
 

 

 

 

[   

Självskadebeteende 

Om professionellas erfarenheter i möte med personer 

med självskadebeteende 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Maria Barkstedt Jenny 

Jansson 

Handledare: Inger Holm 

VT11 

2MB332-II 

Examensarbete 



 



ABSTRAKT 
Linnéuniversitetet 

Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 

Pedagogik med inriktning mot ungdoms - 

och missbruksvård, Examensarbete 15hp 

 

Titel Självskadebeteende – Om professionellas erfarenheter 

i möte med personer med självskadebeteende 

Engelsk titel Self-mutilation- About professionals' experiences in 

meeting with people with self-injury 

Författare  Maria Barkstedt Jenny Jansson  

Handledare  Inger Holm 

Datum  Mars 2011 

Antal sidor  32 

Nyckelord självskadebeteende, professionella, erfarenheter, 

känslor, arbete 

 

Studiens syfte var att belysa några professionellas inom skola, 

socialtjänst och sjukvård erfarenheter i möte med personer med 

självskadebeteende. Metoden var kvalitativ med hermeneutisk 

inriktning och vi använde oss av semistrukturerade intervjuer. 

Våra frågeställningar var, hur beskriver de professionella 

självskadebeteende, vilka erfarenheter har de professionella av 

möte med personer med självskadebeteende, vilka tankar och 

känslor väcker självskadebeteende och hur hanteras det. De 

professionella vi mött har erfarenheter av personer i alla åldrar 

med självskadebeteende, både tjejer och killar. Resultatet visade 

att det vanligaste formen av självskadebeteende är cutting och att 

personer med självskadebeteende ofta har upplevt något 

traumatiskt i sin barndom, ofta har de även dålig självbild och låg 

självkänsla.  Slutsatserna är att det behövs mer forsking kring 

ämnet och att det är viktigt att upptäcka ett självskadebeteende i 

tid. 



 



Förord 
Vi vill tacka våra respondenter som har gjort vår studie möjlig att genomföra. 

Tack för ert engagemang, era reflektioner och tankar har varit betydelsefulla för 

oss. Även ett stort tack till vår handledare Inger Holm för hennes stöd, 

uppbackning och handledning som har givit oss ny energi och inspiration.  

Vi vill även tacka våra familjer för stöd och förståelse. 

Maria Barkstedt och Jenny Jansson 
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INTRODUKTION 

Psykisk ohälsa är ett stigande problem i Sverige, fler och fler väljer att skada sig själva 

och enligt Socialstyrelsen (2004a) sker den största ökningen i Sverige bland ungdomar. 

Många personer mår dåligt, åtskilliga lider av depressioner och ångest på grund av de 

höga krav och förväntningar som finns i samhället, så som resultat i skola, kropps och 

utseendeideal samt att man bör hålla på med så många fritidsaktiviteter som möjligt. Ett 

självskadebeteende har många ansikten och skiftar mellan olika individer, beroende på 

den fysiska, psykiska och sociala kompetensen som individerna har men även den 

professionellas bemötande. 

För de som inte har kunskap om ämnet kan det verka oförståeligt att personer i dagens 

samhälle utvecklar ett självskadebeteende. Det har blivit allt vanligare med 

medierapporter där det står att personer är nedstämda, oroliga och känner sig stressade. I 

medievärlden har självskadebeteendet fått fotfäste och det hörs mer och mer om det i 

debatterna (Åkerman, 2009). Självskadebeteende är inte som många tror något nytt 

fenomen utan har kunnat påvisas redan i Markusevangeliet i bibeln då en man slog sig 

själv blodig med stenar för att rena sig. Historiskt sätt har man även kallat 

självskadebeteende för självspäkning och självstympning i religionens namn (Psykologi 

guiden, 2011). Numera är det vanligaste sättet att skada sig genom att rispa eller skära 

sig med vassa föremål. Med självskadebeteende avses att medvetet och direkt skada sin 

egen kropp utan självmordsintention. 

Tvångsmässigt dras hon till den slutgiltiga lösningen: rakbladen och 

lindringen genom dem. Att skära djupa sår i armarna och se blodet 

sippra fram mot den vita huden. Först då tystnar demonernas skratt för 

en kort stund. (Pålsson, 2004, s167) 

När såren läker kommer rädslan att förlora stödet, detta i sin tur innebär att flera 

framsteg ersätts av misslyckanden. Det är då de professionella måste visa dessa 

människor att vi fortfarande ser dem och tar dem på allvar. Bemötandet är det viktigaste 

i mötet med människor som har ett självskadebeteende. Att vara medmänsklig, finnas 

där och att visa empati inför situationen som personen står inför. Många gånger är det 

viktigt att vara personlig utan för den skull gå in på det som är privat, att personalen 

vågar visa sin sårbarhet. Det handlar inte om att komma med lösningar utan att bara 

finnas till och lyssna menar Kåver och Nilsonne (2007).  

De flesta med erfarenhet av problematiken verkar vara eniga om att personer med 

självskadebeteende behöver mötas av professionella med kunskap kring beteendet. 

Kåver och Nilsonne (2007) menar att det i mötet är viktigt med närvaro, acceptans, 

empati och bekräftelse. Dock är det viktigt att veta att bekräftelse och acceptans inte 

behöver innebära att man håller med utan att man accepterar och lär sig utgå från läget 

som det är just nu. 

Som behandlingspedagog kommer man nära personer som har eller har haft ett 

självskadebeteende. Dessa personer befinner sig i en utsatt situation, vilket innebär att 

vi som arbetar med de här personerna har ett ansvar. Ett väl fungerande samhällssystem 
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där professionella som arbetar med dessa personer bör ha en stor kunskap om detta 

specifika beteende.  

Att arbeta med självskadande människor väcker ofta känslor och dessa känslor går inte 

att ifrågasätta. Kåver och Nilsonne (2007) menar att när andra i din omgivning uttrycker 

glädje, sorg, engagemang, ilska, skam och skuld eller vad det nu kan vara, vill de 

förmedla något viktigt till dig. Dessa känslor finns ofta med hos människor som skadar 

sig själva och är en bidragande orsak till de destruktiva beteende (Socialstyrelsen 2009).  

Riksförbundet Ungdom för Socialhälsa (RUS) gick hösten 2010 ut med reklam i media 

som menar att det är i snitt två ungdomar per klass som har ett självskadebeteende. I en 

undersökning gjord av BRIS visar det att stress i förbindelse till de krav som finns i 

dagens samhälle gör att ett stort antal unga människor lider av ångest. Då dessa 

handlingar som ett självskadande innebär ofta är svåra att förstå så menar Kåver med 

flera (2007) att det alltid finns en förklaring till ett beteende. För att förstå dessa 

handlingar måste man försöka ta reda på hur personen tänker och känner, vilka 

värderingar och omständigheter det råder kring just den personen.  

Den person som utför självskadandet har ofta en önskan att bli räddad, förståndet tröstar 

till ett agerande och sinnet söker efter en annan lösning menar Åkerman (2009). Man 

fastnar i en ond cirkel av skuld, skam och ångest, ofta har personen tappat tron på 

framtiden och på sig själv. Åkerman (2009) menar att man endast klarar att sluta skada 

sig själv om man gör det för sin egen skull. Man kommer till en vändpunkt, hittar ett 

nytt intresse och känner tillhörighet till andra som kan ge mening åt livet. 

En enda vilja har jag kvar. Viljan att släppa taget att äntligen utforska 

den frihet som döden innebär. Jag gör mig onåbar på alla sätt och vis. 

Ingenting ska kunna binda mig till livet längre. Inte ens kärleken ska få 

lura mig att dröja kvar. Jag tillhörde aldrig den här världen. Den är 

människornas, inte min. Ingen och inget ska få stå mellan mig och 

döden. Det är dags att ta farväl nu.( Pålsson, 2004 s 221) 

Ett typiskt exempel på någon med ett självskadebeteende är att personen har svårt att 

lösa problem, konflikter och att man har en väldigt negativ uppfattning om sig själv. I 

den kognitiva behandlingen handlar det om erkännandet, att som även Kåver med flera. 

(2007) skriver förstå klientens tankar och beteende. Liksom Kåver med flera (2007) 

styrker även Straarup Söndergaard (2008) att alla har sina olika skäl att göra det man 

gör och att det är viktigt att hitta andra alternativ till sitt självskadande. 

Att skämmas över sig själv och sina brister är tidens gissel och bränsle 

för hela makeover industrin. Den industrin har ett huvudmål – att tjäna 

pengar. Den plockar in dig i självkritikernas och skammens starka 

kraftfält för att sedan göra dig extremt mottaglig och villig till 

förändringsprojektet, från Botox och häftiga 

viktminskningsbehandlingar till trädgårdstäppans förvandling till 

buddhistisk meditationsplats. De kommersiella krafterna vet att lägga 

eld på brasan för att utnyttja din osäkerhet. Veckotidningarna lever på 

din önskan att blir perfekt i olika avseenden: kroppen, huset, ekonomin, 

jobbet, hälsan eller vad det nu kan vara. Budskapet är att du aldrig ska 

slå dig till ro, aldrig tänka att du duger. Du kan alltid bli klyftigare, 
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smalare, snyggare, mer engagerad, hålla mer briljanta tal och vara mer 

intressant på kafferasten (Kåver & Nilsonne, 2007 s 129) 

Många går i tron att det är stora skillnader mellan flickor och pojkar när det gäller 

självskadebeteende, men i en studie gjorda av Klonsky & Muehlenkamp (2007) så 

visade det sig att skillnaderna är marginella.  

Definitioner 

Självskadebeteende, avsiktligt skärande, rispande eller brännande på den egna kroppen. 

Därmed utesluts andra former av självtillfogade skador så som självmordsförsök, 

matmissbruk, sexmissbruk och drog användning. 

Episodiskt självskadebeteende, innebär att det sker under en kortare period och utförs 

endast vid några få tillfällen, (Socialstyrelsen 2004b). 

Repetitivt självskadebeteende, innebär att det sker vid upprepade tillfällen under en 

längre period och man riskerar att utveckla ett för individerna ett normalt sätt att hantera 

olika psykiska smärttillstånd (Socialstyrelsen, 2004b). 

Borderline-personlighetsstörning, Borderline personlighetsstörning yttrar sig på olika 

sätt. Den som fått sjukdomen känner sig ofta arg, deprimerad, olycklig och har ångest. 

Känslorna kan gå mot leda och tomhet eller skräckartat stegras mot katastrof och 

övergivenhet. (Vårdguiden 2011) 

En undersökning visar att det finns två grupper av personer som skadar sig, den ena 

gruppen visar upp sitt beteende tidigt och är ett så kallad. episodiskt självskadebeteende 

medan den andra gruppen håller på med beteendet i hemlighet, under längre tid och är 

ett sk repetitivt självskadebeteende. (Socialstyrelsen 2004b). 

Bakgrund 

Enligt Holmqvist (2004) är samverkan nödvändig mellan olika instanser som skola, 

ungdomsmottagningar, socialtjänst, sjukvård. I en svensk rapport kan vi utläsa att det 

under senare år skett en kraftig ökning då både killar och tjejer med självskadebeteende 

tar kontakt med sjukvården, dock är det vanligt att manliga självskadarens skador 

diagnosernas som olycksfall (Ståhl (2007). I en studie av Holmqvist (2004) visar det sig 

att det saknas kompetens inom socialtjänsten när det gäller psykiska problem hos 

människor. Det finns för närvarande lite forskning som bygger på svenska studier, 

däremot finns det en del forskning gjord i USA. En av undersökningarna visar att de 

flesta ungdomar som skurit sig, det vill säga 93 %, uttryckt att de rispat sig med ett vasst 

föremål.  

Ståhl (2007) menar att den forskning som finns på senare tid om självskadebeteende 

fortfarande bygger på Favazzas tankar kring den episodiska och den repetitiva formen 

av självskadande.  

