreglering och självbestraffning men markera oro 

kommer före anti-dissociativ och anti-suicid. Vad gäller den interpersonella funktionen är 

egenvård den klart största enskilda delfunktionen följd av kommunicera, sätta gränser och 

tuffhet, autonomi, sensationssökande, hämnd och vänskap. I Klonskys studie är tuffhet den 

mest frekventa interpersonella delfunktionen följd av egenvård, kommunicera och vänskap 

med samma medelvärde och därefter sensationssökande. Noterbart är att delfunktionen 

vänskap i denna studie bara fick totalt 3 poäng av deltagarna (av 132 möjliga) och att 

sensationssökande och hämnd fick relativt sett lägre poäng jämfört med Klonsky. En annan 

skillnad mellan studierna är att det är generellt lägre medelvärden i Klonskys studie. Dessa 

beskrivna skillnader kan antas ha att göra med skillnader i studiernas population, där Klonsky 

använder sig av ett icke-kliniskt urval av unga män och kvinnor medan denna studie omfattar 

ett mer väletablerat och högfrekvent ISSB bland kvinnor i ett kliniskt specifikt urval. 
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Vänskap, tuffhet och sensationssökande kan vara funktioner som är mer frekventa i samband 

med debut av ISSB eller i en icke-klinisk population och kanske också vanligare bland män 

än kvinnor. Detta få vidare forskning utvisa. 

En intressant fråga är huruvida egenvård - att skada sig för att ta hand om sin skada i 

stället för sin känslomässiga stress - egentligen är en interpersonell funktion. Klonsky (2009) 

ställer frågan i sin studie och lämnar det öppet för vidare forskning men anger att den 

förefaller passa bäst som intrapersonell. Det som är avgörande bör vara om funktionen är att 

reducera spänning eller skapa en annan känsla (intrapersonell) eller om man flyr från något 

eller utför beteendet för att få en reaktion från omgivningen (interpersonell). Delfunktionen 

kan behöva specificeras utifrån detta resonemang. Nock och Prinstein (2004) använder sig av 

en 4-faktorsmodell och mätinstrumentet FASM (Lloyd, Kelley & Hope. 1997) vid ett par av 

sina studier. Fördelen med detta koncept är att man renodlar 4 delfunktioner: automatisk 

positiv och negativ (intrapersonell) samt social positiv och negativ (interpersonell) och får 

utifrån frågorna i formuläret mer specificerade funktionella resultat som undviker problem 

som detta ovan beskrivna. Egenvård kan ju ha vilken som helst av dessa fyra funktioner, 

varför det är viktigt hur frågorna ställs och man har klart för sig vad man är ute efter dvs. att 

inte bara se till syftet med ett beteende utan att operationalisera det utifrån ett funktionellt 

tänkande. Detta är mycket viktigt för både forskning och icke minst behandling, där det kan 

vara avgörande för utfallet att man har klart för sig vilka förstärkare som styr ett 

problembeteende. Det kan vara stor skillnad på behandling som går ut på att lära sig 

alternativa affektreglerande färdigheter respektive att lära sig adaptiva interpersonella 

kommunikationsfärdigheter. 

Det finns ingen forskning på huruvida ISSB fyller fler funktioner samtidigt, varierar 

över tid eller är kontextberoende. Denna studie visar en nästan signifikant korrelation mellan 

högre ålder och intrapersonell funktion, vilket skulle kunna tyda på att funktionen blir mer 

automatisk med tiden, viket är en hypotes som bl. a. Nock (2009) framför. 

ISAS och andra liknande självskattningsformulär är ett bra hjälpmedel men har 

begränsningar. Kliniker rapporterar att ISSB som vidmakthålles av positiv förstärkning, 

framför allt beträffande interpersonell, social funktion, är svårare att beskriva och berätta om 

p g a skam eller att den är omedveten och därför kräver noggrannare utredning (Sterner, 

2010). Detta skulle tala för att den interpersonella funktionen kan vara större än vad som 

framgår av studier som bygger på självskattningar. Klonsky (2007) anger att större delen av 

forskningen är inriktad på retrospektiv självrapportering, vilket ger värdefull information men 

också kan vara en felkälla p g a att minnet sviker, man inte är klar över orsakssammanhang 
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eller att man fabricerar mer socialt acceptabla skäl. Studier på ISSB bör göras mer oberoende 

av självskattningar och inte vara retrospektiva. Sådana studier kan vara laboratoriebaserade 

eller ännu hellre av typen Ecological momentary assessment (ECA) med real-tidsregistrering i 

dagbok eller på dator av funktion och fenomenologi av ISSB.  

