
Anna Wolf 

   1 

Högskolan i Jönköping  
Hälsohögskolan 
Institutionen för Socialt Arbete  
C-uppsats höstterminen 2007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur påverkar de professionellas syn på självskadebeteende  
bemötandet och arbetet med flickor som skär sig? 

 
 

Anna Wolf 
 
 

Uppsats, 15 poäng, nivå 41-60 poäng 
Socialt arbete 
Jönköping, december 2007 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Handledare: Birgitta Ander, universitetsadjunkt 
Examinator: Cecilia Henning docent & fil.dr 
 



Anna Wolf 

    

 
 
 

 
 

 

 

Sammanfattning 
Studien tar upp fenomenet självskadebeteende, unga flickor som utan 
självmordsavsikt avsiktligt skär, rispar eller bränner sig. Socialstyrelsens (2004, 2) 
kartläggning talar för att en ökning skett. Det är ett ämne som väcker starka känslor 
och många funderingar. Syftet är att genom en kvalitativ studie, intervjuer med olika 
professionella som kommer i kontakt med dessa flickor, undersöka hur deras syn på 
självskadebeteende påverkar bemötandet och arbetet med flickorna.  
Resultat: De professionellas ser inte självskadebeteende som ett problem i sig, utan 
som ett symptom på underliggande problem, som kan finnas både inom flickorna och 
i deras omgivning. Detta gör att de arbetar både med flickornas inneboende problem 
och med att förändra flickornas omgivning. De hjälper flickorna att analysera sina 
känslor och tankar, och att hitta copingstrategier. De arbetar också med det sociala 
nätverket för att förbättra samspelet i detta. De använder flera olika tekniker för att 
möta varje flickas behov. Förståelsen av hur viktigt ett gott bemötande är, gör att de 
strävar efter att möta varje flicka med respekt och validera henne. 
 
 
Sökord:      själskadebeteende       bemötande      metoder      

 
 
Summary 
This study explores the phenomena of young girls who exhibit self injurious 
behaviour, who without suicidal intentions, cut, scratch, or burn themselves. 
According to Socialstyrelsen (2004, 2) there is an increase of the phenomena. This 
subject arouses many strong feelings and thoughts. The purpose of this investigation 
is to use qualitative interviews with persons who come into contact with these girls, to 
determine how the professionals view this behaviour and how their view affects how 
they treat and discuss treatment options for these girls.  
Result: The professionals don’t view self injurious behaviour as a problem itself, but 
as a symptom of underlying problems, both within the girls and in their environment. 
This gives as a result that they work with both the girl´s internal problems and work to 
change their environment.  They help the girls to analyse their thoughts and their 
emotions, and to come up with copingstrategies. They also work the social network in 
order to improve the interactions. They use many different techniques to find a 
suitable treatment for everyone. Their understanding of the importance of being 
treated politely, make them strive to meet every girl with respect and validate the 
girls. 
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Inledning 
Idén till studien har vuxit fram gradvis. När jag var i tonåren hörde jag talas om en 

flicka som skurit sig i armarna, det var ”konstigt” och ovanligt. Idag går det inte en dag 
utan att jag hör eller läser något om självskadebeteende i media.  

För några år sedan berättade en bekant till mig att hennes dotter skurit sig i armarna. 
Det verkar som beteendet blir vanligare. Under senare år har jag kommit i kontakt med 
flickor som skär sig. Det är inte enbart flickor med sociala problem från s.k. trasiga 
familjer, utan också ambitiösa, välklädda, högpresterande till synes glada flickor. 
Problemet med den sistnämnda gruppen är att de är svåra, för att inte säga omöjliga att 
upptäcka.  

Ofta hör jag också i media att flickorna inte anser att de får den hjälp de behöver och 
att de ibland får ett dåligt bemötande. För att ta reda på vad dessa flickor behöver, vilka 
attityder det finns till självskadebeteende och vilken vård som ges eller vilka åtgärder 
som vidtas började jag läsa om ämnet. Jag läste både vad de professionella och flickor 
med själskadebeteende själva skrivit. Allteftersom började en förståelse av beteendet 
växa fram, det som var ”konstigt” i mina tonår, började nästan te sig begripligt. Därmed 
inte sagt att det inte är tragiskt att unga flickor skär sig.  

Mycket av dagens debatt handlar om varför det som Socialstyrelsen (2004, 2) menar, 
sker en ökning av självskadebeteende.  

I en artikel i (Psykologtidningen 12-04) säger psykolog Olle Sund att det inte finns 
något entydigt svar och att beteendet kan ses ur olika perspektiv. Han menar att kultur, 
historia, religion och den tid vi lever i kan påverka. Några orsaker kan vara vår tids 
ytlighet, tidig pubertet, rotlöshet, avstånd till vuxna och en identitetsosäkerhet. Han 
menar att beteendet är epidemiskt, men tror inte att internet-sajter enbart är en 
inspiration för, utan också kan vara en hjälp till att komma ur beteendet. 

Mycket av debatten handlar också om bemötande McAllister m.fl. (2002) visar i en 
rapport från ett sjukhus i Australien att många självskadepatienter var missnöjda med 
vården och att det fanns generellt negativa attityder till patienter som skadar sig själva. 
Mycket skamtänkande omger självskada. Effekten av detta blir att 
självskadepatienterna blir missnöjda och känner motstånd mot att söka vård.  

Det finns många sätt att skada sig själv på ätstörningar, socialt nedbrytande beteende, 
och olika sätt att skada kroppen. Många ligger i gränslandet mellan skada och ritualer 
och utsmyckning.  

Favazza (1996) redovisar flera typer av självskadebeteende, kulturellt sanktionerat 
t.ex. ritualer, sedvänjor, piercingar samt tatueringar och avvikande-patologiskt. De 
senare delas i grovt och måttligt självskadebeteende, som kan vara episodiskt eller 
repetitivt.  

Jag har valt att begränsa mig till avvikande-patologiskt, och enbart skära, rispa och 
bränna. Detta är ett självskadebeteende som riktas direkt mot den egna kroppen och 
utförs av individen själv. Det är också det som enligt (Socialstyrelsen, 2004, 2) är 
vanligast bland flickor i tonåren.  
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Bakgrund 
Armando Favazza, professor i psykologi vid University of Missouri-Columbia och 

författare till bl.a. böckerna Bodies under Siege: Self-mutilation in Culture and 

Psychiatry (1987) och Self-Mutilation and Body Modification in Culture and 

Psychiatry (1996). Favazza var den förste att klassificera självskadebeteende. Han har 
hållit föredrag om självskadebeteende över hela världen, även på Karolinska institutet i 
Stockholm.  
 

Självskadebeteende 
Armando Favazza (1996) menar att självskadebeteende inte är ny företeelse, utan 

finns omskrivet redan 500 år f. Kr. i Herodotos bok ”Historia”. I Markusevangeliet 5:5 
beskrivs en man, besatt av en ond ande, som sargade sig själv med stenar (Bibeln, 
1917års övers.). 
 

Självskadebeteende är enligt Favazza (1996) inte ett försök att ta sitt liv. Han 
definierar självskadebeteende enl. följande: 
 

”Avsiktlig förstörelse eller förändring av den egna kroppsvävnaden utan medveten 
självmordsavsikt” (The deliberate destruction or alternation of one’s body tissue 
without conscious suicidal intent) (Favazza, 1996, s 18).  
 

 
Favazza (1996) gör också flera olika kategoriseringar av självskadebeteende. 

Det kulturellt sanktionerade  
Det kulturellt sanktionerade innefattar ritualer och sedvänjor där individen själv eller 

någon annan tillfogar skador på kroppen. Ritualer är en del av det sociala livet och har 
till syfte att upprätthålla en social ordning. Omskärelse är ett exempel på en sådan 
ritual. 
Sedvänjor är kulturellt accepterade skador individen tillfogar kroppen, t.ex. tatueringar 
och piercing (a.a.). 

Det avvikande-patologiska 
Det avvikande-patologiska självskadebeteendet delas upp i grovt och måttligt 

självskadebeteendet med flera undergrupper (a.a.). 
  