YIP (2006) och Abrams & Gordon (2003) har i sina studier försökt skapa en större 

förståelse för unga kvinnor med självskadebeteende i olika samhällsklasser. I en annan 
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studie gjord av YIP (2006) menar han att det inte finns någon etnisk grund och att 

kulturella faktorer inte påverkar ett självskadebeteende. Det har visat sig att flera av 

personerna som undersökts har haft svåra familjeförhållanden och varit med om olika 

trauman tidigt i livet. Många ungdomar känner sig berövade på gränser, sin önskan om 

ett meningsfullt förhållande till sina föräldrar men även till pojkvänner/flickvänner och 

kamrater. Många känner sig berövade på sin egen identitet, de känner att andra inte litar 

på dem (YIP 2006).). 

Gruppen med vanliga ungdomar har goda prestationer och går regelbundet i skolan, 

ungdomar med psykiska problem som ångest och depressioner går till skolan i perioder 

och ungdomarna med sociala problem var i skolan då och då. Vad som har visat sig i 

studien är att det är en kombination av psykologiska, biologiska och sociala förklaringar 

när människor tar till självskadande. Det kan vara upprepande trauman, kränkningar och 

försummelse i den tidiga barndomen innan själva språket har tagit form. Barn som 

känner ett eget värde är inte lika benägen att tillfoga sig själv skada till skillnad från en 

som inte har fått den bekräftelsen menar Holmqvist (2004). 

 

 

Fig. 1 Holmqvist (2004) sid 17 

 

Den mesta forskningen och även den mediala rapporteringen omkring 

självskadebeteende visar att man utgår ifrån en form av stereotypt berättelse, att det är 

tonårstjejer med trasiga själar som har en sinnebild av att vara labila och sköra flickor 

menar Ståhl (2007). Det blir en snedvriden bild av de personer som skadar sig själva 

och det i sin tur leder till konsekvenser. När vi kategoriserar in personer i kategorier så 

innebär det att vi förlorar helhetsperspektivet anser Ståhl.  
 

Många går i tron att det är just bara tjejer som skadar sig själva, men enligt Ståhl (2007) 

finns det studier som hävdar att fördelningen mellan tjejer och killar som skadar sig är 

helt jämn. Ståhl ställer sig frågande om denna deskriptiva syn påverkar hur 

ungdomarnas beteende och identiteter bemöts av både vården, i forskningen och i 

samhället för övrigt. I Ståhls undersökning visade det sig att man behandlar flickor och 

pojkar på olika sätt, flickors problem betraktas vara mer av psykiatrisk karaktär medan 

”Vanliga” 

ungdomar   
Ungdomar med 

psykiska problem 

Ungdomar med 

sociala problem i 

familjen 
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pojkars anses vara mer av social karaktär. Det har visat sig att flickor är mer introverta 

medan pojkar är mer utåtagerande, om man utgår ifrån att studera de sociala 

bakgrundsförhållandena. 

Bakomliggande orsaker 

En bidragande orsak till att man börjar skada sig är att man varit med om traumatiska 

upplevelser under sin uppväxt (YIP, 2006). Människors självskadebeteende varierar 

kraftigt menar Abrams och Gordon (2003) i sin studie. Många försöker manipulera bort 

beteendet istället för att ta reda på vad det är som är den utlösande faktorn. Man måste 

förstå varför de vill fly från verkligheten menar Abrams och Gordon. 

Enligt Kimberly, Melander och Almazan (2010) kan den vånda, rädsla och fruktan man 

känner resultera i ett självskadebeteende som kan bli livshotande. Flera undersökningar 

har visat att människor med självskadebeteende har en stark känsla av att vuxenlivet är 

meningslöst, ett avståndstagande från det etablerade samhället och en längtan att hitta 

en alldeles egen väg i livet. 

En studie visar att den vanligaste åldern att debutera med självskadebeteende är vid 16 

års ålder då man är på väg ur puberteten menar Rodham och Hawton (2009). Det finns 

även några riskfaktorer som har betydelse, alkoholkonsumtion och sexuella aktiviteter 

och även depression kan ligga bakom. Det är också vanligt att efter man debuterat med 

självskador att man upprepar detta vid flera tillfällen i sitt liv. I studien som gjordes 

visade det sig att det var vanligare bland flickor med avsiktligt självskadande än pojkar, 

noterbart är dock att det är vanligare än man tror med pojkar som skadar sig själva 

menar Rodham och Hawton (2009). 

 

I en studie som gjordes i 16 olika distrikt i Europa visade det sig att det är stora 

kulturella skillnader på självskadebeteende menar Favazza (2009). Det visade sig att vår 

kultur har ett inflytande på vårt förhållningssätt, när det gäller vår kropp. Om vi väljer 

att se vår kropp som en spegel av oss själva så förstärks vårt gemensamma perspektiv så 

vi kan förstå ett beteende bättre anser Favazza. Men det kan även vara en kamp för ett 

bättre liv som uttrycks genom att skära sig.  

 

Enligt Favazza(2009) skiljer man på självskadebeteende och självmordsförsök då det 

oftast är de inte länkade till varandra. Han hävdar att självskadebeteende inte ska 

missuppfattas som ett självmordsförsök, då personer med självskadebeteende inte är 

självmordsbenägna. Enligt Favazza så kan det uppstå ett självskadande som kan ses som 

ett självmordsförsök på grund av att personen känner en desperation över att inte klara 

av att kontrollera situationen som personen befinner sig i.  

 

Adler och Adler (2007) menar att självskadebeteende handlar om ett komplext förlopp 

av ett formellt samspel snarare än om medicinska problem. De anser att den 

psykologiska termen är allt för snävt och enkelspårigt i relation till självskadebeteende i 

dagens samhälle. Det borde vara en utökning av sociologisk forskning inom området 

menar man. Adler och Adler åsyftar att i kontrast till det psyko medicinska perspektivet 

efterfrågas det hur en person börjar med självskadebeteende.  
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De menar att den presentationen som media och lektioner i skolan har bidragit till att 

flera personer har börjat skada sig själva. Personer som börjar skada sig själva gjorde 

det av nyfikenhet eller så sökte de tillhörighet till en grupp. Med utgångspunkt i detta 

formades och bildades identiteter och sociala grupper runt självskadebeteende. Adler 

och Adler (2007) hittade likheter som visar att många handlade av impulsivitet vid 

berusning och depression när det gäller självskadebeteende. 

 

De påträffade även åtskilliga som agerade med att skada sig själva på ett avsiktligt, 

planerat, uppskjutande sätt. Det visade sig att en del vägde för och nackdelar, sköt upp 

självskadan tills de kände sig redo. De förhandlade med sig själva eller band 

självskadande till olika rutiner såsom vid uppstigning eller vid läggdags. Vidare sägs det 

att detta visar på individers rationalitet, medverkan och kontroll över beteendet snarare 

än om patologisk maktlöshet. De flesta slets mellan begäret att skada sig samtidigt som 

de fördömande känslorna, då de upplevde sitt beteende som negativt. Men de fann 

också grupper som med sin inställning till självskadebeteende kategoriserades som 

passivt eller aktivt positiva med självskadebeteende som val av livsstil menar Adler och 

Adler (2007). 

Det är nödvändigt att våra samhällsinsatser skaffar sig och förbättrar metoder som i 

tidig fas kan vara till hjälp för personer som lider och far illa. Vad som även framgick 

var att det behövs mer preventioner i skolan och att olika professioner behöver gå ihop 

över gränserna och arbeta tillsammans. Det är nödvändigt att personal inom samhällets 

olika instanser som skola, socialtjänst och sjukvård lär sig att se och höra människors 

försök att kommunicera i sin utsatta situation och i sitt lidande (Stain 2008).  

I Fortune, Sinclair och Hawtons (2007)studie visade sig att ungdomar identifierar sig 

med sina vänner och familj och att det är först och främst där de kan hämta stöd. En 

slutsats man gjorde var att familjenätverk och kamratrelationer är viktigast och bör 

alltid finnas med som ett helhetsperspektiv i sjukvården, skolan och socialtjänst. Vikten 

av att lära sig problemlösning och ta hand om stress, hjälpas åt när det gäller 

antimobbningsprogram samt kamratstöd är stor. Att vi tillsammans skapar en 

medvetenhet i hur och var man kan söka hjälp hos vuxna som man kan litar på anser 

Fortune, Sinclair och Hawton är av stor vikt. 

Behandling 

Olika former av terapier har prövats, men med dagens höga krav på evidensbaserad 

forskning så finns det få undersökningar som med starkt bevisvärde kunnat visa en 

behandlingsform som förebygger ett upprepat självskadebeteende. Ett undantag utgörs 

av dialektisk beteendeterapi (DBT). DBT är en omfattande och avancerad form av 

kognitiv beteendeterapi, specifikt utvecklad för personer med repetitivt 

självskadebeteende och borderlineproblematik Det handlar om att hitta alternativa vägar 

till att inte skada sig själv. (Stain, 2008). 

 

Socialstyrelsens forskningsöversikt visar på att det saknas kunskap inom området och 

att det främst saknas pålitliga studier av beteendets utbredning, och även när det gäller 

behandlingsformer (Ståhl 2007). Genom att självskadebeteendet är starkt förknippad 

med flickor, har forskningen stagnerat och pojkarna förblir latenta i forskningen. Enligt 
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Ståhl så har forskningen blivit rutinmässig då man koncentrerar sig på flickors 

problematik i första hand.  

 

I Warner och Ferrys (2007) undersökning menar de att man ska se självskadebeteende 

som ett sätt att hantera stress. Vidare tar Warner och Ferry upp att behandlingsmetoder 

såsom DBT som inriktar sig på det som händer just nu kan vara skadliga eftersom den 

behandlingsmetoden inte bortser från att självskadebeteende ofta har en grund i fysiska 

och även sexuella övergrepp och mobbning. Det kan medföra en annan form av förtryck 

med påföljd att känslor av utanförskap och maktlöshet ökar. Deras kritik mot DBT är att 

självskadebeteende har flera funktioner för en person än vad DBT tar för givet och att 

modellen är populär bland de professionella eftersom det är en lätt modell att följa. 

 

Emotion-Focused Therapy kan användas effektivt i kombination med andra 

behandlingar när det gäller behandling vid självskadebeteende, enligt Kimball (2008) är 

det också viktigt med emotionell anknytning. Även om barndomstrauma kan vara en 

bidragande orsak till avsiktlig självskada så är den inte nödvändigtvis prediktiv för 

sådana beteenden. Man lär sig att ändra sina strategier, det är de känslomässiga 

målinriktade kombinationer av terapi som ger stödjande band mellan olika personer 

(Kimball, 2008). 

 

Socialstyrelsen (2009) gjorde en kartläggning som visade att de flesta personer som skär 

sig har andra problem som borde orsaka kontakt med sjukvården, sociala myndigheter 

eller åtminstone motivera en tydlig hjälpinsats från skolhälsovården. Noterbart är dock 

att mer än hälften av ungdomarna har utsatts för kränkning eller övergrepp. 

 

Klonsky och Muehlenkamp (2007) anser att självskadebeteende är ett heterogent 

beteende i dess kännetecken och funktion. Att man bör vara försiktig i sin bedömning 

om vilken behandling som personen behöver ha, och att behandlaren bör se till 

självskadepersonens perspektiv och det i sin tur bör ligga till grund för varje individuell 

behandling. 

Självskadebeteende är inte en sjukdom. Det är också ett sätt att klara av 

livet. Man skulle kunna jämföra det med droger. Visst, man vill sluta och 

få ett bra liv. Men man är ändå tveksam till att släppa tryggheten. 

(Åkerman 2009 s 149) 

Bemötande av självskadande ungdomar 

Alla människor vill ha beröm, uppskattning och omsorg. Självskadebeteende grundar 

sig i ett komplext tankemönster som gör att vi inte kan vara helt säkra på att det endast 

är ett destruktivt beteende eller om det är en from av strategi för att överleva. Trots att 

självskadebeteendet försvinner så finns självhatet, ångesten och den känslomässiga 

grundproblematiken kvar menar Åkerman (2009).  

Björkman (2007) påvisar att vi människor är försedda med ett språk för att vi ska prata 

med varandra. Vi behöver prata med varandra om vår egen överlevnad, då det faktiskt 

är den som är hotad. Vidare tar Björkman upp att prat läker men det tar tid, det ska vara 

det goda, förtroendefulla samtalet där det finns ärlighet och uppriktighet. Så hur hjälper 
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vi personer som har ett självskadebeteende? Genom att lyssna, hjälpa, att finnas där så 

kan man lindra, men det tar tid. 

Teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt att använda oss av två teoretiska inriktningar, Goffmans rollteori som 

beskriver hur man går in i olika roller i olika sammanhang och von Wrights tolkning av 

Meads intersubjektivitetsteori, där mötet mellan människor skapas av dem gemensamt. 

Goffmans rollteori 

Rollteorin handlar om samband som finns inom och mellan människor och även hur vi 

håller våra sociala identiteter vid liv. Goffmans (2004) teorier har haft stort inflytande 

och har en lång historia inom det sociala arbetet. Goffmans tankar har alltid legat i 

spetsen för forskning som rör samspelet mellan människor. Det medför att olika sociala 

strukturer, förväntningar eller uppträdanden skapar de olika rollerna som personer har i 

olika sammanhang menar Goffman.  

Författaren skriver om främre och bakre regioner. Ide främre regionerna det vill säga de 

olika platser vi möter individerna på, tillexempel i ett behandlingsrum, en sal eller på 

skolan måste man som professionell ha ett professionellt förhållningssätt, Vi tar på oss 

olika roller i de främre och bakre regionerna. De bakre regionerna kan vara 

personalrummet, hemmet eller på någon annan neutral plats där vi kan gå ur våra roller 

och bara vara oss själva (Goffman 2004). 

Goffman (2004) menar att våra liv utgör ett rollspel där vi arbetar för att få andra 

personer att tro på oss som människor. Vidare menar han att vi agerar skådespelare, 

publik och utomstående på en och samma gång och vårt liv utgör själva scenen. Våra 

förväntningar från vår omgivning avgör hur vi ska agera och vise versa, allt beror på 

miljön och innebär att vi måste anpassa oss. Vi använder det här i alla våra 

konversationer vilket signalerar och gör att intryck byts mellan människor. Detta gör att 

vi lär oss anpassa oss på bästa sätt för att hantera situationen som vi ställs inför. 

Vidare anser Goffman (2004), på det personliga planet är det våra kläder, vår 

kroppshållning, vilket kön vi har, vår etnicitet, gester och hållning som är våra skal. Att 

skapa en ny yta är svårt och varje människa måste välja mellan olika sätt för att kunna 

underlätta eller försvåra för andra människor att komma för nära in på sig. Detta innebär 

att vår exteriör ingriper förväntningarna som många gånger är konstruerade av fördomar 

om en specifik fasad hos åskådarna. 

Personer kan sluta att tala men aldrig upphöra att överföra uttryck till sin omgivning, 

vilket innebär att personer i omgivningen fortfarande kan bilda meningar om personen 

genom att bara se på henne/honom anser Goffman (2004). Då andra människor gör egna 

tolkningar om hur och vem vi är, är det viktigt att lära sig att förmedla den bild man vill 

skapa om sig själv.  
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Moira von Wrights tolkning av Meads intersubjektivitetsteori 

Vad von Wright (2000) belyser i sin teori är att alla människor är vardande, det vill säga 

att vi ständigt förändras vare sig vi tänker på det eller inte. Vidare menar författaren att 

den människa vi möter är den människa vi väljer att möta eller det som vi 

uppmärksammar hos en individ utifrån våra egna erfarenheter och intressen. När vi 

arbetar med människor med problematik får vi inte glömma att möta personen som ett 

vem och inte ett vad. När von Wright talar om ett vem så menar hon personens inre 

egenskaper vilka framkommer i ett genuint möte människor emellan. När författaren 

talar om ett vad menar hon fasaden vi visar utåt såsom ålder, kön, arbetstitel och dylikt. 

von Wright (2000) beskriver att vetandet ökar när vi ställs inför motstridig kunskap, vad 

hon menar är att kunskap som vi redan äger skulle kunna ersättas mot en ny vana. von 

Wright betonar att man i det relationella perspektivet vänder uppmärksamheten till 

personen som har ett självskadebeteende mot dennes personlighet. Då författaren tar 

upp det punktuella perspektivet så utgör det personers sociala bakgrund, och även 

psykologiska och biologiska faktorer, med andra ord används det punktionella i hur man 

kan utvecklas som individ. 

Författaren anser att medvetet eller omedvetet styrs våra handlingar av våra värderingar, 

vår etik och moral. Vidare så redogör von Wright(2000) om det första mötet och vikten 

av det, men även om hur man ska använda sig av det relationella perspektivet i samspel 

med det punktuella perspektivet, för att det leder till större utveckling för alla parter. 

von Wright (2000) anser att vi ska gå in med öppna ögon och med ett öppet sinne inför 

varje ny kontakt med en ny person. För att skapa trygghet inför en ny person behöver 

man skapa en trygg miljö där man upplever respekt och kan få känna sig stolt i relation 

till andra människor. Vad man måste tänka på är att man inte uppfattar personen som 

bärare av sina egenskaper och handlingar. Genom sin spegling av de signifikanta andra 

och genom deras respons formar man sin identitet och självbilden förstärks eller 

försvagas. Allt handlar om den självskapade processen som är det val eller icke val av 

livsstil som vi gör, medvetet eller omedvetet åsyftar författaren.  

Vidare tar hon upp den moralfilosofiska tryggheten och säkerheten vilket man tar fram 

med syfte att hindra och förebygga skamkänslor. Vidare till det reflexiva tänkandet som 

handlar om det sättet man tänker om sig själv.  

Vi ställs alla inför olika val och lösningar på olika problem som uppstår i sociala 

situationer. von Wright (2000) menar att vi måste våga stanna upp och tänka efter för att 

försöka förstå andra människors handlande och även ställa sig frågande varför man gör 

som man gör. Det är viktigt att inse att om du uppfattar personen som står framför som 

ett vad, är det lätt att den personen också ser sig själv som ett vad.  

Författaren skriver om emotioner där hon tar upp att känslor är en del av våra sociala 

handlingar. Koncentrationen spelar en betydelsefull roll i det estetiska stadiet av en 

händelse då vi konstruerar vårt föremål. Detta innebär att vi själva konstruerar 

handlingsförloppet innan vi hinner bedöma själva objektet framför oss. Det menar von 

Wright (2000) kan ha med anknytningen till vår egen barndom att göra, vilket i sin tur 

innebär att våra emotioner kan spela oss ett spratt.  
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Författaren menar att vi måste distansera oss, från oss själva och betrakta oss utifrån 

någon annans perspektiv för att öka vårt eget medvetande om oss själva. Författaren 

menar att vi måste tänka reflexivt för att kunna se både det som kunde ha varit, det som 

är, men även om det som skulle kunna hända i framtiden.  

Vidare så anser författaren att man inte kategoriserar in människor i fack utan ta reda på 

vem en människa är genom det mötet som du har, det gör du lättast genom att handla 

och samtala med personen som står framför dig. Genom att möta dig själv, vågar du att 

möta andra, och det är i de här mötena som vi blir till. 

Går man in i ett möte med ett relationellt perspektiv kan det bli på många sätt men inte 

hur som helst. (Moira von Wright 2000). 

Syfte och problemformulering 

Syftet med studien var att belysa vilka erfarenheter några professionella inom sjukvård, 

socialtjänst och skola har i möten med personer med självskadebeteende. 

 Hur beskriver några professionella självskadebeteende? 

 Vilka erfarenheter har de professionella av möte med personer med 

självskadebeteende? 

 Vilka tankar och känslor väcker självskadebeteende hos de professionella och 

hur hanteras det? 

METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

Vi gjorde en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer, urval, 

datainsamling och granskar studiens giltighet utifrån begreppen trovärdighet, äkthet och 

etiska överväganden. Vi diskuterar även trovärdighet och äkthet. 

Vetenskapligt förhållningssätt 

Anledningen till valet av en kvalitativ metod är att den uppfyller studiens syfte som var 

att belysa några professionellas erfarenheter i möte med människor med 

självskadebeteende. En kvalitativ studie ger en djupare uppfattning och även en 

deskriptiv syn av respondenternas möte med personer med självskadebeteende. 

Eftersom intresset låg i att undersöka respondenternas livsvärld och inte personer med 

självskadebeteende har vi använt oss av ett hermeneutiskt perspektiv. Därför valde vi att 

använda oss av en kvalitativ och inte en kvantitativ metod Bryman(2009). I studien har 

vi velat återge en trolig, rättvis bild genom att förhålla oss så neutrala som möjligt för 

att inte ha egna tolkningar av materialet vi fått ta del av. Med kvalitativ metod kan vi 

eftersträva en öppenhet och en djupare förståelse när vi studerar verkligheten. (Forsman, 

1997) Vår uppgift är inte bara att förstå, vi ska också kunna begripa och förklara den 
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kunskap som vi får ta del av. Vi bör därför värdera och bedöma de metoder som vi 

använder dels för att ge stöd till den kunskap som vi försöker finna samt dess moraliska 

värde (Forsman, 1997).  

Hermeneutik 

Under 1900-talet förstärktes hermeneutiken till att vara en mer existentiell filosofi, detta 

syftar till en ökad förståelse av människors livsvärld och den mänskliga existensens 

grundbetingelser. Hermeneutik betyder tolkningslära och används som vetenskaplig 

riktning för att göra tolkningar. Idag tillämpas hermeneutiken inom många olika 

vetenskapliga discipliner men främst inom human-, kultur-, och samhällsvetenskapen 

(Patel & Davidsson, 2003). Den kunskap som hermeneutiken intresserar sig för är 

kunskap om människors livsvärld. Tillvägagångssättet för att nå människors livsvärld är 

tolkningen av det observerbara beteendet anser Hartman (2009). I hermeneutiken 

använder man sig ofta av ett holistiskt synsätt vilket innebär att man ser till helheten, det 

vill säga att man vid exempelvis ett självskadebeteende försöker att förstå delarna i 

relation till helheten och att allt hänger ihop (Hartman 2009).  

Vidare är det vår egen förförståelse som vi aldrig kan komma helt ifrån, detta innebär 

att vi aldrig kan nå en fullständig förståelse för en annan människa.  Enligt 

hermeneutiken så tolkar man delar av texten enskilt och när man tolkar texterna enskilt 

så skildras delarna till en helhet (Kvale & Brinkman, 2009). När man tolkar så väljer 

man att komma fram till en god kunskap, har man gjort det så slutar man. Vårt syfte var 

att belysa vilka erfarenheter några professionella inom sjukvård, socialtjänst och skola 

har i möten med personer med självskadebeteende. Tillvägagångssättet för att nå 

kunskap om livsvärlden är tolkning av det observerbara beteendet. Det handlar om att vi 

som författare intresserar oss för de professionella i hur de uppfattar möte med personer 

med självskadebeteende. Hermeneutiken handlar om hur världen uppfattas och tolkar 

inte hur den är. Vår förståelse ligger i hur andra uppfattar världen och vi kan inte mäta 

deras värld utan måste då tolka den utifrån hur vi uppfattar deras värld (Hartman, 2009). 

Kvalitativ forskningsmetod 

Med vår undersökning vi vill nå en djupare kunskap om vilka erfarenheter och 

upplevelser ett självskadebeteende väcker hos professionella inom skola, socialtjänst 

och sjukvård därav en kvalitativ metod. Den semistrukturerade intervjuguiden kan 

möjliggöra ett större djup, då den ger större frihet utifrån personernas egna ord, men 

även ge oss möjlighet att se mönster i de insamlade svaren (Kvale, 2004). 

Vi kommer att använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med bitvis öppna 

frågor för att kunna ta del av olika professionellas erfarenheter och på så sätt få svar på 

våra frågeställningar. Det som söks i kvalitativa undersökningar är en förståelse för hur 

människan upplever en viss situation eller en viss problematik. Genom att delge 

informanternas berättelser kan vi närma oss deras subjektiva sätt att se på världen 

(Hartman, 2009). Med hjälp av intervju i en kvalitativ undersökning kan personerna 

med egna ord berätta om sina upplevelser samt förklara utifrån sina perspektiv hur de 

ser på ett självskadebeteende. 
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Semistrukturerad intervju 

Inom den kvalitativa forskningen är semistrukturerad intervju den mest använda 

metoden. Det finns två former av kvalitativa intervjuer, den ena är ostrukturerade 

intervjuer och den andra är strukturerade intervjuer. Vårt syfte med den kvalitativa 

intervjun var att låta intervjun röra sig fritt i olika riktningar. Det här ger kunskap om 

vad våra respondenter anser är relevant och viktigt. Det tillät även oss som intervjuare 

att ställa nya frågor som eventuellt behöver utvecklas när våra respondenter svarar på 

frågorna.  