Delstudien som avser korrelationen mellan patients och behandlares skattning av 

funktioner visade ingen statistisk signifikans men bra överensstämmelse i flertalet fall, det 

förra troligen beroende på de ovan beskrivna begränsningarna med självskattning men kanske 

också bristande kunskaper hos några av behandlarna. Behandlarna skattade dessutom på 

delfunktioner medan deltagarna skattade påståenden. Det är intressant att behandlarna 

skattade högre på delfunktionen kommunicera än deltagarna. Det kan styrka det resonemang 

som förts ovan om problem med mätning av den interpersonella funktionen. 

Studien i sin helhet begränsas av ett litet urval och begränsad statistisk power vid 

testet av hypoteserna. Däremot kan den vara av intresse såtillvida att urvalet är specifikt och 

homogent med hänsyn till kön, diagnostyper, inskrivna på behandlingshem samt hög frekvens 

av och aktivt självskadande. Deltagarna utgör troligen en exklusiv grupp i ena ändan av ett 

spektrum av unga kvinnor som skadar sig. Framtida funktionella studier av ISSB med hjälp av 

mätinstrument som ISAS bör inriktas på såväl en klinisk som icke-klinisk population för att 

säkerställa instrumentens validitet och reliabilitet och få svar på frågor som om funktion är 

relaterad till ålder, kön, etnicitet, om funktionerna är flera samtidigt, om de förändras över tid. 

Forskning bör också inriktas på att förfina och renodla mätinstrumenten utifrån resultaten av 

de studier som görs och se till att självskattningar inte ska utgöra det enda 

forskningsinstrumentet. 

Inledningsvis nämndes att få beteenden väcker så starka känslor, skapar sådan oro 

eller avståndstagande hos betraktaren och leder till så många spekulationer om orsaker och 

syften som detta med ISSB. Detta förhållande gäller tyvärr fortfarande i kliniska 

sammanhang, trots att kunskaperna om funktioner, utveckling och vidmakthållande av 

beteendet blivit större och behandlinginterventioner utvecklats ur dessa kunskaper. Av ren 

självbevarelsedrift borde därför kliniker ta till sig den nya forskning som presenterats här och 

då förstå att man aldrig kan behandla utan att först förstå funktionen av ett beteende.         
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Appendix 

 

 

 ISAS – Del 1. Beteenden 

 
 

Det här frågeformuläret ställer frågor om olika självskadebeteenden. Svara bara om du har 

gjort något av detta med avsikt (med flit) och utan syfte att ta livet av dig. 

 

1. Försök att uppskatta hur många gånger i ditt liv du avsiktligt (med flit) har skadat 

dig själv på något av dessa sätt utan syfte att ta livet av dig (t.ex. 0, 10, 100, 500): 

 

     

Skurit mig själv 

 

__________ Rivit mig själv 

kraftigt 

__________ 

Bitit mig hårt 

 

__________ Dunkat, slagit mig 

själv 

__________ 

Bränt mig själv 

 

__________ Hindrat sårläkning 

(t.ex. rivit i sår) 

__________ 

Rispat mig själv 

 

__________ Gnuggat hud mot 

skrovlig yta 

__________ 

Nypt mig hårt 

 

__________ Stuckit mig själv 

med t ex nålar 

__________ 

Dragit ut hår 

 

__________ Svalt farliga ämnen __________ 

Annat 

 

__________   

 

 

***************************************************************************  

Viktigt: Om du skadat dig själv på ett eller flera av ovan nämnda sätt, så var snäll och svara 

även på resten av detta frågeformulär. Om du inte gjort något av det ovanstående så är du 

färdig med frågeformuläret. 

***************************************************************************  
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2.  Om du tycker att du framför allt använder dig av ett speciellt sätt att skada dig själv, 

så ringa in beskrivningen av detta under första frågan.  

 

3. Hur gammal var du när du: 

 

    Skadade dig själv första gången?  ________                    Senaste gången? _____________ 

                                                                                      (årtal och datum på ett ungefär) 

 

4.  Känner du fysisk smärta när du skadar dig själv? 

 

Ringa in ett alternativ                       Ja                  Ibland                Nej 

 

5. Är du för dig själv när du skadar dig? 

 

Ringa in ett alternativ                       Ja                  Ibland                Nej 

 

6. Hur lång tid brukar det gå från det att du får en impuls att skada dig själv tills 

impulsen blir handling? 