Grovt självskadebeteende  
Det grova självskadebeteendet, kallat självstympning, innefattar att skära av sig en 

kroppsdel, kastrering eller sticka ut sina ögon och utförs vid enstaka tillfällen. Individer 
som utövar grovt självskadebeteende är ofta psykotiska eller kraftigt drogpåverkade. Ett 
annat grovt självskadebeteende är stereotypt självskadebeteende som förekommer 
bland individer med exempelvis utvecklingsstörning, schizofreni och neurologiska 
sjukdomar. Det kan bestå av upprepade rytmiska slag mot huvudet med ett föremål, 
eller slag av huvudet mot en vägg, att slå ut tänderna, att gång på gång bita sig själv 
eller att rytmiskt rispa upp sår i huden (a.a.). 
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Måttligt självskadebeteende  

Måttligt självskadebeteende kan vara tvångsmässigt och klassas då som en 
impulskontrollstörning. Det upprepas flera gånger per dag. Episodiskt eller repetitivt, 
självskadebeteende är det vanligaste och innefattar att skära sig, bränna sig, rispa sig, 
slå sig själv eller dunka huvudet mot en vägg. Beteendet är vanligast i tonåren. Många 
med denna typ av självskadebeteende har varit utsatta för emotionell försummelse eller 
övergrepp under barndomen (a.a.). 

 

Kartläggning av självskadebeteende 
Redan juni 2003 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att kartlägga 

självskadebeteende. Regeringen ansåg att det var ett eftersatt område vad gällde, det 
förebyggande arbetet för att upptäcka dessa flickor i tid, utröna orsakerna till beteendet, 
hur de bemöts inom olika verksamheter, vilka behandlingsinsatser som finns att tillgå 
och vilka samband till självskadebeteendet som finns mellan inre och yttre faktorer 
(Socialstyrelsen 2004, 2). 

Enligt Socialstyrelsens (2004, 2) kartläggning som endast berör flickor som upprepat 
utan självmordsavsikt skär rispar eller bränner huden och som uppmärksammats av 
olika vårdverksamheter, kan omfattningen inte säkert fastställas. Enligt 
statistikuppgifter från Socialstyrelsens (2004, 2) informanter och EpC (Epidemiologiskt 
Centrum) som undersökningen hänvisar tillfinns tecken på att en viss en ökning skett 
och att mörkertalet troligen är stort.  

I en pilot studie med 123 tonåringar (15 år) från tre olika skolor i södra Sverige, 
utförd av Lundh m.fl. (2007) tyder resultaten på att självskadebeteende är relativt 
vanligt bland 15-åriga flickor i södra Sverige. Av niondeklassflickorna i de tre skolorna 
hade 61,7 % ägnat sig åt självskadebeteende åtminstone en gång, 34,1 % mer än en 
gång och 12.8  % många gånger. Studien tyder på att självskadebeteende ökar bland 
både pojkar och flickor. En förklaring till detta kan enligt Lundh m.fl. (2007) vara att 
de är mer exponerade för självskadebeteende både av kamrater, via media och Internet. 
Det är också möjligt att en del typer av självskadebeteende representerar en aspekt av 
nutida tonårskultur där självskadebeteende ingår som ett medel att visa mod eller 
tillhörighet till en grupp (Lundh m.fl., 2007).  

Socialstyrelsen pekar på en Engelsk CASE –undersökning där det framgick att av de 
elva % flickor som skadat sig sökte endast 13 % sjukhusvård. I en norsk CASE –
undersökning visade det sig att av de tio % flickor som skurit sig sökte endast sex % 
sjukhusvård. Orsaker till detta är att skadorna vanligen är lätta och att 
självskadebeteende är skambelagt. De flesta flickorna har erbjudits hjälp, i en del fall 
har den inte fungerat och i en del fall inte tagits emot. Anledningen till detta framgår 
inte då flickorna själva inte kommit till tals (Socialstyrelsen 2004, 2). 

Det finns stora problem och kunskapsluckor, både vad gäller omfattning, att tidigt 
upptäckta, effektiva metoder för att förebygga, och effektiv behandling (SOU 2004).  
Det är angeläget att förbättra omhändertagande och vård i form av t.ex. kognitiv 
beteendeterapi eller dialektisk beteendeterapi, för unga som återkommande skadar sig 
själva. Det är också angeläget att pröva och utvärdera metoder, att verka för tidig 
upptäckt och förebyggande program. De professioner, som i sitt dagliga arbete möter 
barn och ungdomar har ansvaret för att ta tillvara aktuell information som gör det 
möjligt att fånga upp ungdomar i riskzonen. Man poängterar i rapporten att 
självskadebeteende är ett allvarligt symptom som måste tas på allvar (SOU 2004).  
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”Det är nödvändigt att personal inom samhällets olika vård och 
stödinsatser lär sig att se och höra unga människors försök att 
kommunicera sin utsatta belägenhet och sitt lidande. Det är också 
nödvändigt att dessa samhällsinstanser inhämtar och utvecklar metoder 
som i ett tidigt skede kan vara till hjälp för unga människor som lider 
och far illa" (Socialstyrelsen 2004, 2, s 24). 

 
Tidiga insatser är lönsamma men svåra att mäta då effekterna är långsiktiga. 

Samverkan är ett sätt att utnyttja samhällets resurser mer effektivt men för detta krävs 
också politisk vilja. Ofta beror motståndet på att olika aktörer vaktar sin egen ekonomi 
(Socialstyrelsen 2004, 1).  

Orsaker  
I Socialstyrelsens rapport (SOU 2004) pekas trauman, social otrygghet, maktlöshet 

och osäkerhet ut som några av de faktorer som spelar in vid självskadebeteende. I 
rapporten hänvisas till Levenkron, som menar att de som ofta upplever sig maktlösa, 
avsiktligt skadar sig själva. Av omgivningen uppfattas de vanligen som trevliga, de är 
omtyckta och högpresterande. Ofta ser sig individen som ”annorlunda” och plågas av 
otillräcklighetskänslor. Många självskadare upplever en brist på emotionell säkerhet 
och en känsla av emotionell isolering p.g.a. en oförmåga att uttrycka känslor med hjälp 
av språket. De använder beteendet för att kommunicera sina känslor. De skadar också 
sig själva för att dämpa ilska, ångest eller frustration. Även psykiska störningar 
förekommer vid självskadebeteende. Det kan t.ex. vara posttraumatiskt stressyndrom, 
impulskontrollstörning, depression eller personlighetsstörning.  (SOU 2004).  

Mary Phipher (1994) är en amerikansk psykolog som skrivit boken ”Rädda Ofelia”, 

vägen till kvinnlig självkänsla. Hon menar att de förväntningar samhället har på unga 
flickor, skillnaden mellan vilka de är och vilka de förväntas vara, skapar stress som de 
saknar effektiva strategier för att handskas med. Flickorna känner sig ofta tvingade att 
anta en kvinnoroll, som är präglad av utseendefixering och sexism, för att bli socialt 
accepterade. Egenskaper som intelligens, förmåga till medkänsla, social mognad och 
social kompetens värderas inte. Detta gör det svårt för dem att under puberteten 
utveckla en sund självkänsla. Flickor som skadar sig själva gör detta i brist på bättre 
handlingsalternativ. De som skadar sig själva har mindre egen inre styrka och ett 
svagare yttre stöd.  

Socialstyrelsen (SOU 2004) tar upp Försummelse, barnmisshandel och utnyttjande 
som exempel på trauman som kan leda till självskadebeteende. 

Behandling 
Enligt Simpson (2006) behöver självskadepatienter empati och engagemang och 

någon de kan dela sin oro med, vilket är grunden för terapeutiskt arbete. 
De behöver långa terapeutiska relationer, där både grupp och individualterapi, 

stödgrupper och självhjälp ingår. Det krävs större interpersonell förståelse än i ordinarie 
terapier. De behöver en relation som stödjer återhämtning. En genuin önskan att 
verkligen förstå, kombinerat med tolerans för människor i kris är det mest stödjande för 
självskadepatienter. Dessutom behöver människor i kris ett stabilt kompanjonskap, där 
de inte riskerar att bli bortstötta utan istället att blir förstådda. 

Lundh m.fl. 2007, tar upp medveten närvaro MAAS (The Mindful Attention 
Awareness), vilket innebär att vara uppmärksam och medveten om vad som händer i 
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nuet. De hänvisar till mätningar gjorda av Brown and Ryan (2003) som visar på en 
positiv korrelation mellan välmående och medveten närvaro och en negativ korrelation 
mellan ängslan, depression, grubblande samt impulsivitet och medveten närvaro 
(Lundh m.fl. 2007).  

Pipher (1994) menar att det ideala är att minska stressen i samhället, men att i väntan 
på det måste flickorna få möjlighet att lära sig bättre strategier att hantera stressen.  