Vidare byggde vi upp intervjuguiden i rubriker för att få med allt som var relevant för 

vår studie samt en referensram för att vi inte skulle komma ifrån vårt ursprungliga 

problemområde. Detta verktyg var en stor hjälp för oss för att få en så skildrande 

intervju som möjligt utan att äventyra utrymmet för spontanitet. Detta gav oss också 

möjlighet att kunna ändra ordningsföljden på våra frågor beroende på intervjupersonens 

svar, vilket dock inte behövdes. 

Kvalité inom kvalitativ undersökning 

När det gäller kvalitén på vår studie så använde vi oss av olika alternativa begrepp till 

reliabilitet d.v.s. att vi verkligen mäter det man avser att mäta och validitet d.v.s. att hur 

väl vi mäter det vi ska mäta som ofta används i en kvantitativ undersökning. Begreppen 

är trovärdighet och äkthet. 

Trovärdighet  

Trovärdighet består av fyra grundkriterier som har sin motsvarighet i den kvantitativa 

undersökningen.  

Tillförlitlighet, motsvarar validitet. Det implicerar både att man tryggar att forskningen 

utförs i enlighet med de regler som finns samt att man rapporterar resultaten till 

respondenterna eftersom det är dem som har studerats. För att respondenterna ska kunna 

intyga att vi som författare har uppfattat svaren på rätt sätt. 

Överförbarhet, är motsvarighet till enskild validitet, vilket består av studiens kontext 

eller situationen där studien genomförs. Det som betonas i en kvalitativ studie är att den 

handlar om djup inte om bredd, vad vi ville få ut var deskriptiva redogörelser som 

beskriver situationer på ett detaljerat sätt.  

Pålitlighet, kan likställas med reliabilitet, det innebär att vår studie redogör för alla faser 

av forskningsprocessen, problem formuleringen, samt val av undersökningspersoner, 

fältanteckningar och intervju skrifter rörande analysen av data.  

Objektivitet, kan likställas med kvantitativa studiers confirmability, vilket gav oss 

möjlighet att styrka samt bekräfta att vi som författare hade agerat i god tro och inte 

medvetet låtit personliga värderingar eller teoretiska inriktningar påverka vårt utförande 

och därtill även slutsatserna av undersökningen (Bryman, 2009). 
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Äkthet 

När vi talar om äkthet kan även det indelas i fem olika delkriterier, vi har använt oss av 

två av dessa; 

Rättvis bild, dvs att vi tog hänsyn till respondenternas olika uppfattningar vad det 

studien innebär, så en rättvis och nyanserad bild framkommer av personerna som vi har 

intervjuat.  

Ontologisk autenticitet, bistår studien i att få en bättre förståelse av den sociala 

situationen samt atmosfären som respondenterna har i mötet med personer 

självskadebeteende. 

Planering och genomförande 

Här kommer vi att beskriva vad som har skett under arbetets gång med vår studie vad 

det gäller förberedelser i form av urval och instrument. Vidare så beskriver vi hur vi har 

gått till väga för att samla in material och till sist hur vi har analyserat och tolkat 

empirin som vi har valt att använda oss av. 

Urval 

Då vi båda har kontakter inom socialtjänsten i kommunerna vi undersökte tog vi kontakt 

med 1:e socialsekreteraren på avdelingen för individ och familj där vi frågade om hon 

kände till några erferna handläggare när det gäller just självskadebeteende. När vi fått 

kontakt med handläggarna använde vi oss av snöbollseffekten, vilket innebar att vi fick 

råd och tips om kuratorer inom skola. Vi tog sedan personlig kontakt med kuratorerna 

och beskrev vårt syfte med intervjun och bestämde tid för ett möte. Vi tog sedan kontakt 

med psykiatrin där vi fick namnet på en specialistsjuksköterska inom psykiatrin som sen 

gav oss namnet på en erfaren vårdare som arbetade på samma avdelning. Vi har 

intervjuat sex personer på fyra olika ställen i två kommuner, två 

socialsekreterare/handläggare, två kuratorer och en psykiatrisjuksköterska och en 

vårdare, alla kvinnor. För att vara säkra på att våra respondenter hade erfarenhet av 

personer med självskadebeteende frågade vi i ett tidigt skede om detta.  

Efter att vi hade skickat ut brev till respondenterna, dels förfrågan om tid för intervjun, 

dels information angående etiska kriterier som rörde studien, bokade vi tid för intervjun. 

För att styrka studiens trovärdighet så valde vi två från varjeverksamhetsområde att 

intervjua. De valda respondenterna hade olika kunskap om människor med ett 

självskadebeteende. Vi önskade undersöka vilken erfarenhet de olika arbetsplatserna har 

när det gäller människor med självskadeproblematik. Vi valde att begränsa oss till sex 

intervjuer.  Intervjuerna gjordes i två kommuner men vi kan inte särskilja kommunernas 

storlek och karaktär. Efter själva genomförandet har vi lyssnat igenom intervjuerna och 

transkriberat dem, vi fick även kontakta några av våra respondenter ytterligare en gång 

för förtydlliganden. 
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Instrument 

Vår intervjuguide utformade vi efter vårt syfte och våra frågeställningar. Vi valde semi-

strukturerade frågor för att få så pass utförliga svar som möjligt. Detta innebar att våra 

respondenter fick möjlighet och utrymme att svara utförligt på frågorna och att vårt 

syfte med frågeställningarna besvarades. Varje intervju har vi transkriberat och senare 

har respondenterna fått ta del av materialet för att bekräfta att vi har uppfattat deras svar 

på rätt sätt. Vi spelade in intervjuerna för att inte gå miste om väsentlig fakta och för att 

reducera egna tolkningar av det insamlade materialet.  

Insamling 

Vetenskapliga publikationer eftersöktes ur databaser som Social Service Abstract och 

Psyk Info på Linneruniversitetets bibliotek. Vi använde oss av Social Servic Abstract 

med sökorden: Feelings, experiences, self-injurious behaviour, professionals, young 

people. Vi använde oss av Psyk Info med sökorden: Feelings, experiences, self-

injurious behaviour, professionals, young people.  Social Servic Abstract och Psyk Info 

tillsammans utgör en bred databas som täcker vårt område. Vi har valt att utgå ifrån 

dessa träffar och jämfört med vad som rekommenderats i artiklar, uppsatser och 

rapporter samt studerat litteraturlistorna till dessa och sedan valt vår litteratur utifrån 

det. Inspelningen användes för att vi skulle kunna redogöra för exakt vad 

respondenterna svarar. Detta för att samtalet skulle flyta på så bra som möjligt under 

själva intervjuerna. Vi var två stycken som intervjuade vid alla tillfällen, vilket gav oss 

större möjlighet att analysera svaren som vi fick. 

Analys 

Vi använde oss av verktyget meningskoncentrering som intervjuanalys där fokus ligger 

på mening. I Kvale (2009) gör man det tydligt att meningskoncentrering medför att 

intervjupersonernas utsagor dras ihop till kortare formuleringar. När man brukar sig av 

meningskoncentrerning som modell av analysmetod görs det ofta i fem olika steg. För 

det första läses hela intervjun igenom noggrant, för att man ska ha kunskap om helheten 

för att bilda sig en uppfattning.  

Vidare så fastställs meningsenheterna i texten, med att vi delade upp texten i olika stora 

fragment för att få ett bättre sammandrag vilket underlättar tolkningen. Därefter 

verbaliserades de teman som var dominerande i meningsenheterna utifrån 

intervjupersonernas synvinkel. Sedan placerade vi meningsenheterna med avseende på 

undersökningens syfte och använde oss av det som var relevant utifrån studiens syfte. 

Till sist så sammanband vi hela intervjuernas framträdande ämnen som vi hittade i 

meningsenheterna och sammanställde dessa till en beskrivande text. 

Då vi gjort alla intervjuerna och transkriberat dem så använde vi oss av 

meningskoncentrering där vårt syfte och intervjuguide stod som mall för vårt resultat. 

Genom att analysera vårt innehåll med hjälp av Kvales (2009) meningskoncentrerning 

samt meningskategorisering så blev vårt material sorterat och redovisat på det sätt att vi 

kunde få fram empirin.  
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Forskningsetiska överväganden 

I Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap har forskningsetiska 

principer tagits fram som bygger på integritet, frivillighet, anonymitet och 

konfidentialitet. Vi har utgått ifrån fyra huvudregler som gäller inom svensk forskning 

vilka beskrivs här nedan (Vetenskapsrådet 2011). 

Informationskravet användes för att informera de som är omnämnda av vår studie samt 

vad det är för villkor som gäller. Innan vi gjorde intervjuerna så informerade vi 

respondenterna om vilka vi var och vad vårt syfte med studien var genom både telefon 

och personlig kontakt. Vi informerade även om att respondenternas deltagande skedde 

på frivillig basis och att de när som helst hade rätt att avbryta internjuen.  

Samtyckekravet innebär att deltagarna i undersökningen har rätt till att själva bestämma 

om sitt deltagande i undersökningen. Detta efterlevdes genom att deltagarna själva 

kunde bestämma om de ville medverka eller inte. 

Konfidentialitetskravet, innebär att de personersom medverkade i studien samt de 

uppgifter som vi inhämtat behandlats med största konfidentialitet (Bryman, 2009). Vi 

känner även att det är angeläget att de uppgifter som finns i vår studie inte kan härledas 

till våra deltagare. Vi garanterade intervjupersonernas anonymitet och integritet.   

Nyttjandekravet innebär att materialet endast kommer att användas till det ändamål som 

forskningen avser Bryman (2009). Vetenskapsrådet rekommenderar att 

intervjupersonerna får ta del av känslig information som berör eventuella delar av vår 

uppsats innan den trycks. För att uppfylla konfidentialitetskravet har intervjupersonerna 

givits möjlighet att ta del av det färdigställda materialet. 

Våra etiska överväganden var att inte namnge våra respondenter för att bevara deras 

konfidentialitet. Vi anser att det är viktigt att tänka på vår roll som författare är viktig 

och att det är viktigt att tänka på våra etiska överväganden.  

Vi som författare har fortlöpt försökt att vara neutrala genom studien fortlöpande, även i 

vårt sätt att hantera bearbetningen av vårt material. Studien genomfördes på goda 

grunder där våra respondenter kände sig nöjda med sin insats men även vårt sätt som 

intervjuare och vårt bemötande av dem. 

RESULTAT 

I detta avsnitt kommer vi att ha en kort presentation av våra intervjupersoner samt 

presentera resultatet av vår studie.  

Vi har valt att använda oss av respondenter från tre olika yrkesfält, sjukvård, skola samt 

socialtjänst, alla kvinnor mellan 30-55 år. 

Sjukvården kommer att representeras av en psykiatrisjuksköterska och en vårdare med 

lång erfarenhet inom det vårdande yrket. 

Skolan kommer att representeras av två kuratorer med lång erfarenhet av socialt arbete. 
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Socialtjänsten kommer att representeras av en handläggare samt förste 

socialsekreterare inom barn och familj. 

Utbildningar 

De respondenter vi mött har en gedigen erfarenhet av arbetet med människor, det 

framkom att de arbetat med människor mellan 3-35 år och alla har läst vidare efter sin 

grundutbildning. Alla respondenter har innan man sökt sina utbildningar redan kommit i 

kontakt med det sociala arbetet och vet vad det innebär att arbeta med människor i en 

utsatt situation. En del har även privat erfarenhet från att möta och växa upp med 

människor i utsatta situationer. 

Självskadebeteende 

Under den här rubriken kommer vi att redogöra för hur våra respondenter beskrev ett 

självskadebeteende samt orsaker och bakgrundsfaktorer. 