 

Ringa in ett alternativ: 

 

Mindre än 1 timme 1-3 timmar 3-6 timmar 

6-12 timmar 12-24 timmar Mer än 1 dag 

                            

 

7. Vill/ville du sluta skada dig själv? 

 

Ringa in ett alternativ:                   Ja                             Nej 
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ISAS – Del 2. Funktioner 

 
Instruktioner 

Det här frågeformuläret är gjort för att vi bättre ska förstå upplevelsen icke-suicidalt 

självskadebeteende. Nedan finns en lista med påståenden som kan stämma mer eller mindre 

väl med din erfarenhet av självskadande. Försök hitta de påståenden som stämmer bäst för 

dig: 

 

Ringa in 0 om påståendet inte stämmer alls 

 

Ringa in 1 om påståendet stämmer delvis 

 

Ringa in 2 om påståendet stämmer helt 

 

När jag skadar mig själv, gör jag det för att….. 

 

Svar 

1. …lugna ner mig   

 

0 1 2 

2. …sätta upp en gräns mellan mig och andra 

 

0 1 2 

3. …straffa mig själv 

 

0 1 2 

4. …ge mig ett sätt att ta hand om mig själv (genom att fokusera på 

skadan) 

 

0 1 2 

5. …orsaka smärta för att slippa känna mig avstängd 

 

0 1 2 

6. …undvika impulsen att försöka ta mitt liv 

 

0 1 2 

7. …göra något för att få mig att känna spänning eller upprymdhet 

 

0 1 2 

8. …komma närmare kompisar 

 

0 1 2 

9. …få andra att förstå hur dåligt jag mår 

 

0 1 2 

10. ..se om jag kan stå ut med smärtan 

 

0 1 2 

11. ..visa rent fysiskt hur hemskt jag mår 

 

0 1 2 

12. ..ge igen på någon 

 

0 1 2 

13. ..visa att jag klarar mig själv 

 

0 1 2 

14. ..bli av med jobbiga känslor som trycker på 

 

0 1 2 

15. ..visa att jag är oberoende av andra 

 

0 1 2 

16. ..uttrycka ilska över mig själv för att jag är värdelös eller dum i 

huvudet 

0 1 2 
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17. ..ge mig en fysisk skada som är lättare att ta hand om än mina 

jobbiga känslor 

 

0 1 2 

18. ..försöka känna något (i motsats till ingenting) även om det är fysisk 

smärta 

 

0 1 2 

19. ..göra något åt självmordstankar utan att försöka ta livet av mig 

 

0 1 2 

20. ..roa mig eller andra genom att göra något extremt 

 

0 1 2 

21. ..passa in bland andra 

 

0 1 2 

22. ..få omsorg och hjälp av andra 

 

0 1 2 

23. ..visa att jag är tuff eller stark 

 

0 1 2 

24. ..bevisa för mig själv att min känslomässiga smärta är verklig 

 

0 1 2 

25. ..hämnas på andra 

 

0 1 2 

26. ..visa att jag inte behöver vara beroende av andra för att få hjälp 

 

0 1 2 

27. ..minska ångest, frustration, ilska eller andra jobbiga känslor 

 

0 1 2 

28. ..bygga upp en mur mellan mig själv och andra 

 

0 1 2 

29. ..uttrycka att jag känner mig missnöjd med mig själv eller äcklad av 

mig själv 

 

0 1 2 

30. ..tillåta mig att fokusera på att ta hand om skadan, vilket kan kännas 

bra 

 

0 1 2 

31. ..göra tydligt att jag fortfarande lever när jag inte känner mig 

verklig 

 

0 1 2 

32. ..sätta stopp för självmordstankar 

 

0 1 2 

33. ..utmana mina gränser på samma sätt som vid fallskärmshoppning 

eller andra extrema aktiviteter 

 

0 1 2 

34. ..ge ett bevis på vänskap eller starka band till vänner eller andra jag 

tycker om 

 

0 1 2 

35. ..se till att någon jag tycker om inte lämnar eller överger mig 

 

0 1 2 

36. ..visa att jag klarar av den fysiska smärtan 

 

0 1 2 

37. ..uttrycka min känslomässiga stress 0 1 2 
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38. ..försöka skada någon närstående 

 

0 1 2 

39. ..visa att jag är självständig/oberoende 

 

0 1 2 

 

      

(Friviligt) Om det finns andra påståenden som du tycker skulle stämma in bättre på dig än 

dem på listan så kan du skriva dem här: 

 

 

 

 

 

 

(Frivilligt) Finns det några påståenden som du tycker skulle vara med på listan, även om de 

inte stämmer in på dig? Skriv dem i så fall här: 

 

 

 

  

 

   

 

 

   

    

  