DBT används i något modifierad form för t.ex. ungdomar, familjer och vid 
rehabilitering efter svåra olyckor (Lineham, 2000).  
 
DBT 

Psykologiprofessor Marsha Lineham (2000) har skrivit boken Dialektisk 

beteendeterapi, (DBT)   
DBT, användes ursprungligen för BPD-patienter (borderlinepersonlighetsstörning) 

och har inslag av traditionella beteendeterapeutiska och kognitiva tekniker samt 
zenbuddistiska strategier med vilkas hjälp individen ska kunna acceptera nuet. Dessa 
strategier hjälper individen stå ut med nuet för att kunna göra de förändringar som 
behövs (Lineham, 2000).   

Träning i medveten närvaro som är en central del av den kognitiva beteendeterapin 
och tjänar enligt Lundh m.fl. (2007) till att minska impulsivitet och förbättra förmågan 
att reglera känslor. Även om inga kausala slutsatser kan dras har han funnit ett samband 
mellan medveten närvaro och självskadebeteende, resultaten indikerar på att medveten 
närvaro är intressant både för framtida forskning, förebyggande arbete och behandling 
av självskadebeteende.  

DBT bygger enigt Lineham (2000) på antagandet att individen har stora svårigheter 
att reglera känslor, saknar eller inte förmår använda de färdigheter som behövs i en viss 
situation. BPD-beteendet ses som ett försök att styra sina känslor, antingen att dämpa 
ångest eller att bromsa ett vredesutbrott genom att t.ex. skära sig. BPD-individer antas 
ha medfödda starka känslor och svårigheterna att hantera dessa tros ligga i 
uppväxtmiljön, som inte gett möjlighet för individen att tillägna sig bra strategier för att 
hantera starka känslor.  
Lineham (2000) redogör för behandlingen, den har fem punkter: färdighetsträning, 
individualterapi, telefonkontakt med terapeuten för att få hjälp i svåra situationer, 
individualterapeuten och färdighetstränaren bildar ett team som träffas varje vecka, 
dessutom finns strategier för att hantera eventuella andra behandlingar individen får. 
Målet med terapin är att patienten ska lära sig färdigheter, och att integrera dessa i sitt 
dagliga liv, för att lättare hantera olika situationer.  
Terapeuten utgår från att patienten i varje stund gör så gott hon kan och att hon har en 
önskan om att bli bättre. Om patienten råkar i problem, vilket händer gång på gång, 
gäller det att arbeta hårdare och att vara mer motiverad. Även om patienten inte skapat 
alla problem själv är det bara patienten som kan lösa dem. Terapeutens roll består 
mycket av att driva på och motivera patienten att lära sig nya färdigheter.  
Inom DBT arbetar man efter en målhierarki som hjälper terapeuten att ta det 
väsentligaste först. En grundregel som hjälper patienten att interagera så öppet som det 
bara går och att i möjligaste mån skydda henne från negativa emotioner i efterförloppet 
är att skapa ett emotionellt klimat under terapin. Inom DBT strävar man också efter att 
förmedla tillit och respekt och att göra relationen mer personlig.  
En viktig del av terapin är enligt Lineham (2000) är validering, vilket innebär att 
terapeuten ger giltighet åt det patienten gör och känner, att förmedla till patienten att 
beteendet är begripligt och rimligt under de omständigheter som är. Det handlar om att 
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se verkligheten ur patientens perspektiv, vilket inte är det samma som att berömma 
beteendet.  
DBT bygger på problemlösning genom kedjeanalys, en kartläggning och diskussion av 
alternativa lösningar. Det svåra för terapeuten är balansen mellan acceptans - 
förändring, flexibilitet – stabilitet och omvårdnad - krav.  
DBT används i något modifierad form för t.ex. ungdomar, familjer och vid 
rehabilitering efter svåra olyckor (a.a.).  
 

Bemötande 

Bemötande i vården 
Margaret McAllister m.fl. (2002) har mot bakgrund av att många självskadepatienter 

var missnöjda med vården på akutmottagningar och att personalen kände sig hjälplös 
och frustrerad i mötet med denna grupp har gjort en undersökning, på 35 sjukhus i 
Australien. De har undersökt sjuksköterskors attityder gentemot självskadepatienter. 
Resultaten tyder på att attityden gentemot självskadepatienter är komplex och har flera 
dimensioner. Mycket skamtänkande omger självskada. Det fanns generellt negativa 
attityder till patienter som skadar sig själva.  
Fyra faktorer kan förklara sjuksköterskornas attityd till självskada. Tilltro till sin 
bedömningsförmåga, förmåga att hantera patienter effektivt, förmåga att närma sig 
patienten empatiskt och att hantera sjukhusets och lagens regler.  Ju högre tilltro till sin 
kompetens sjuksköterskorna hade, desto troligare att de hade, en positiv attityd till och 
ett bättre omhändertagande av självskadepatienter. Dessa tyckte också att arbete med 
självskadepatienter var meningsfullt och de var mindre benägna att visa negativa 
attityder mot dem.  

Kunskapsbrist och fördomar mot olika människogrupper menar Gill Croona (2003) är 
en avgörande faktorer när det gäller det dåliga bemötande som upplevts i vårdkulturen.  

Bemötandet har enligt Simpson (2006) sin grund i synen på självskadebeteende. 
Individens oförmåga att uttrycka psykisk smärta gör att individen ”skriver” sin 
livshistoria på huden, vilket kan få till följd att professionella hjälpare känner sig 
handfallna och oförmögna att hjälpa. Detta upplevs ofta självskadepatienten som brist 
på empati.  

Många gånger formuleras enligt Croona (2003) kriterierna för god omvårdnad av de 
professionella själva, utan förståelse för vad som är viktigt för, och vilka förväntningar 
och behov de vårdsökande har. De talar helt enkelt för lite med varandra för att lär 
känna varandra och då kan inte heller personalen förstå de vårdsökande. 

Enligt Simpson (2006) kan självskadepatienter få kommentaren ”Det gjorde inte ont 
när du skar det”, ”Well it didn’t hurt when you cut it” (Simpson, 2006 s. 434) när de 
säger att en behandling gör ont. Ibland får inte självskadepatienter den vård de behöver 
och en del får sina sår sydda utan bedövning.  

W. Barr m.fl. (2004) visar i en studie att självskadepatienter utan diagnostiserad 
psykisk sjukdom hade lägre frekvens av inläggning, mindre psykosocial utvärdering, 
remittering till samhällsstöd i form av socialarbetare, psykologer, alkohol och 
drogteam, vid utskrivning jämfört med självskadepatienter med psykisk sjukdom.  
Avvisandet och förödmjukelsen på akutmottagningar sträcker sig även till specialister 
inom mental hälsovård. Detta tyder på en negativ utveckling hos de professionella, i 
bemötandet av individer med självskadebeteende. Det är tyvärr ingen isolerad 
företeelse, utan är på många håll accepterad inom hälsovården (a.a.).  
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McAllister m.fl. (2002) fann i sin studie att personal på större sjukhus oftare hade en 
negativ attityd än de på mindre. 

Resultatet av dåligt bemötande 
Det finns enligt McAllister m.fl. (2002) patienter som uttrycker, att de istället för att 

söka hjälp i en livshotande situation, till följd av självskadebeteende, stannar hemma 
och ser hur det går. Detta för att inte riskera att bli förnedrade av kritiska kommentarer 
och negativa attityder från sjukvårdspersonal. Detta kan få som konsekvens att 
dödligheten stiger i denna grupp. 

Barr m.fl. (2004) menar att uppföljning vid utskrivning av självskadepatienter är 
viktigt för att minimera upprepning av självskadebeteendet, speciellt för dem utan 
diagnostiserad psykisk sjukdom då dessa har en stor ökning av upprepat självskadande.  

Att lära gott bemötande 
De flesta sjuksköterskorna saknar enligt McAllister m.fl. (2002) speciell utbildning 

eller träning för att möta självskadepatienter. Utan utbildning, träning och en djupare 
förståelse för komplexiteten i självskadebeteende och ett terapeutisk bemötande är det 
troligt att självskadepatienter får inadekvat hjälp.  

De professionella hjälparna skulle enligt Simpson (2006) behöva omskolas för att 
kunna möta behoven och avprogrammeras vad gäller attityder gentemot 
självskadepatienter.  

Det är enligt McAllister m.fl. (2002) viktigt att sjuksköterskor får utbildning i 
riskbedömning och i att bemöta själskadepatienter för att motverka negativa attityder. 
Även korta utbildningspass gör skillnad, redan efter en timmas utbildning var 
personalens bemötande bättre.  