 

Av materialet framkom att den mest vanliga formen av självskadebeteende är cutting, 

man skär sig med olika vassa föremål främst på armarna. Respondenterna menar att 

personer med självskadebeteende är uppfinningsrika, de hittar alltid något att skada sig 

med, rakblad, pennor, gem, tapetbitar, plastmuggar, ofta har de redan sår som är lätta att 

karva upp. En del bränner sig med tändare, cigaretter eller suddgummi. Det framkom 

även att många försöker dölja sina skador med långärmade tröjor eller långa höga 

vantar. Enligt respondenternas utsagor är många av den uppfattningen att det bara är så 

kallade ”socialklasstre ungar” som skadar sig, verkligheten är en annan, ofta är det 

högpresterande, duktiga ungdomar som släpper ut sin ångest och förtvivlan genom att 

skära sig. 

De va en flicka som hade varit mobbad större del av sitt liv och fått byta 

skola flera gånger hade det tufft hemma…men det var ingen typisk … 

hon var väldigt duktig säkert bäst i alla ämnen…så upptäckte jag det när 

min lektion i engelska var slut…hon drog upp sin långärmade tröja och 

kliade…det var nog inte mening att jag skulle se utan det bara blev 

så…hennes föräldrar hade inte sett något heller hon var fenomenal att 

dölja sitt beteende 

Andra självskadebeteenden som respondenterna nämnde var ätstörningar och att 

framför allt pojkar sprutar in djurfett under huden för att se större ut. Människor med 

självskadebeteende har ofta dålig självbild, låg självkänsla och även dåligt 

självförtroende. I gruppen med respondenter från skola och socialtjänst visade det sig att 

klienterna ofta har ett familjerelaterat eller relationsrelaterat självskadebeteende medan 

det inom sjukvården oftast är psykiatriorienterat skärande. Respondenternas uppfattning 

är också att flera har en dålig relation till sina föräldrar, många upplevde ensamhet samt 

att de inte passade in i samhället. 

Det är ju obehagligt med allt blod och så och sen det här med ja 

skadade armar och andra ställen på kroppen, är man en frisk människa 

är det ju svårt att förstå att man kan utsätta sig själv för detta, men dom 

som självskadar på något sätt dom ser väl inte sin kropp som ett tempel.. 
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om man säger, dom kan ju skada sig själva och har nog inte den 

självkänslan om sig själv. 

Bakomliggande orsaker 

Ur materialet framkom det att en trasslig uppväxt, höga krav från anhöriga och känslan 

av att närstående sviker och inte finns kvar när det är jobbigt är bidragande orsaker till 

ett självskadebeteende. Det visade sig i materialet att flera känner sig berövad på sin 

identitet, sina känslor och många har en önskan om ett bra förhållande till sina föräldrar 

och andra närstående. Våra respondenter beskrev ett självskadebeteende som att 

personerna inte tycker om sig själva, en stark känsla av ångest som man inte vet hur 

man ska få ut, att självskadebeteende är en kamp för ett bättre liv vilket man uttrycker 

genom att skära sig. 

Hon var liksom inte gammal tretton tror ja…den stackaren hade alltid 

varigt utstött i skolan, sociala problem hemma. Mamma psykiskt sjuk 

fast det fanns ingen diagnos, pappan obehaglig, du vet övertrevlig på ett 

obehagligt sätt…kunde inte sätta fingret på det just då. Men hon fick 

förtroende för mig och vi hade henne på BUP men hon ville ha mig och 

behövde mer än vad vi kunde erbjuda…hon fick komma bort från 

familjen till ett § 12 hem, hon hade blivit utnyttjad sexuellt sedan liten 

ålder av pappan och hon var rädd att hennes syskon skulle få skit nu… 

Respondenterns uppfattning är att de personer som har ett självskadebeteende är trasiga 

människor som behöver hjälp och att hitta den hjälpen som just personen framför mig 

behöver kan vara svårt och det måste få ta tid. 

Det finns alltid grader av helvete, hur är det när det bara är hemsk och 

inte ett helvete?  Många brukar få känslor av skam och skuldkänslor för 

det man har gjort. Vilket sin tur leder till att man återigen mår psykiskt 

dåligt och därmed skadar sig själv igen…man måste lyssna och vara 

lyhörd det är nog det viktigaste. 

Flera av respondenterna beskrev att personer med självskadebeteende har en känsla av 

ensamhet. Att ingen undrar hur de mår eller att de inte har någon att prata med, utan det 

är bara överhängande krav som finns på dem och deras situation då blir för ångest 

laddad. Hos personer med självskadebeteende berättar respondenterna att de upplever 

ett hat till sig själva för sitt egna självdestruktiva beteende, en rädsla över att anhöriga 

ska ge upp och överge dem.  

Tjejer som känner sig ensamma, högpresterande ungdomar... Många 

behöver växa upp tidigt, föräldrar har inte tid…man vill nå upp till 

föräldrarnas krav…fast många föräldrar uttalar att det inte finns några 

ändå är det en känsla…en känsla av självhat…många har ångest vill få 

uppmärksamhet…bli synlig men också känna en tillhörighet..  

Respondenternas tro är att självskadebeteende handlar om att byta ut en form av smärta 

mot en handling i fysisk form för att orka, för det är ett rop på hjälp. Självskadebeteende 

är ett sätt att dämpa oro och ångest en form av ventil för personer med 
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självskadebeteende. En av skillnaderna som respondenterna tog upp var att flickor 

skadar sig på grund av emotionella anledningar medan killar utövar det mer av 

enformighet i sitt liv. Bland ungdomar känner man till självskadebeteende på ett annat 

sätt än som vuxen.  

Möte 

Under den här rubriken kommer vi att beskriva våra respondenters upplevelser av 

möten med personer med självskadebeteenden samt deras tankar om känslor och 

bemötande. 

Jag tyckte inte det var så farligt utan det var sådan kaos på avdelningen 

så det bara blev liksom, jag bara gick in i rollen och gjorde det jag 

skulle sen var det inget mer, jag hade nog inga känslor just då om man 

säg, jag upplevde det nog inte som så farligt och hemskt alls  tror jag. 

Våra respondenter beskrev sitt första möte med människor med självskadebeteende som 

något som de aldrig glömmer, en upplevelse som på olika sätt satt sina spår och format 

dem till de människor de är i dag. Respondenterna ansåg att det fanns likheter som visar 

att många personer handlar av impulsivitet vid berusning och depression när det gäller 

självskadebeteende.  

Mm det kan jag faktiskt, det glömmer man nog aldrig första gången man 

ser, då var jag student och fick ju inte ta det yttersta ansvaret just då och 

det var nog bra.. och så för det är ju obehagligt och men det kommer jag 

i håg. Det var på BUP och flickan, det var en flicka som självskadade, 

hon var kanske 14 eller 15, jag kommer inte i håg exakt. Det är ju 

obehagligt med allt blod och så och sen det här med ja skadade armar 

och andra ställen på kroppen, är man en frisk människa är det ju svårt 

att å förstå att man kan utsätta sig själv för detta.  

Att ha en god självbild, en stark självkänsla och att vara helt färdig med sig själv menar 

respondenterna är grundläggande delar i mötet med personer med självskadebeteende. 

Vidare bör man vara en god lyssnare, se hela människan och vara tillgänglig och lyhörd. 

Det som framkom i vår studie var att professionella inom olika professioner upplever 

mötet på olika sätt, tankar som sätts i gång, funderingar, varför någon vill skada sig 

själv medan vissa inte alls upplevde mötet som obehagligt eller jobbigt.  

Hon satt alldeles nedblodad vid vollybollnätet och hon var berusad 

också, vad jag mins framför allt är hur hon satt nedsjunken vid stolpen i 

sin vita student klänning med hennes svarta hår och ljusa hy med blod 

på klänningen, sina armar hon såg ut som en utarmad… ja som snövit 

fast mer grotesk om du förstår vad jag menar…det är svårt att förklara 

och jag vet inte varför jag valde snövit…men den liknelsen är ganska 

bra …det är inget man glömmer i första taget 

Respondenterna ansåg att man måste vara kall om man ska klara av sitt jobb och 

samtidigt ha empati och en förmåga att hantera sina egna känslor i det akuta läget. Flera 
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respondenter beskrev hur kylan tar över känslan, för att sorgen sen kommer och en 

undran om varför någon människa vill skada sig själv på detta sätt. Flera av 

respondenterna berättade om natten efter de färsta mötet med personer med 

självskadebeteende, man fryser, har svårt att somna, gråter och vill ha sina nära tätt inpå 

sig i tron att man ska kunna skydda dem från det onda. Då alla våra respondenter har 

egna barn menar dem att känslan blir lite starkare och att man kan sätta sig in i 

föräldrarnas kamp och frustration. Flera av respondenterna uttryckte att de känner både 

sorg och ilska men ändå hopp då personerna kommer till dem för att söka efter en 

förändring.  

Blev chockad först och var inte beredd på det… tankarna bara snurrade 

och jag hade svårt att finna mig i det… det är en syn man aldrig liksom 

släpper…men jag var frusen sen på natten när jag kom hem… vet att jag 

stod böjd över mina egna barn en lång stund…och när man har egna 

barn blir det liksom lite starkare.. 

Av materialet framkom att de professionellas synsätt är både komplext och 

flerdimensionellt beroende på hur de själva kunde hantera sina känslor i mötet med 

personerna med självskadebeteende. Professionella i den vårdande positionen 

distanserade sig inte på samma sätt som de som arbetade med myndighetsutövning. I 

själva mötet med personer med självskadebeteende kände en del av respondenterna en 

frustration som i början av deras verksamma liv påverkade dem negativt, vilket kan ha 

lett till att de uppfattats negativt. Respondenterna tydliggjorde att det var av stor vikt att 

vara färdig med sig själv, att man inte kan hjälpa andra när man inte är klar med sig 

själv. Vidare så upplevde de att det är lättare när man är lite äldre att hantera sina egna 

känslor och uppträda professionellt än när man är yngre och mer oerfaren. Alla 

respondenterna uttryckte en hoppfullhet i mötet med personer med självskadebeteende, 

att det finns hjälp att få men att det kan ta tid.  

Bemötande 

I bemötandet av människor med självskadebeteende var alla respondenter överens om 

att man måste vara lyhörd för människan framför sig, att lyssna, våga fråga. Flera 

respondenter nämnde att man försöker leta efter tillfällen då personen skadar sig mindre 

eller inte alls och lägga stora delar av samtalet där. Vidare menade respondenterna att 

man måste se hela människan, inte bara själva självskadan som ofta kan vara ett 

symtom på något annan störning såsom borderline eller personlighetsstörning. Som 

professionell måste man tänka på att vara saklig, inte prata i metaforer utan vara tydlig 

och bestämd i sitt bemötande. 

Numer tar man reda på varför dom gjort det och så ja och samtal och så 

att varför kom du inte och pratade innan du gjorde det. Vi körde taktiken 

ett tag att vi inte skulle ge dom så mycket uppmärksamhet men den är 

borta nu och jag vet inte liksom, dom är ju här för dom behöver hjälp 

och mår jätte dåligt varför ska man inte ja liksom en human omvårdnad 

om dom liksom dom är ju inte här för dom mår bra. Dom behöver ju 

detta samtal och dom har ju ofta inga som brytt sig om dom utan har fått 

sköta sig själva, alltså man ska ju inte ge kärlek men omvårdnad det är 
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ju liksom självklart tycker jag men vi är nog lite olika här på 

avdelningen 

Respondenterna ansåg att man bör ha ett distanserat förhållningssätt, hålla sina egna 

tankar och känslor för sig själv och vara medveten om att alla har sina egna skäl till att 

göra det man gör. Respondenterna menade att man diskuterar mycket, hur de ska gå till 

väga för att vara en enad personalgrupp. Omvårdnaden är viktig liksom att ta sig tid att 

sitta och prata, på avdelningen får patienterna sitta och prata hela natten om behovet 

finns. Som handläggare gäller det att behandla alla lika och med samma respekt. Vidare 

måste man se hur personernas tillvaro är, vad det är som är positivt, vid vilka tillfällen 

de skär sig ofta och om det finns tillfällen då det är mer sällan. 