Croona (2003) hänvisar till Habermas som menar att uppväxtens relationer är den 
grund där uppfattningar och handlingsrationaliteter bildas. Där läggs grunden till goda 
värden som normer om vänlighet, engagemang och omhändertagande. De som själv fått 
uppleva bekräftelse, omsorg och respekt har genom det lagt grunden till sin egen 
kompetens, ett lärande och ett förvärvande av en egen inre kompass. Grunden till 
respekt för andra ligger i respekt för sig själv.  
Studenternas lärande börjar redan från unga år. Detta lärande bekräftas och förstärks 
sedan genom de personliga vårderfarenheterna. Tidiga erfarenheter av yrket 
grundlägger ett lärande av bemötande, som kommer till nytta både inom utbildningen 
och inom ett framtida yrkesutövande.  
Studenterna ser enligt Croona (2003) utbildningen som en påbyggnad på sin 
bemötandekompetens. Personer vars uppfattningar är viktiga för lärandet inom 
utbildningen är vårdsökande, studiekamrater, lärare och handledare. Lärarnas och 
handledarnas uppfattningar om bemötandets etik ligger till grund för de val av litteratur, 
teori, tid och engagemang som görs. Att mötas i samtal och diskussioner och dela 
kunskap upplevs av både lärare och studenter som meningsfullt Att prova på och träna 
bemötande och samtala med vårdsökande upplevs bekräftande och stärkande.  
En del av det goda bemötandet lärs till viss del genom att studenterna får ett gott 
bemötande i utbildningen.  
 

Genusperspektiv 
Enligt Socialstyrelsen (2004) 2. har tidigare undersökningar visat att 

självskadebeteende i tonåren är vanligare hos flickor än hos pojkar. 
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Även pojkar skadar sig själva, men de pojkar som dämpar sin oro med att skada sig 
själva gör det ofta på ett aggressivare och mer utagerande sätt. Det finns dock en grupp 
pojkar som skadar sig på samma sätt som flickorna, och enligt Socialstyrelsen (2004) 2 
kanske upplever sig dessa pojkar sig som ännu mer utsatta och udda än flickorna. 
Det är viktigt att uppmärksamma att mer än hälften av flickorna utsatts för 
kränkningar eller övergrepp.  Den västerländska kulturen och vår kvinnoroll upplevs 
som förtryckande.  

Pipher (1998) menar att när barn växer upp leker uppför sig flickor och pojkar på 
liknande sätt, de leker tillsammans, spelar fotboll, klättrar i träd. Men i puberteten blir 
flickor inte accepterade om de inte börjar uppföra sig på ett annorlunda sätt. När flickor 
klär sig moderiktigt och börjar inta en mer iakttagande roll av pojkarnas aktiviteter blir 
de accepterade. 

Lalander, Phlip & Johansson, Thomas (1999) menar att flickor och pojkar får på 
subtila sätt lära sig vad som passar sig för respektive kön. Denna ”könsdiciplinering” 
talar om hur de ska klä sig, vilka aktiviteter de ska ägna sig åt och vilka ambitioner de 
ska ha. Pojkar förväntas behärska den offentliga arenan medan flickor ska vara osäkra 
där och hålla sig till att vara åskådare. Pojkarna blir stilskapare och flickorna bihang.  

Teoretisk utgångspunkt 
Aaron Antonovsky var professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of 

the Negev, Beersheba, Israel. Han är mest känd för sitt arbete om salutogenes (hälsans 
ursprung) och är författare till bl.a. böckerna Health, stress and coping (1979) och 

Hälsans mysterium (2005). 

 

Salutogenes 
Aaron Antonovsky (2005) utgår från ett salutogenetiskt synsätt som fokuserar på 

hälsans ursprung istället för att försöka hitta orsakerna till sjukdom. 
Istället för att se människor som antingen friska eller sjuka, hjälper det salutogenetiska 
synsättet till, att se var individen befinner sig längs linjen hälsa-ohälsa.  
Det dikotomiserade synsättet gör att sjukdomen hamnar i fokus, inte att individen har 
en sjukdom. Det salutogenetiska synsättet innebär istället att fråga efter vilka faktorer 
som bidrar till att bibehålla hälsa eller förflytta individer mot hälsa. Han menar att 
fokus ska ligga på att leta friskhetsfaktorer istället för att leta sjukdomsfaktorer. Det 
salutogenetiska synsättet gör att fokus hamnar mer på det övergripande problemet. 
Stressorier går inte att utrota, bara hantera mer eller mindre bra. Det övergripande 
problemet löses genom att på alla nivåer tillföra faktorer som kan motverka stressoriers 
negativa verkan, framgångsrik problemhantering (coping). 
Detta gör enligt Antonovsky (2005)att individen rör sig mot hälsa .  
 

KASAM-begreppet     
 

 Antonovsky (2005) uttrycker begreppet KASAM (Känsla av sammanhang) som:  
 

”En global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 
genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att 
(1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång 
är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs 
för att man ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 
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tillgängliga, och (3) och dessa krav är utmaningar, värda investering och 
engagemang.” (Antonovsky,  2005 s. 46) 

 
Antonovsky (2005) använder begreppen GMR (generella motståndsresurser) och GMB 
(generella motståndbrister) som faktorer som kan stärka eller försvaga KASAM. GMR, 
en kronisk resurs, GMB en kronisk stressor, är båda faktorer och egenskaper som 
karakteriserar en persons liv, en livssituation, ett tillstånd eller en egenskap, som 
antingen stärker eller försvagar KASAM. Han  skiljer på kroniska stressorier, viktiga 
livshändelser och dagsakuta förtretligheter.  
Kroniska stressorier är, bestående, relativt permanenta fenomen, antingen positiva eller 
negativa 
Viktiga livshändelser kan vara närståendes död, skilsmässa, ny familjemedlem, 
pensionering eller annan stor avgränsad händelse.  
Dagsakuta förtretligheter kan vara en komplimang eller att missa en buss.  
Om händelsen är negativ skapar den spänning, förmågan att handskas med händelsen 
beror på en individs GMR och de tre variablerna i KASAM: Begriplighet, 

Hanterbarhet och Meningsfullhet. 

Begriplighet syftar på i vilken utsträckning en individ upplever inre och yttre stimuli 
som förnuftsmässigt gripbara. När en individ med hög förmåga till begriplighet, möter 
oväntade stimuli kan denne ändå uppleva att de går att ordna och förklara. Dessutom 
har den individen en tilltro till att situationen kommer att utvecklas så bra som det 
rimligen går att förvänta. Detta är inte samma sak som den känslomässiga responsen: 
”det ordnar sig nog”.  
Hanterbarhet definierar i vilken utsträckning en individ upplever sig ha resurser till 
förfogande som kan hjälpa denne möta olika stimuli. Dessa resurser kan finnas både 
under individens kontroll eller finnas under behöriga andras kontroll. Behöriga andra är 
någon individen litar på och kan räkna med, släktingar, vårdpersonal, vänner eller Gud.  
Meningsfullhet den viktigaste komponenten, syftar på de områden av livet individen är 
engagerad i, de som är viktiga, har betydelse och är värda att investera känslomässigt i. 
Detta betyder att även problem kan upplevas som meningsfulla, när de upplevs som en 
utmaning och inte som en börda. Den upplevda meningsfullheten gör att individen inte 
drar sig för att konfronteras med utmaningen, utan istället blir inställd på att söka 
mening i den och göra sitt bästa för att komma igenom den. (a.a.) 

Förändring av KASAM 
Antonovsky (2005) redogör för förhållandet mellan de olika komponenterna som får 

KASAM att öka eller minska. (se Tabell 1, nästa sida). För att kunna hantera en 
situation krävs att individen begriper den.  
En individ som är starkt engagerad och förstår det problem som denne står inför, 
kommer troligen att vara starkt motiverad att söka de resurser som krävs för att lösa 
problemet.  
En individ med lågt engagemang kommer troligen inte att söka de resurser som krävs 
för att lösa problemet, vilket gör att individen på sikt kommer att uppleva världen som 
obegriplig.  
En individ som förstår problemet och har hög hanterbarhet, har de resurser som krävs, 
men saknar ändå engagemang. Den individen kommer att röra sig neråt, eftersom den 
på sikt kommer att tappa både förståelsen och kontrollen över resurserna.  
En individ som har både låg begriplighet och hanterbarhet, kan ändå röra sig uppåt tack 
vare att de trots allt lyckas finna en mening med det som sker, ett engagemang. 
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Antonovsky (2005) tar som exempel upp en del lägerfångar i Auschwitz och andra 
läger som trots de vidriga förhållandena i lägren lyckades finna en mening med 
livet(a.a.).  
 

Tabell 1. Dynamiska samband mellan komponenterna i KASAM 
 

Typ Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Prediktion 

1 Hög Hög Hög Stabil 

2 Låg Hög Hög Ovanlig 

3 Hög Låg Hög Riktning uppåt 

4 Låg Låg Hög Riktning uppåt 

5 Hög Hög Låg Riktning neråt 

6 Hög Låg Låg Riktning neråt 

7 Låg Hög Låg Ovanlig 

8 Låg Låg Låg Stabil 

 
Antonovsky (2005) påpekar att inte alla områden i livet behöver vara begripliga, 

hanterbara eller meningsfulla för att en individ ska ha en stark KASAM. Individer 
avgränsar de områden de anser viktiga. Dessa gränser kan vara snäva eller vida, det 
viktiga är att individen har något livsområde som är engagerande. Han nämner fyra 
områden som han ändå anser måste ingå i den sfär som är betydelsefull, för att 
individen ska kunna ha en stark KASAM, individens känslor, de närmaste relationerna, 
den huvudsakliga sysselsättningen och existentiella teman. En viktig faktor är 
flexibilitet. Gränserna kan behöva flyttas beroende på omständigheterna. 
Antonovsky (2005) menar att det är skillnad mellan en mycket stark och rigid eller 
oäkta KASAM. Individen med stark KASAM har ett starkt själv och en fast identitet 
och lever i ett socialt sammanhang som främjar detta. En individ med en svag KASAM 
har ett svagt själv och klamrar sig fast i en identitet för att lindra sin ångest. En sådan 
individ kan tyckas ha en stark KASAM men den är i själva verket rigid.  

Förändring av KASAM genom livet 
Antonovsky (2005) menar att Attachment-teorin har gett oss en grund för att förstå 

hur barn utvecklas och sammanflätar den med sitt KASAM-begrepp.  
Alla barn utvecklas i samspel med sin omvärld, de beter sig på ett sätt som främjar 
kontakt med, i första hand föräldrarna, senare en allt vidare krets av personer. Barnet 
samspelar med andra och dess värld blir på så sätt begriplig. Om barnet växer upp i en 
miljö där det får sina både materiella och emotionella behov tillgodosedda på ett tryggt 
och kontinuerligt sätt är förutsättningarna goda för att barnet ser världen som 
förutsägbar och begriplig.  
Barnet lär sig bit för bit hur världen fungerar. I takt med att barnet utvecklas vill det 
utforska världen, det kommer krav på att kontrollera kroppsfunktioner. En del 
beteenden ignoreras andra beteenden uppmuntras. Om kraven ligger i nivå med 
mognaden upplever barnet en känsla av att livet går att påverka. Om föräldrarna 
utmärks av komplexitet, flexibilitet, självkontroll, mening och förutsägbarhet samt en 
inställning att problem går att hantera och lösa får barnet en känsla av hanterbarhet.  
Om bemötandet av barnet är tillfredställande, svarar mot barnet behov såväl fysiskt som 
emotionellt upplever barnet att dess signaler har en mening. Barn som har erfarenheter 
av medbestämmande i en trygg social miljö upplever meningsfullhet. 
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Barndomen lägger grunden före antingen en stark eller svag KASAM, som rivs upp 
under adolescensen. Det finns enligt Antonovsky (2005) ofta en brist på kontinuitet 
mellan barndom och vuxenliv. Tonåringen möts av motstridiga budskap och berör 
främst aspekterna: ansvar, makt och könsroller. Det problem ungdomar ställs inför är: 
”att bli någon”, ”att utveckla en personlighet”, att helt enkelt bli vuxen.  
Det avgörande för övergången mellan barndom och vuxenliv är hur den kulturella 
miljön befrämjar eller motverkar de livserfarenheter som den unge får. (a.a.) 

Kan KASAM förändras med hjälp av terapi 
Antonovsky (2005) menar att utan radikala förändringar i de miljöer som formar 
människors livserfarenheter är det inte realistiskt att tro att några få samtal skulle kunna 
förändra KASAM i någon större utsträckning.  Korta plötsliga förändringar leder inte 
till en varaktig förändring av KASAM. Det är inte en drastisk händelse i sig som 
påverkar, individen utan vad individen tänker om händelsen och vilka nya tanke och 
handlingsmönster den på lång sikt ger upphov till.  Dessutom räcker det inte med att 
förändra individen, utan miljön måste också förändras om förändringen hos individen 
ska bli permanent.  
Därför menar Antonovsky (2005) att för att en terapi ska vara verksam måste den pågå 
under lång tid och att behandlaren måste ha en viss kontroll över patientens 
livssituation. Han menar att både individens tolkningsmönster, reella livserfarenheter 
och sociala situation behöver förändras för att en höjning av KASAM ska bli 
bestående(a.a.). 
 

Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur de professionella ser på självskadebeteende, 

flickor som skär, rispar eller bränner sig.  
Vilka känslor självskadebeteende framkallar, samt vilka konsekvenser deras syn på 

och känslor inför självskadebeteende får för bemötandet av och arbetet med dessa 
flickor.  

Frågeställningar 
Hur ser de professionella på självskadebeteende? 
Hur påverkar deras syn, bemötandet och arbetet med flickor som skadar sig själva? 

Definitioner och avgränsningar 
 

Professionell  
Professionell förväxlas ofta med professionalitet. Enligt Svenska Akademiens 

ordboks nätupplaga betyder professionell: Det som utgör, hör samman med någons 
yrke eller yrkesverksamhet. Det som bedrivs yrkesmässig. Om en person som utövar 
sin verksamhet, har den ifrågavarande verksamheten som yrke (levebröd). 
Yrkesmässig. Förekommer även substantiverat. (motsatt: amatör).  

 

Professionalitet 
Holm (2005) menar att ett professionellt förhållningssätt hos en terapeut är att hela 

tiden sträva efter att tillgodose klienternas behov, visa klienten respekt utifrån dennes 
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kunskap och erfarenheter. Ett professionellt förhållningssätt innebär också att kunna 
sätta gränser och säga ifrån. Detta skapar tilltro till den professionelles kunskap och 
resurser. 

Lundsbye m.fl (2000) menar att grunden för terapeutens professionalitet är empati, 
värme, engagemang, självreflektion och skicklighet. Han skriver vidare att det är en 
myt att det endast finns en sann lära och menar istället att en god terapeut har en 
repertoar av olika teorier och tekniker som kan användas i olika situationer. Han pekar 
på olika myter som undergräver professionalitet. 
Neutralitetsmyten gör att terapeuten inte får vara personlig, utan till varje pris ska 
”hålla masken”. När terapeuten på detta sätt döljer varje personligt uttryck kan inte ett 
äkta möte komma till stånd.  
Perfektionsmyten innebär att terapeuten aldrig får göra fel och om ett misstag begås 
gäller det att hålla masken. De flesta klienter genomskådar dock varje försök att dölja 
ett misstag, vilket gör att den terapeutiska processen avstannar. Om terapeuten istället 
vågar släppa masken och erkänna sitt misstag, blir det lättare även för klienterna att 
vågar släppa sina masker och erkänna sina misstag.  
Förståelsemyten innebär att terapeuten ”hummar” och säger sig förstå hur obegripligt 
det som sägs än är. Klienter behöver bekräftelse inte falsk förståelse, då det senare 
endast ger klienten en känsla av att vara helt oförstådd.  
Försiktighetsmyten bygger på antagandet att klienter är så känsliga, att de inte skulle 
tåla om terapeuten skulle reagera med ilska eller sorg på något de säger. De flesta 
klienter har klarat svårare saker än så.  
Äkta professionalitet kan enligt Lundsbye m.fl. (2000),  lite tillspetsat uttryckas som:  
 

”…att för att bli en professionell terapeut måste man våga vara 
förvirrad, dum, oförstående, arg, ledsen…eller med andra ord, våga 
vara personlig i ett äkta möte” (Lundsbye m.fl. 2000, s. 363).  