Som professionell måste man vara väldigt lugn och saklig... man måste 

vara distanserad och då menar jag inte att man inte ska ha empati och 

sympati utan man måste ha ett distanserat förhållningssätt… viktigt att 

man stöttar, hjälper, lyssnar och frågar men inte att man liksom går med 

i eller får utbrott och skriker/frågar herregud vad är det du har gjort och 

så… alltid försökt se människan framför mig och vikten av att inte vara 

dömande i andras lidande. Så jag upplevde inte det som professionell 

som jobbigt det kanske låter hårt men annars hade jag inte gjort ett bra 

jobb… 

Respondenterna delgav att flera personer med ett självskadebeteende upplever att de blir 

illa behandlade av olika professioner men även av föräldrar och klasskompisar. Flera 

respondenter tar upp vikten av ett bra möte och att det kan ta tid och måste få göra det 

för att personerna ska kunna utveckla ett förtroende till de professionella. 

Respondenterna delgav även att en del personer med självskadebeteende känner sig illa 

bemötta när de kommer fram att de har ett självskadebeteende.  

Vi som arbetar med myndighetsutövning kan vilja vara för duktiga 

ibland…vi behöver kanske hjälpa familjen på ett annat sätt…men vi 

sitter lite i kläm ibland…allt handlar om just den lilla tjejen som skär sig 

att det är hon som är felet… när vi behöver se till helheten…. 

Ja vet inte har ju inte den vårdande biten utan jag har ju en 

myndighetsutövning. Det är riktigt svårt att värdera själva 

självskadebiten, det är nog mer att va lyhörd och finnas där. För 

personen men också dennes familj, det är svårt eftersom man sitter i en 

makt utövnings position. 

Tankar och känslor 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp vilka tankar och känslor ett självskadebeteende 

väcker samt hur professionella hanterar och arbetar med sina upplevelser. Vidare tar vi 

upp svårigheter i arbetet med människor med självskadebeteende och vikten av att 

informera kring detta beteende. 
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Respondenternas uppfattning är att arbetet med människor med ett självskadebeteende 

alltid väcker känslor, att träffa dessa trasiga människor, se deras sönderskurna armar 

berör dem alla på ett eller annat sätt. Många tankar, funderingar men också en 

frustration över att så många människor saknar redskapet att kommunicera då 

respondenterna menar att det är något man vill förmedla genom en självskada. 

Respondenterna ville påvisa att personer med självskadebeteende saknar förmågan att 

hitta alternativa sätt att lindra sin ångest och därmed väljer att skära sig.  

Jobbigt, kan inte riktigt beskriva alla tankar just då, men det är en syn 

jag aldrig riktigt glömmer. Det var svårt i min roll och jag visste inget 

om det, förstod inte varför man vill göra så mot sig själv. Jag pratade 

mycket med kollegor efter det för man vill ju hjälpa men vet inte hur, har 

träffat henne ett flertal gånger efter på flera olika ställen. Hennes 

föräldrar har gråtit ut och inte vetat vad det skulle göra, sedan blev jag 

själv gravid och kände; det får aldrig hända mitt barn men det vet man 

ju inte, nä hon berörde på många sätt det gjorde hon… 

För att klara av arbetet måste man jobba mycket med sig själv, flera av 

intervjupersonerna tror att deras svar skulle ha sett annorlunda ut i början av sin karriär 

än vad de gör i dag. Anmärkningsvärt är dock att det framkom i materialet att ett 

självskadebeteende även kan väcka hopp, man kan skilja en förändring, se en 

nytändning, en sann vilja till förändring och det är dessa stunder menar respondenterna 

som gör arbetet så oerhört utvecklande. 

Hade människor hittat något annat sätt att få livet att fungera hade man 

gjort det…hade de hittat ett annat sätt att få ut smärtan så hade…  de 

hittat ett annat sätt, det finns ingen som vill skada sig själv inte någon 

som jag har mött…i alla falla inte än. Man får inte fördöma, gör jag det 

kan jag sluta på mitt jobb…gå från min stol idag. Alla har skäl till det 

man gör. 

Hantering och handledning 

Handledning menar respondenterna är ett viktigt inslag i deras arbete, det finns olika 

former av handledning som omnämns, patientfokuserad, i grupp och enskilt. Ett flertal 

önskar mer handledning då man anser att man inte får den hjälp man behöver efter en 

jobbig upplevelse. Alla respondenter var ense om att det är nödvändigt med 

professionell handledning för att kunna bearbeta och samtala om upplevelser som varit 

jobbiga att hantera. En del av respondenterna har även enskild handledning där 

personen som man ska hjälpa är med och även deras anhöriga för att utforma och få ut 

så mycket som möjligt av handledningen. Respondenten får då möjlighet att få hjälp på 

ett annat sätt än vid en grupp handledning.  

Utan handledning går man under…man klarar inte av detta arbete utan 

hjälp…som nu när de har hänt något jättestort,  det var ju en som 

hängde sig på avdelningen nyligen så där ska dom ju ha 

grupphandledning nu med en psykolog..  
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Flera respondenter tog upp hur viktigt det är hur man hanterar sina erfarenheter då man 

måste vara en god lyssnare, vara lyhörd, men även att man måste vara klar med sig själv 

för att kunna arbeta med personer med självskadebeteende. 

Svårigheter i arbetet 

Respondenterna berättar att en svårighet i deras arbete är att släppa in andra i 

behandlingen, förstå att man inte har den kunskap som krävs och att person med 

självskadebeteende kan behöva hjälp från någon som har ännu större kunskap. Många 

av våra respondenter kommer väldigt nära de här personerna och de menar att det som 

är grundläggande i en behandlingsrelation är att det måste finnas ett förtroende. Ett 

förtroende måste man förtjäna genom att visa respekt, ha en kontinuerlig kontakt, och 

visa att man är där för deras skull, det är svårt, för personer med självskadebeteende kan 

ha svårt att lita på någon.  

 

En annan svårighet som respondenterna tar upp är att arbeta förebyggande, man vet inte 

var man ska börja, bland vuxna eller ungdomar då ett självskadebeteende ofta börjar i 

ungdomen men även fortsätter hos den vuxne individen. Det finns även andra risker 

som kan utvecklas, deras psykiska tillstånd kan förändras och det innebär en risk som 

man behöver ha med i sin beräkning.  

Svårigheten ligger också i ungdomarnas självmående att nå ut till dem… 

alla har redan en självskadeproblematik och även dålig självkänsla, en 

del har utvecklat en beroendeproblematik och då blir allt lite 

svårare…då finns andra risker med i bilden än de kroppsliga 

skadorna…  

Därpå menar respondenterna, finns alla fördomar som personer med självskadebeteende 

måste utstå, där föräldrar skyller på skolan och skolan på föräldrarna. Där ingen lyssnar 

till ungdomarna, där de utvecklar en manipulativitet för att få som de vill eller för att 

skydda sig till en början. En svårighet flera respondenter tar upp är att de kroppsliga 

såren läker men det är svårare med själen, att få dem att förstå och tro på sig själva och 

välja livet. Ärren är synliga trots man har slutat och det väcker känslor hos andra 

personer, man blir alltid påverkad. 

Jag minns en ung tjej som kom till avdelningen, helt förtvivlad… hon 

berättar gråtandes att hon blivit nekad en anställning som 

sjuksköterska…hon var övertygad att det var på grund av hennes ärr på 

sina armar….  

Vad som kom fram i vår studie var att de olika professionella upplevde mötet på olika 

sätt, tankar som sätts i gång, funderingar, varför någon vill skada sig själv medan vissa 

inte alls upplevde mötet som obehagligt eller jobbigt. Flera respondenter kan inte sätta 

ord på tankarna och känslorna det väcker i själva stunden men de beskriver att det inte 

är något som man glömmer. Visst väcker självskadebeteende känslor och tankar och 

dessa känslor går inte att ifrågasätta utan det väcker både sorg, glädje, engagemang, 

ilska, skam och skuld. Flera av respondenterna uttrycker att de känner både sorg och 

ilska men ändå hopp då personerna kommer till dem för att söka efter en förändring. 
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Det väcker för mig är en sorg men det är tveeggat … det väcker också 

ett hopp eftersom att det kommer till mig för då är det en förändring o 

det är såååå häftigt. Tänk på den här stereotypa tjejen som har håret 

fram, kraftigt sminkad och hopsjunken att hon sedan kommer med håret 

uppsatt lite lätt sminkning och bröstet utåt det är häftigt det är så häftigt. 

Då känner man lycka. 

Vad som är väsentligt menade respondenterna är att det finns förtroende annars kommer 

inte dialogerna ge någon påverkan. Respondenterna menade att det är av större vikt att 

personkemin fungerar än vem man pratar med. En annan sak som respondenterna tog 

upp var vikten av att våga ställa raka och ärliga frågor att inte linda in frågorna. 

Personer med självskadebeteende behöver någon som vågar hantera deras beteende.  

Vikten av att ge information om självskadebeteende 

Respondenterna hade dubbla känslor när det handlar om att informera kring ett 

självskadebeteende. Några menade att smittorisken ökar och att det väcker mer 

nyfikenhet än vad det hjälper att informera. 

Lärare i skolan ska nog inte prata om det på lektionerna för det väcker 

mer… dom som inte har kommit så långt att de skär sig men ändå mår 

dåligt så tänker jag att det kan växa en tanke hos eleverna att dom tar 

ett steg närmare och vill prova det här hemska som dom håller på med 

Det framgick dock av materialet att de flesta respondenter tyckte det är viktigt att 

upplysa och tala om självskadebeteende, att man måste arbeta tillsammans över gränser 

för att nå ut med kunskapen. Respondenterna tog upp att mörkertalet fortfarande är 

väldigt stort och vågar vi inte tala om det så kan man inte få bukt med problemet. 

Genom att erbjuda människor att få ta del av information när det gäller 

självskadebeteende menar respondentera att det kan underlätta att hitta fler personer 

med denna problematik. Vidare måste man tänka på hur man ska nå ut med 

informationen på bästa sättet, för att inte riskera att trigga igång ett självskadebeteende. 

Respondenterns ståndpunkt är att inom sjukvård och socialtjänst är viktigt med mycket 

information, på skolan bör man framför allt rikta sig till personal och föräldrar. Vad 

som är viktigt att informera om enligt respondenterna är att det finns självskadebeteende 

hos både killar och tjejer, att det inte är ett beteende specifikt för tjejer. Att det finns i 

alla samhällsklasser inte bara bland ”socialklasstre ungdomar” utan att det är vanligt 

bland högpresterande killar och tjejer. Respondenterna ansåg att det är viktigt att nå ut 

med informationen för att öka vetskapen men riktigt på vilket sätt är det svårare att 

komma fram till. 

Ja ja, alla som har med barn och ungdomar att göra, socialtjänst, skola 

BUP ja alla och inte bara dom som har med barn att gör utan vuxna 

också. Ofta så börjar man självskada när man är i tonåren men det 

fortsätter ju och då måste man ju va med, både skola, socialtjänst och 

sjukvård.  
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Sammanfattning av resultat 

Av materialet framkom att den mest vanliga formen av självskadebeteende är cutting, 

man skär sig med olika vassa föremål främst på armarna. Människor med 

självskadebeteende har ofta dålig självbild, låg självkänsla och även dåligt 

självförtroende. Respondenterna menade att flera med självskadebeteende har en dålig 

relation till sina föräldrar, många upplevde ensamhet samt att de inte passade in. Flera 

professionella menade att en trasslig uppväxt, höga krav från anhöriga och känslan av 

att närstående sviker och inte finns kvar när det är jobbigt är bidragande orsaker till ett 

självskadebeteende.  

Våra respondenter beskrev ett självskadebeteende som att personerna inte tycker om sig 

själva, att man låter andra människor kränka sig. Respondenterna menade att personerna 

med självskadebeteende upplever ett hat till sig själva för sitt egna självdestruktiva 

beteende, en rädsla över att anhöriga ska ge upp och överge dem. En stark känsla av 

ångest som man inte vet hur man ska få ut, att självskadebeteende är ett rop på hjälp och 

inte att personerna vill dö. 