 

Empati  
Holm (2005) förklarar empati som både en inre process för att förstå en annan individ 

och ett sätt att kommunicera den förståelsen, i både ord och handling. Först fångar man 
upp en individs känslor, när man förstått dem låter man förståelsen vägleda en i 
kommunikationen. Den empatiska förståelsen består av fyra steg.  
I fas 1. försöker man leva sig in i vad individen känner, med hjälp av egna erfarenheter, 
hur man kände i en liknande situation, dock utan att ta för givet att den individen 
känner likadant.  
Fas 2. Varseblivning, här söker man budskap i kroppsspråk, gester och röstläge. I båda 
dessa används tanken för att bedöma individens känslor. 
Fas 3. Affektiv resonans, här ”känner vi” det individen känner. Ibland kallas det 
intuition. Här låter man tanken ytterligare försöka förstå vad känslorna säger.  
Fas 4. Projektiv identifikation. I denna fas kan individen genom att provocera ”dumpa” 
över sina känslor, ilska, på t.ex. en samtalsledarare. Det är viktigt att samtalsledaren är 
medveten om och har förmåga att hantera provokationen och ilskan det väcker, annars 
kan denne genom att ”dumpa” tillbaka den omedvetet förstärka känslorna, ilskan, hos 
individen. Detta förekommer överallt men individer som är lite annorlunda har en 
tendens att bli föremål för projektioner.  
För att kunna vara empatisk krävs stabil identitet, god självkänsla, någorlunda klara 
gränser över vilka känslor som är de egna, affekttolerans och härbärgerande förmåga. 
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Empati förväxlas ofta med sympati, vilket betyder att vara välvilligt inställd till, eller att 
hålla med någon. Sympati kräver inte förståelse vilket empatin gör. 
 

Bemötande 
I detta arbete använder jag mig av Croonas (2003) definition av bemötande. Hon 

börjar med att slå fast att bemötandet är betydelsefullt och får konsekvenser i positiv 
och negativ riktning. 
Bemötande är mänsklig kommunikation och ett sätt att möta förväntningar och krav 
från andra. Det innebär att förstå och att handla.  
Gott bemötande innebär att värna om den vårdsökandes autonomi, integritet och 
välbefinnande. Detta görs genom att visa respekt, närvaro, lyhördhet och en aning 
försiktighet. Närvaron är både fysisk och relationell. Den fysiska närvaron är given, att 
fysiskt vara där. Den relationella närvaron kräver att man visar engagemang, värme, 
förståelse, medmänsklighet och uppriktigt intresse.  
Förmågan att lyssna bortom det sagda menar Croona (2003), är extra viktigt i möten 
med särskilt känsliga personer. Ett gott bemötande skapar tillit, vilket skapar en 
trygghet för människor som söker hjälp och gör det lättare att förstå de djupare behoven 
den vårdsökande har.  
Genom att vara medveten om sin egen sårbarhet blir det lättare att förstå andras. 
Omsorg känner vi igen därför att vi har upplevt den. Omsorg är en bekräftelse i sin 
djupaste mening.  
Ett gott bemötande är enligt Croona (2003), ett led i behandlingen, beroende på 
vårdformen exempelvis inom psykiatrisk och socialvård. Där kan gott bemötande kan 
också innebära att medvetet inta ett fostrande förhållningssätt för att lära den 
vårdsökande normer som underlättar för denne att leva i samhället.  
Relationer får och det som kommuniceras i dem ofrånkomligen en stor betydelse och 
effekterna av såväl ett gott som mindre gott bemötande kommer oftast till uttryck 
omedelbart.  

Avgränsning 
I detta arbete gäller avgränsningen för självskadebeteende: Att utan medveten 

självmordsavsikt, avsiktligt skära, rispa eller bränna sig. Flickor åldern 14-19 år. 
Avgränsningen har valts, utifrån vad Socialstyrelsen (2004, 2). redovisar, att 

beteendet är vanligare och annorlunda bland flickor. Förväntningar på pojkar och 
flickor ser också enligt Pipher (1998) Lalander & Johansson (1999) annorlunda ut och 
kan spela in för beteendet. 

Metod 
 

Kvalitativt metod 
Enligt Karin Widerberg (2002) syftar kvalitativ forskning till att klargöra egenskaper 

och karaktär hos ett fenomen. Syftet med de kvalitativa intervjuerna är att använda sig 
av det direkta mötet mellan forskare, intervjuperson och det unika samtalet för att få 
fram intervjupersonens berättelser och förståelse av en företeelse.  
En intervjuguide kan fungera som en hjälpreda i en intervju så att samtalet håller sig till 
de områden som ska belysas. För att intervjuguiden ska hjälpa till vid intervjun att ringa 
in de frågor som ska undersökas är en analysskiss som underlag för vilka frågor som 
ska ställas till bra hjälp.  
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Denna studies mål var att hitta samband mellan synen på självskadebeteende, 
bemötandet och arbetet med flickor som skadar sig själva.  
En kvalitativ studie i form av kvalitativa intervjuer valdes.  
 

Urval  
Slumpmässiga urval görs enligt Bryman (1997) för att få representativitet i urvalet 

och därmed kunna generalisera resultaten. Vid kvalitativa studier görs oftare icke-
slumpmässiga, strategiska urval där resultatet inte blir generaliserbart, men överförbart 
och ger en fördjupad insikt, en detaljerad och levande bild av en del av verkligheten.  

I denna studie skulle urvalet skulle representera de olika yrkesgrupperna som kan 
tänkas komma i kontakt med de flickor som skadar sig själva, så ett strategiskt urval 
gjordes. De informanter som valdes var skolkurator, skolsköterska, 
ungdomsbehandlare, kurator på ungdomsmottagning och psykolog på BUP. 
Sammanlagt fem intervjuer. Då urvalet inte är slumpmässigt och ganska litet är 
resultatet inte generaliserbart. Resultatet ger istället en klar bild av hur just dessa 
professionella ser på självskadebeteende, vilka känslor beteendet väcker hos dem och 
hur detta påverkar deras arbete med flickor som skadar sig själva.  
 

Validitet och reliabilitet 
Enligt Jan Byström (1998) är validitet en värdering av mätinstrumentet, huruvida det 

som är avsett att mätas verkligen mäts. Är en undersöknings syfte att ta reda på 
förekomst, bör antal efterfrågas. Om undersökningens syfte däremot är varför ett 
fenomen förekommer, bör frågorna svara på anledningar till fenomenet. Reliabilitet 
redogör för med vilken noggrannhet och säkerhet mätinstrumentet mäter. Är t.ex. 
frågorna i ett frågeformulär formulerade på ett sådant sätt att de får fram de svar som är 
relevanta?  

Enligt Widerberg (2002) ska metoder ses som verktyg som genom reflektion ska 
utformas på ett sådant sätt att de ger svar på de frågor som ska svaras på. Det gäller att 
använda de verktyg som är bäst lämpade.  

Eftersom studiens syfte är att mäta uppfattningar om ett fenomen, och hur dessa 
uppfattningar påverkar bemötande och arbete med flickor som skadar sig själva, 
används frågor som verktyg. Frågorna undersöker informanternas syn på 
självskadebeteende, vilka känslor beteendet väcker, vad de anser vara viktigt i 
bemötandet och hur de arbetar med flickorna. Synen på självskadebeteende, visar dels 
vilken kunskap, dels vilken attityd, informanterna har om självskadebeteende. Frågorna 
om vad informanterna anser viktigt i bemötandet av med flickor som skadar sig själva, 
visar i vilken utsträckning de förstått vad flickor med självskadebeteende behöver. 
Frågorna om hur informanterna arbetar med flickorna visar i vilken utsträckning 
förståelsen av självskadebeteende och vad de anser flickorna behöver, kommer fram i 
arbetet med flickorna. För denna studie användes en frågeguide. (bilaga 1)  
 

Etiska ställningstaganden 
Widerberg (2002) talar om hur viktigt det är att inte pressa informanten att svara på 

mer än vad som känns bra för informanten. Vidare säger hon att en undersökning ska 
presenteras i en form som garanterar informanternas anonymitet. Porträtt ska inte 
användas om de kan upplevas som kränkande för informanten. Ytterligare en aspekt 
som avgör hur en undersökning ska presenteras, är för vem den är skriven. 

Denna studie utfördes i två städer, för att värna om informanternas konfidentialitet, då 
små städer inte har så många personer i varje yrkesgrupp. Eftersom underlaget på så vis 
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blir större kan informanterna lättare förbli anonyma. Informanterna presenteras 
antingen utifrån sin yrkesroll eller fingerat namn. I den mån citat används har 
vederbörande blivit tillfrågad. I dessa fall refereras till antingen yrkesrollen eller det 
fingerade namnet. Frågorna är heller inte alltför närgångna, utan handlar om hur 
informanterna ser på och arbetar med självskadebeteende.  

 

Undersökningens uppläggning   

Datainsamling och utförande  
Intervjuerna utfördes med hjälp av en frågeguide. Som hjälp vid konstruktionen av 

frågeguiden hade en analysskiss tagits fram. För att komma ifrån problemet med att 
frågorna bara handlar om ”det man redan vet” bestämdes att frågorna skulle vara öppna. 
Detta för att informanten att tala så fritt som möjligt, och förhoppningsvis skulle 
informanterna själva ta upp de frågeställningar de ansåg viktiga, utan att några 
följdfrågor skulle behöva ställas.  

Brev skickades ut till de utvalda informanterna där ämnesvalet presenterades, hur 
lång tid intervjun skulle ta, och att det var frivilligt att delta. Intervjun skulle ske vid ett 
besök hos informanten. Inom en till två veckor togs telefonkontakt med informanten 
och tid bokades. Intervjutiden var två veckor. 

En intervju per dag utfördes, detta för att kunna analysera intervjun noga och inte 
blanda ihop intrycken från flera intervjuer. Önskemålet var att spela in intervjuerna, för 
att ge möjlighet till att kunna lyssna på dem flera gånger. Intervjun inleddes med att 
informera om hur materialet skulle användas och de tillfrågades om de godkände att 
intervjun spelades in. Efter intervjun tackades informanten, som fick ett litet kort med 
adressen till högskolans DIVA-portal, varifrån de kan ladda ner den färdiga uppsatsen. 

Bearbetning av materialet 
En sammanfattning gjordes av varje intervju, utifrån det intryck intervjun gett, 

kroppsspråk, gester samt anteckningar. Senare kompletterades sammanfattningen med 
det inspelade materialet. Det samlade intrycket jag fick av de olika informanterna 
redovisas också efter presentationen av deras arbetsmetoder.  
Eftersom urvalet var litet valdes en tematisk analys av intervjumaterialet. I sökandet 
efter analysttrådar och teman avlyssnades de inspelade intervjuerna flera gånger. Även 
kopplingar mellan olika trådar eller olikheter söktes.  
Teman, trådar, kopplingar och olikheter sammanställdes slutligen. I arbetet presenteras 
de olika informanterna under ett fingerat namn.  
 

Resultat 
Informanternas bakgrund 

Bland informanterna var den vanligaste utbildningen socionom, med 
påbyggnadsutbildningar av olika slag. Könsfördelningen bland informanterna var tre 
kvinnor och två män. Den som arbetat kortast tid inom sitt yrkesområde hade arbetat 4 
år och den som arbetat längst hade arbetat i 25 år. Medelarbetstiden var 12,5 år.  
 

Skolsköterskan ”Lotta”, sjuksköterska, med medicinsk påbyggnadsutbildning.  
Hon tycker inte att den utbildning hon har riktigt täcker just självskadebeteende och 
känner att hon skulle vilja ha mer utbildning om just självskadebeteende, för att bättre 
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förstå flickorna. En kurs i samtalsmetodik tror hon skulle hjälpa henne att prata på ett 
bättre sätt med flickorna. Hon vill också ha handledning och menade att för att orka 
med att ta del av så mycket problem behöver man få handledning.  
 

Skolkuratorn ”Bengt”, socionom med pedagogisk utbildning.  
Han tycker att socionomutbildning är en bra grund, det är en bred utbildning, men han 
skulle vilja ha utbildning i samtalsmetodik med ämnesinriktning självskadebeteende.  
 

Kuratorn ”Malin” på ungdomsmottagning, socionom, med påbyggnadsutbildning 
till psykoterapeut, sexolog och handledare. 
Hon är nöjd med sin utbildning, men tycker att alla som arbetar med människor skulle 
ha en utbildning i samtalsmetodik, för att kunna föra strukturerade samtal.  
 

Psykologen ”Oskar” på BUP, specialistläkare inom barn och vuxenpsykiatrin med 
flera påbyggnadsutbildningar inom bl.a. KBT, gestalt och familjeterapi. Oskar är helt 
nöjd med den utbildningen han har, men tycker att alla som arbetar med människor 
behöver speciella utbildningar t.ex. steg-1utbildning  
 

Ungdomsbehandlaren ”Stina”, socionom, med påbyggnadsutbildning till 
psykoterapeut. Stina vill att alla som arbetar på ungdomsbehandlingen ska ha 
utbildning i ART/repulse, gärna också en kurs i systemteori.  
 

Informanternas syn på självskadebeteende. 

Symptom 
Alla svarar spontant att självskadebeteende är ett symptom på något annat. De menar 

att det kan vara symptom på ett själsligt eller psykiskt illamående, ångest, för mycket 
stress och för många krav. Det ät ett utryck för att man inte mår bra. Det kan vara en 
reaktion på något som hänt. Oskar påpekar att det inte automatiskt innebär en 
självmordsrisk, men ibland kan det vara en indikation på emotionell störning eller andra 
problem, som man måste vara observant på. 
Självskadebeteendet kan enligt alla informanterna fungera som ett desperat rop på hjälp 
eller en signal på nöd, när flickorna inte får uppmärksamhet för sin inre nöd på något 
annat sätt.  
Självskadebeteendet blir ett sätt att kommunicera, kanske p.g.a. de har blivit dåligt 
bemötta, både hemma och av professionella när de försökt berätta om sina problem, tror 
Bengt. Det är dock inte ett sätt att få ”uppmärksamhet”. Stina tror också att det är ett 
sätt att kommunicera. Det syns, och då man får hjälp, menar Malin.  

 

Funktion 
Självskadebeteendet fyller, enligt Oskar, en funktion, inre oro och smärta flyttas utåt. 

Det används som ett sätt att flytta smärta från psyket till kroppen, menar Malin. Det är 
en mentalisering där tankar känslor går i negativ riktning, självbilden är hotad och 
negativ, speciellt i puberteten när flickorna ska börja ”duga” på ett nytt sätt. Det kan 
också vara ett sätt att straffa sig själv menar Oskar. 
Det kan också vara ett sätt att kontrollera eller hantera inre smärta, att antingen att 
dämpa, lindra eller avleda sin ångest, tror allihop. Att skada sig kan vara ett sätt att 
fokusera på blodet som kommer istället för på sin ångest, tror Stina. Det är ett sätt, 
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menar Malin, att komma ifrån sin inre ångest, de mår så dåligt, de klarar inte den 
själsliga smärtan. Smärtan i huden är lättare att kontrollera än smärtan i själen, säger 
Bengt. Oskar menar att en del flickor använder självskadebeteende som ett sätt att 
dämpa eller avleda sin ilska mot familjen, lärare eller pojkvänner. Stina menar att en 
del flickor använder självskadebeteende som ett sätt att slippa känna överhuvudtaget.  

Vana, smitta, ökning och mörkertal 
Att beteendet att skada sig kan bli en vana om individen inte får hjälp att hantera 

känslor på ett bättre sätt, tror både Oskar och Bengt. Det kan bli en vana eftersom 
beteendet att skada sig det tyvärr fungerar.  
Oskar tror också att för mycket uppmärksamhet av själva beteendet ofrivilligt kan 
fungera som förstärkning och att den som är labil kan fastna i det, det blir självgående. 
Anledningen till att beteendet smittar tror Oskar är att det fungerar, det ger en känsla av 
kontroll på smärta.  Det verkar som media har en roll i ”smittspridning”, trender som 
kommer då och då, dessutom verkar det som det smittar i vissa grupper, menar Malin. 
Ibland kan det vara så, säger hon, att en flicka i en grupp mår dåligt och skadar sig 
själv. De andra blir nyfikna och prövar att skada sig de med, men slutar snart, eftersom 
det inte fyller någon funktion för dem. Problemet är att den som från början mådde 
dåligt p.g.a. detta ofta går längre i sitt självskadebeteende. Stina tror också att en del 
prövar av nyfikenhet, det hör också ungdomen till att ”pröva gränser”. För en del kan 
självskadebeteendet bli en identitet trodde både Stina och Oskar.  
Bengt anser att självskadebeteende ökar. Lotta menar att självskadebeteende och 
problemen överhuvudtaget ökar.  Stina är osäker, hon ser inte att det ökar. Malin ser 
inte heller i sin verksamhet att självskadebeteende ökar men det själsliga illamåendet 
gör det. Hon menar att självskadebeteende alltid har funnits, men att det inte talats 
öppet om det förrän nu. ”Det är så typiskt tjejer att vända det inåt, killar gör ju inte så, 
de agerar ut istället.” 
Angående mörkertal tror Stina att en del flickor hinner ”självläka” innan de blir 
upptäckta. Bengt tror inte att mörkertalet är jättestort, de som skär mycket upptäcks, 
men mörkertalet kan vara stort bland dem som skär lite eller någon enstaka gång, en del 
döljer bra. Att de döljer det kan bero på att de inte blivit respektfullt bemötta när de 
försökt prata om sina problem. Malin säger att folk alltid har gjort sig illa, förr nöp och 
klöste sig kvinnor, nu har de bara bytt skadesätt. 
 