Vidare beskrev våra respondenter sitt första möte med människor med 

självskadebeteende som något som man aldrig glömmer, en upplevelse som på olika sätt 

satt sina spår och format dem till de människor de är i dag. Flera av respondenterna 

uttryckte att de känner både sorg och ilska men ändå hopp då personerna kommer till 

dem för att söka efter en förändring. Alla respondenterna uttryckte en hoppfullhet i 

mötet med personer med självskadebeteende, att det finns hjälp att få men att det kan ta 

tid. Det som framkom i vår studie var att professionella inom olika professioner 

upplevde mötet på olika sätt, tankar som sätts i gång, funderingar, varför någon vill 

skada sig själv medan vissa inte alls upplevde mötet som obehagligt eller jobbigt.  

Att ha en god självbild, en stark självkänsla och vara helt färdig med sig själv menade 

intervjupersonerna är grundläggande delar i möte med personer med 

självskadebeteende. Vidare bör man vara en god lyssnare, se hela människan och vara 

tillgänglig och lyhörd. Respondenterna menade att man diskuterar mycket, hur de ska 

gå till väga för att vara en enad personalgrupp. Svårigheten med att arbeta med personer 

som har ett självskadebeteende är att personerna skadar sig i tysthet.   

Att arbeta med människor med ett självskadebeteende väcker alltid känslor, att träffa 

dessa trasiga människor, se deras sönderskurna armar berör alla på ett eller annat sätt. 

Många tankar och funderingar sätts i gång men också en frustration över att så många 

människor saknar redskapet att kommunicera, då respondenterna menade att det är 

något man vill förmedla genom en självskada. 

Respondenterna ansåg att det är viktigt att upplysa och tala om självskadebeteende, det 

är samtidigt viktigt att informera på rätt sätt då det finns en viss smittorisk. Det är 

viktigt att informera att det finns självskadebeteende hos både killar och tjejer, att det 

inte är ett beteende specifikt för tjejer.  

Avslutningsvis framkom det att det är viktigt med stor kunskap bland de personer som 

arbetar med barn och ungdomar. Visst väcker självskadebeteende känslor och tankar 
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och dessa känslor går inte att ifrågasätta utan det väcker både sorg, glädje, engagemang, 

ilska, skam och skuld. 

Teoretisk problematisering 

I detta avsnitt kommer vi problematisera och diskutera vårt resultat i förhållande till 

Goffmans rollteori (Goffman 2004) samt Moira von Wrights rekonstruktion av Meads 

intersubjektivitetsteori. (von Vright 2000) 

Både Goffman och von Vright tydliggör personernas känslor och attityder men även 

deras handlingar som samspelet, där mötet utgör grunden för personernas fortsatta 

samspel. Vi har alla olika roller som vi intar beroende på vilka förväntningar som finns 

bland människorna omkring oss, vi styrs medvetet men även omedvetet av vårt 

handlande. Av resultatet framgår att respondenterna som arbetar med personer med 

självskadebeteende har olika roller i sina möten vilket belyser Goffmans och von 

Wrights teorier. 

Goffman tar upp samspelet mellan människor och hur man som behandlare har olika 

roller i olika sammanhang vilket är väsentligt i arbetet för våra respondenter. Goffman 

menar att människor har olika roller i sina regioner, med det menar han att i ett möte 

med klienter i ett behandlingsrum, i den främre regionen har man en roll och i umgänge 

med andra, i den bakre regionen har man en annan. Detta stämmer överens med 

respondenternas utsagor om att man måste vara ganska kall och distanserad i möte med 

personer med självskadebeteende för att orka med för att sedan kunna släppa känslorna 

innan man kommer hem till sin familj. 

von Wright inriktar sig på hur viktigt mötet mellan behandlare och klienter är vilket alla 

respondenter också var enade om. von Vright belyser vikten av att man som 

professionell ser sin klient ur ett relationellt perspektiv vilket innebär att man ser varje 

klient som unik och bemöter henne som ett vem. Respondentern tog upp hur viktigt det 

är att man bemöter människor med självskadebeteende på rätt sätt då alla är egna 

individer, att man ser bakom självskadan och ser hela människan.  

En bra tanke när det gäller ungdomar är att öka deras medvetenhet om själva känslan 

och att de själva får verktyg att klara det menar författaren. Som vårdare, handläggare 

och kurator behöver man vända sin uppmärksamhet på flera olika perspektiv så som det 

punktuella men även det relationella som von Wright framhåller.  

Då respondenternas möten ser lite annorlunda ut är det av god vikt att skapa en bra 

relation där deras interaktion kan samverkas, detta leder till ständig utveckling och 

förändring. Det relationella perspektivet utgör ett samspel mellan vårdare, 

psykiatrisjuksköterska, handläggare och kuratorer, då de byter erfarenheter med 

varandra.  

von Wright skriver även om det punktuella perspektivet och vad som kom fram från 

våra respondenter som arbetar med myndighetsutövning är att de upplevs ha ett mer 

punktuellt perspektiv framför ett relationellt. En del av respondenterna väljer att se 

personerna som de möter utifrån ett vad för att inte släppa personerna med 
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självskadebeteende för nära inpå sig. Hade man valt att se människorna som ett vem och 

från ett relationellt perspektiv hade mötet blivit ett annat där både respondenter och 

personer med självskadebeteende haft ett genuint möte. 

När handläggaren, kuratorn och psykiatrisjuksköterskan uppfattar sig själva som 

personen som styr mötet under resans gång uppstår ett punktuellt perspektiv. När gäller 

hur dessa uppträder mot personer med självskadebeteende utifrån det punktuella 

synsättet så är målet redan förutbestämt, vilket kan innebära att personer aldrig kan 

förändras i sitt inre. 

Utgår vi från Goffman och även von Wrights visar resultatet att vi använder oss av den 

sociala strukturen, förväntningarna som skapar våra olika ställningstaganden i olika 

sammanhang. I kombination med att vi måste lära oss att skapa en trygg miljö för 

personerna som vi möter och att vi respekterar varandra gör att vi kan känna stolthet i 

vår relation till andra. Goffman och von Wrights teori och även deras perspektiv vidrör 

varje person men samtidigt tar de upp vår samhällsstruktur och vad vi behöver tänka på 

när vi arbetar med människor. Dessa två teorier kompletterar varandra på ett bra sätt och 

lyfter fram det som vi som arbetar med människor bör tänka på.  

von Wrights och Goffmans teorier gör det synligt för oss att förstå respondenternas 

erfarenheter i deras arbete, då det handlar om att anpassa sig i olika situationer.  Genom 

att använda oss av Goffmans rollteori har det hjälpt oss att förstå respondenternas olika 

roller i möte med personer med självskadebeteende.  

Möten och olika roller i arbetet hos våra respondenter kan förklaras genom Goffman 

och von Wright. 

DISKUSSION 

I metoddiskussionen resonerar vi kring vårt metodval, där vi analyserar vårt val av 

metod och vad som fungerade bra och vad vi kunde ha gjort annorlunda i vår studie. I 

vår resultatdiskussion tar vi upp vår förförståelse samt hur den ser ut i förhållande till 

vårt resultat. Vidare så diskuterar vi angående vår behandlingspedagogiska roll samt 

vilka svårigheter vi ser med den. I vår slutsats kommer vi att ta upp det betydelsefulla 

som har framkommit i vårt resultat samt hur man ska kunna tillämpa det i praktiken. Vi 

kommer även att ge förslag till vidare forskning i slutsatser/implikationer. 

Metoddiskussion 

För att kunna besvara studiens syfte som var att belysa några professionellas 

erfarenheter i möte med personer med självskadebeteende användes en kvalitativ metod.  

Valet av en kvalitativ metod föll sig naturligt då vi ville ta del av de professionellas 

känslor och tankar i arbetet med självskadebeteende.  

Vi valde att bygga vidare på vår B-uppsats som är en litteraturstudie och handlar om 

självskadebeteende hos unga flickor, en tanke var att intervjua flickor som haft ett 

självskadebeteende men detta var ej etiskt försvarbart och då valde vi i stället att 

koncentrera oss på några professionellas erfarenheter i möte med dessa människor. 
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För att öka studiens trovärdighet valdes två respondenter från tre olika yrkesområden ut, 

dessa yrkesområden representerar socialtjänst, sjukvård och skola. Respondenterna 

valdes ut genom egna kontakter samt via snöbollseffekten. Precis innan varje intervju 

skulle äga rum så fick respondenterna chans att ställa frågor för att få något förtydligat 

eller välja att inte delta i vår studie, alla valde att medverka. 

Den litteratur som har använts i vår studie anser vi givit oss en god grundkunskap i 

ämnet som vi har valt att belysa. Den kvalitativa metoden som vi använde oss av med 

semi-strukturerade intervjuer, var rätt val då vi önskade att få fram en djupare kunskap 

om de erfarenheter och upplevelser som finns i möten med personer som har ett 

självskadebeteende. 

När vi sammanställde vår intervjuguide visade det sig att våra frågor var för lika 

varandra därav omformulerade vi några av frågorna. Vår förförståelse för vårt ämne 

bygger på den litteratur vi läst samt att vi mött personer med ett självskadebeteende i 

vårt arbete. När vi hade intervjuat alla så tog vi hjälp av Kvale (2009) för 

meningskategorisering. Vi fann våra viktiga delar av vår empiri samt med hjälp av 

meningskoncentrering komprimerade vi våra intervjuer. Vi använde oss även av 

mindmapp i vårt arbete, vilket gjorde att vårt resultat svarade mot syftet för vår studie.  

Då vi valde att spela in våra intervjuer var tanken att det skulle bli ett större flyt och 

mindre avbrott i vår intervju.  Vi valde att en skulle intervjua och den andra skulle 

lyssna för att fånga upp det som den som höll i intervjun inte fick med vad det gäller 

atmosfär samt att skriva ner lite anteckningar under intervjuns gång.  

Vi valde en semistrukturerad intervjuguide i studien för att inte sväva ut i våra 

intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är uppbyggda under flera underrubriker vilket 

gör det lättare att få med de väsentliga delarna för vår studie. Då uppdelningen för vår 

studie gjordes med semistrukturerade frågor gav det oss en möjlighet för utrymme av 

implikationer och återkomma med fler frågor. Vi fick kontakta en av respondenterna i 

efterhand då en del svar var svåra att förstå, för att ge henne chansen att rätta till om vi 

hade missuppfattat något. 

Vårt urval bestod i att intervjua två handläggare inom socialtjänsten, två kuratorer inom 

skolan en sjuksköterska samt en vårdare, som på olika sätt kommer i kontakt med 

personer med självskadebeteende. Det var relativt lätt att hitta personer som ville vara 

delaktiga i vår studie och vi tog kontakt med dem långt innan vår studie skulle göras, 

vilket vi tror underlättade för oss. Något som hade gjort vår studie mer omfångsrik hade 

varit om vi haft möjlighet att även intervjua någon behandlare eller någon person som 

tidigare haft ett självskadebeteende. Då vi hade en tidsbegränsning att förhålla oss till 

valde vi att begränsa oss till tre professioner och att intervjua någon med ett tidigare 

självskadebeteende hade inte varit etiskt försvarbart då det kan väcka svåra minnen för 

den berörda.   

Vi sökte data i Linnéuniversitetets databaser men trots hjälp av personalen på 

biblioteket var det svårt att hitta relevant forskning kring vårt ämne.  

Vi försökte läsa in oss på hur man arbetade som kuratorer, inom sjukvården och inom 

socialtjänsten för att få så bred kunskap som möjligt. Vi kände att det hjälpte oss till viss 
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del, men vi upplevde oss stressade då tiden var knapp. Vad vi kände var av stor vikt för 

vår förståelse för professionerna var att läsa Goffmans Jaget och Maskerna samt Von 

Wrights bok vad eller vem, då vi kunde se ett tydligare tillvägagångssätt hos de 

respondenter som vi intervjuade. 

När vi ser till trovärdighet och äkthet anser vi att det är viktigt att reflektera över det 

ansvar som vi har gentemot respondenterna som ingår i vår studie. Vad det gäller 

tillförlitligheten i vår studie så har vi gett respondenterna som deltagit i vår studie 

möjligheten att läsa och ge svar på eventuella korrigeringar på det materialet som vi 

sammanställde av deras intervju. Förhoppningarna med vår studie var att belysa vilka 

erfarenheter de professionella har i möten med människor som har ett 

självskadebeteende.  

Vi valde att spela in våra intervjuer för att bearbetningen av materialet skulle bli så 

adekvat som möjligt. Hade vi valt att bara använda oss av anteckningar så hade stora 

delar av vad som sades gott förlorad. Allt material bearbetades till en flytande text, där 

efter använde vi oss av mind-map för att lättare kunna ta fram de olika delarna av våra 

rubriker samt hur vi ville få fram vårt material.  

Vi menar att vi försökt efterleva de forskningsetiska krav som  Vetenskapsrådet anger. 

Med hjälp av vårt missiv och informationsbrevet informerades respondenterna om de 

regler som studien följer. 

Resultatdiskussion 

Vårt intresse för denna form av undersökning har väckts under utbildningens gång då vi 

vid några tillfällen kommit i kontakt med människor med självskadebeteende och känt 

denna otillräcklighet och frustration som våra respondenter nämner. Man frågar sig 

gång på gång hur en människa i dagens samhälle väljer att skada sin kropp på detta sätt, 

med ärr som för alltid är inristade på deras lekamen. 

En bidragande orsak till att man börjar skada sig är att man varit med om traumatiska 

upplevelser under sin uppväxt (YIP, 2006). Det har visat sig att flera av personerna som 

undersökts har haft svåra familjeförhållanden och varit med om olika trauman tidigt i 

livet. Respondenterna delgav att flera hade blivit utnyttjade sexuellt sedan tidig ålder av 

någon närstående och att de inte ville ha hjälp för att då kunde det som de varit utsatta 

för hända deras syskon. Adler och Adler (2007) åsyftar att i kontrast till det psyko 

medicinska perspektivet efterfrågas det hur en person börjar med självskadebeteende. 

Våra erfarenheter kring detta visar att några av de ungdomar vi mött med ett 

självskadebeteende har blivit utnyttjade eller misshandlade psykiskt eller fysisk. Vi har 

även stött på människor som börjat skada sig själva av andra anledningar såsom stess, 

höga krav och i vissa fall är orsaken helt okänd. 

Vår förförståelse kring självskadebeteende var att det vanligaste sättet att skada sig själv 

är genom att skära sig på olika delar av kroppen. I studien YIP (2006) kan vi utläsa att 

hela 93 % av personer med självskadebeteende rispar sig med vassa föremål. I vårt 

resultat framgick det att den vanligaste formen av självskadebeteende var cutting, dvs. 

att man rispar sig med olika föremål främst på armarna. Som blivande 
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behandlingspedagoger har vi mött personerna med självskadebeteende och de som vi 

mött använder sig framför allt av cutting. 

Våra respondenter beskrev sitt första möte med människor med självskadebeteende som 

något de aldrig glömmer, att det väckte känslor som Kåver och Nilsonne (2007) menar 

är känslor som inte går att ifrågasätta. Våra egna tankar och erfarenheter kring just det 

första mötet leder till en känsla av otillräcklighet men också till tankar om varför man 

väljer att skada sig själv. Vår undersökning har givit oss en ökad kunskap om 

professionellas erfarenheter i möten med personer med självskadebeteende, det 

framkommer tydligt att möten med dessa trasiga människor berör och väcker känslor 

som man aldrig glömmer. Vidare har vi fått insikt om vikten av mötet med personer 

med självskadebeteenden, hur viktigt det är i mötet med dessa personer att de kan känna 

trygghet. 

Långberg och Söderlind (2004) menar i sin studie att det saknas kompetens inom 

socialtjänsten när det gäller psykisk ohälsa vilket inte visade sig i vårt resultat där det 

framgick att alla respondenter har vidareutbildat sig efter sin grundutbildning. Våra 

förhoppningar är att alla inom våra valda yrkesområden har en utbildning som 

motsvarar deras arbetsområden. Kunskapen måste bli större och man behöver bättre 

kompetens för att ha större möjligheter att ta tag i detta problem. För att få till bättre möten 

måste det få ta tid och att dessa möten blir betydelsefulla för personen med ett 

självskadebeteende. Vår för hoppning är att vi kan arbeta mer förebyggande när det gäller 

psykisk ohälsa och att vi ständigt förnyar vår kunskap om området.  

Kimberly, Melander och Almazan (2010) menar att personer med självskadebeteende ofta 

har en känsla av att vuxenlivet är meningslöst, respondenterna tog upp att personer med 

självskadebeteende känner att det inte tillhör samhället. Vidare menar Björkman (2007) att 

vi människor är försedda med ett språk för att vi ska prata med varandra, personer med 

självskadebeteende behöver prata med varandra om sin egen överlevnad, då det faktiskt 

är den som är hotad. Vidare tar Björkman (2007) upp att prat läker men det tar tid, det 

ska vara det goda, förtroendefulla samtalet där det finns ärlighet och uppriktighet.  

Respondenterna tog upp vikten av ett bra möte och att det kan ta tid och måste få göra 

det för att personerna med självskadebeteende ska kunna utveckla ett förtroende till de 

professionella. Som blivande behandlingspedagoger är vår önskan att det får ta tid, då 

personer med självskadebeteende behöver den tiden. 

Adler och Adler(2007) menar att den presentationen som media och lektioner i skolan 

har bidragit till att flera personer har börjat skada sig själva. Personer som börjar skada 

sig själva gjorde det av nyfikenhet eller så sökte de tillhörighet till en grupp. 

Respondenterna hade dubbla känslor när det handlar om att informera kring ett 

självskadebeteende, några menade att smittorisken ökar och att det väcker mer 

nyfikenhet än vad det hjälper att informera. Respondenterna ansåg att lärare i skolan 

inte ska prata om det på lektionerna då det kan väcka mer nyfikenhet, där elever som 

inte har kommit så långt att de skär sig, börjar se det som ett alternativ till att må bättre. 

Då de mår dåligt menar respondenterna kan det växa en tanke hos eleverna att de tar ett 

steg närmare och vill prova, i önskan om att det är en lösning på problemet. Det 

framgick dock i vår studie att de flesta respondenter tyckte det är viktigt att upplysa och 

informera kring självskadebeteende, att man måste arbeta tillsammans över gränserna 

för att nå ut med kunskapen. Respondenterna tog upp att mörker talet är fortfarande 
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stort och vågar vi inte prata om det så kan man inte få bukt med problemet. Vi anser 

också att man måste informera om självskadebeteende och vara lyhörd när det gäller 

ungdomar som far illa så fler kan få hjälp eller andra alternativ till att skada sig själva, 

att man lär ungdomar vända sina tankar så de klarar av ångesten då de mår som sämst. 

 

Socialstyrelsen (2009) gjorde en kartläggning som visade att de flesta personer som skär 

sig har andra problem som borde orsaka kontakt med sjukvården, sociala myndigheter 

eller åtminstone motivera en tydlig hjälpinsats från skolhälsovården. Vidare menade 

respondenterna att man måste se hela människan, inte bara själva självskadan som ofta 

kan vara ett symtom på något annan störning såsom borderline eller 

personlighetsstörning. Som blivande behandlingspedagoger anser vi att det är av stor 

vikt att se hela människan och inte bara en del av personen för att kunna hjälpa en 

människa som mår dåligt.  

Flera respondenter tog upp hur viktigt det är hur man hanterar sina erfarenheter, vikten 

av en professionell handledning, då den stärker kunskapen. Man måste vara en god 

lyssnare, vara lyhörd, och även vara klar med sig själv, för att arbeta med personer med 

självskadebeteende. Det handlar om att nå ut till ungdomarna på ett bra sätt utan att 

informera om självskadebeteende på ett bra sätt så att inte smittorisken finns. Vi känner 

också att man måste vara klar med sig själv för att arbeta med personer med 

självskadebeteende. Vidare så känner vi att man måste informera om 

självskadebeteende fast framför allt till vuxna för att göra det mer synligt och öka 

kunskapen. Men även att man måste börja arbeta mer förebyggande och långsiktigt än 

vad som görs idag. 

Slutsatser/implikationer …. 

Även om resultatet inte kan generaliseras så är vår önskan att vår studie kan vara till 

hjälp för personer som arbetar med självskadebeteenden. Den skulle även kunna 

fungera som ett ungderlag för personal som arbetar inom skolor, ungdomsgårdar, 

socialtjänsten, behandlingshem och även inom sjukvården. Vår förhoppning är att vår 

studie kan vara till hjälp för föräldrar som en vägledning till att förstå ett 

självskadebeteende. 

Att arbeta med självskadande människor kräver en massa av oss som 

behandlingspedagoger, förståelse, empati och framför allt är det viktigt att vara helt klar 

med sig själv, ha en god självbild och en god självkännedom. Arbeta med personer med 

självskadebeteende måste få ta tid och vad som är viktigt att komma ihåg är att låta 

personen som har ett självskadebeteende styra samtalet och vi som behandlare behöver 

ibland vända deras tankar till något positivt, men framför allt att det ska få ta tid. Som 

blivande behandlingspedagoger känner vi till att det finns samverkan men att samarbetet 

fungerar dåligt, detta hoppas vi kan förändras. 

 

Vi önskar att vår undersökning belyser att det behövs mer forskning inom ämnet 

självskadebeteende och att det är viktigt att upptäcka självskadebeteendet i tid. Vår 

förhoppning med vår studie är att den kan bidra med en ökad kunskap om vikten av det 

goda mötet samt vilka erfarenheter som respondenterna har i mötet med självskadande 

personer. 
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Våra intervjuer har givit oss kunskap och förståelse om upplevelser och erfarenheter i 

arbetet med personer med självskadebeteende. Vi skulle även tycka att det vore 

intressant att gå vidare med en studie med hur personer med självskadebeteende 

upplever möten med professionella för att sedan jämföra med hur några professionella 

upplevde dessa möten. Det vore intressant att få tala med och inte bara om personer med 

självskadebeteende.  
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Bilaga I 

II�I§ 

Missiv 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 

av är de som presenterats av Vetenskapsrådets.  För att göra allt vi kan för att ditt 

deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 

ser på dem. 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 

studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 

är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 

veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 

inte delta längre. 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 

något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 

ditt deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 

det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien / uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 

oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 

just dem vi intresserar oss för. 

 

     Jenny Jansson 

     Maria Barkstedt 

Växjö  

2011-02-27  
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Examinator: Mats Anderberg & Mikael Dahlberg 

Kursansvarig: Mats Anderberg & Mikael Dahlberg 

 

 





Bilaga II 

I 

Intervjuguide/Enkät 

Intervjuguide 

Bakgrundsfakta 

 Berätta lite om dig själv: utbildning och arbetslivserfarenhet? 

Självskadebeteen 

 Kan du beskriva första gången du kom i kontakt med ett självskadebeteende? 

 Hur upplevde du det? 

 Vilken är den vanligaste formen av självskadebeteende som du kommit i kontakt 

med? 

 Hur hanterar du dina känslor i mötet med dessa med dessa personer? 

 Har ni handledning, i så fall i vilken form? 

 Vad anser du att man bör tänka på när de möter dessa personer? 

 Vilka egenskaper anser du krävs för att arbeta med personer med 

självskadebeteende? 

 Hur beskriver du självskadebeteende? 

 Vilka tankar och känslor väcker självskadebeteende hos dig? 

 Vad är din erfarenhet av personer med självskadebeteende? 

 Om du kommit i kontakt med dessa personer, hur arbetar du då med 

självskadebeteende? 

 

Skola, Socialtjänst & Sjukvård 

 Är det viktigt att informera om självskadebeteende? 

 Vilka svårigheter finns i arbetet med personer med självskadebeteende? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förfrågan om medverkan i Examensarbete 

 

Växjö  
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Hej! 

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Behandlings Pedagogik med inriktning 

mot ungdoms- och missbruksvård” 180 hp, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

Vi kontaktar er med anledning av det examensarbete vi planerar att skriva. 

Vårt intresse rör självskadebeteende 

När det gäller detta anser vi att er kunskap och erfarenhet skulle vara mycket intressanta 

att få ta del av i vår kommande studie. 

För att få göra detta vill vi intervjua er. 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen – vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en 

kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

Vi kommer att kontakta er per telefon i v. 4 för att bestämma tid för ett ev möte. 
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