Orsaker  

Orsaker inom individen  
Det finns inte enligt informanterna inte en enskild orsak till självskadebeteende, utan 

flera orsaker samverkar. De orsaker de professionella anger är skiftande. Alla anser 
dock att en del av orsakerna finns inom individen och en del i samhället, en 
kombination av arv o miljö. 
Stina, Bengt och Oskar anser att orsakerna inom individen kan vara en medfödd 
sårbarhet. Oskar menar också att ett temperament som gör det svårt att hantera känslor 
kan vara en orsak. Stina pekar på personlighet som en orsak vid upprepat 
självskadebeteende. Malin menar att introvert personlighetstyp gör att flickorna går och 
grubblar. Flickor som idrotta, får ur sig energin på ett annat sätt, kropp och själ hör 
ihop. Trauman, som övergrepp, kränkning och sexuella övergrepp, allmän osäkerhet, 
låg självkänsla och dålig eller felaktig självbild, som gör att flickorna inte tyckte sig 
vara lika bra som andra, menar alla informanterna kan spela roll vid 
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självskadebeteende. Oskar menar att obearbetade trauman ger dålig självbild som i sin 
tur kan leda till självskadebeteende. Dessutom kan bilden av omvärlden vara negativ. 
Svårigheter med själva skolarbetet p.g.a. låg begåvning som ingen upptäckt, där kraven 
då kändes övermäktiga kan också vara en orsak, enligt Oskar. Han menar också, att för 
en del kan det vara så att tankar o känslor går i en negativ riktning. Det kan också 
finnas psykisk sjukdom i botten, depression, panikångest, emotionell störning, 
begynnande BPD-störning eller anknytningsstörning som grund för beteendet. 

Orsaker utanför individen 
Som orsaker som låg utanför individen, anger Lotta, Bengt, Oskar och Stina 

familjeproblem. Det kan vara trauman i familjen, alkoholmissbruk, sjukdom, psykisk 
sjukdom, skilsmässa, separationer eller förlust av nära anhörig. Ibland tar flickorna på 
sig skulden över situation vilket ger ångest menar Lotta. Det kan röra sig om att 
föräldrar bemöter flickorna på ett nedvärderande, nonchalant eller respektlöst sätt anser 
Bengt.  
Lotta påpekar att självskadebeteende inte bara förekommer i problemfamiljer. Brist på 
meningsfulla relationer ger en inre tomhet som är svår att bära, menar Oskar. Familjer 
lever, enligt Stina, isolerade var och en gör sitt, flickorna behöver uppmärksamhet och 
få uttrycka vad de känner. När de inte blir sedda eller lyssnade till, mår de dåligt. 
Familjen är grunden för trygghet för att våga gå ut i världen. Bengt menar att 
självkänsla skapas i relation med varandra genom bekräftelse av den man är, att man 
blir tagen på allvar och blir älskad för den man är inte det man gör. Detta är till hjälp 
för att bli en vuxen. System påverkar varandra, har man det bra hemma går det bra i 
skolan.  
Höga krav och förväntningar från olika håll anges som orsak till självskadebeteende. 
Höga och många krav från föräldrar menar Bengt är en orsak, att blir jämförd med 
syskon, inte få åldersadekvata krav och inte få lov att pröva och misslyckas. Det kan 
också handla om att få för mycket eller för lite ansvar.  
Både Bengt och Lotta tror att många flickor har höga krav på sig själv. Kraven 
flickorna har på sig själva stämmer inte alltid med kraven från omgivningen, detta 
menar Lotta ger ångest.  
Malin, Lotta och Bengt anger som orsak att samhället ställer höga krav på att flickor 
ska vara smarta, lyckade och vackra, och när de inte når upp till kraven får de ångest. 
Via ”massmedia planteras höga krav i inte färdiga själar, och då slår det slint”., säger 
Malin. Det är svårt forma en identitet om kraven är från samhället är höga och 
dessutom motsägelsefulla.  
Bengt tycker att skolan har höga krav på att flickorna ska vara duktiga, tempot är högt 
men alla har inte samma förutsättningar. Detta skapar stress. Kraven kan dessutom vara 
motsägelsefulla vilket får till följd att hur flickorna än gör, gör de fel. Lotta menar att 
de höga kraven gör att flickorna inte tror att de är tillräckligt bra. 
Även kamrater har krav och förväntningar på varandra. Man ska vara snygg, attraktiv 
och populär, menar Bengt. En orsak kan vara mindre bra relationer eller svårigheter 
med kamrater i skolan, ”tjejer kan vara så krävande mot varandra”. ,säger Malin. 
Tjejkompisar är jätteviktiga, säger Stina, men de kan vara så dramatiska och kritiska 
och frysa ut. Det gör att tjejer kan bli vilsna. 
Respektlöst bemötande eller att inte bli tagen på allvar, både från vuxna och från 
kamrater anger Bengt, som en orsak.  
En inte accepterande eller tillåtande omgivning kan ge en känsla av att inte duga, 
tillägger han.   
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Informanternas känslor inför självskadebeteende 
Alla känner att de har en vilja att hjälpa. 

Lotta uttrycker att hon har blandade känslor. Rädsla, vanmakt och frustration över att 
inte kunna stoppa beteendet, ”helst skulle man vilja trolla bort det onda”.  
Oskar menar att han möter så många med inre smärta och att det är hans jobb att 
hantera det, men tyckte ändå att det är sorgligt att flickorna mår så dåligt. Han uttrycker 
också att det väckte en känsla av bestämdhet och upprördhet, ”Man vill att de ska 
upphöra med beteendet”. Det väcker en vilja att hjälpa på ett ”handfast” sätt. 
Stina känner att, det är synd om dem, tråkigt att de mår så dåligt, och hoppfullhet. Med 
Hoppfullhet menar hon, att det är hoppfullt att flickor söker hjälp, för då har de insett 
att de behöver hjälp, och då går det ju att hjälpa.  
Malin känner en blandning av sorg, rädsla/ilska/frustration. Rädsla för att flickorna ska 
skada sig allvarligt, ilska/frustration, ”de vet inte att de leker med elden”.  
Bengt säger att han känner sorg och empati, ”men man ska akta sig för att hamna i 
sympatiträsket”, med detta menade han att det inte är till någon hjälp att enbart tycka 
synd om flickorna.  

 

Bemötande  
Det viktigaste är att bemöta flickorna med förståelse och respekt tycker alla. 

Tydlighet är viktigt, säger Bengt. Tydlighet, och att man stoppar farligt beteende säger 
Stina Lotta och Oskar. De anser också att det är viktigt att ta flickorna på allvar, och 
visa att man verkligen vill hjälpa.  
Bengt anser att det är viktigt att visa att man litar på deras berättelse och tar dem på 
allvar Det är viktigt att visa att man vet att det är svårt, men att man finns där som stöd, 
menar Stina. 
”Man ska alltid göra sin Kierkegaard, och sen vara beredd att göra en omvänd 
Kierkegaard.”, säger Oskar. Det innebär att för att kunna hjälpa någon måste man ställa 
sig där den personen är. Även de övriga anser att det är viktigt att se situationen med 
flickornas ögon och möta dem där de är. Först när man förstått hur de ser på sina 
problem, kan man hjälpa dem genom att visa dem att det finns andra sätt att se på saker 
och ting. Frivilligheten är viktig menar Lotta och Bengt. 
Validera flickornas upplevelser, det visar att man förstår dem, de känner sig lyssnade 
på, Man är sina känslor. Detta skapar förtroende, menar Oskar. Själva grunden för att 
kunna hjälpa dem är att skapa en relation, en ömsesidighet grundad på respekt och tillit, 
säger Stina och Oskar. I en relation kan man få till stånd lyssnande och pratande, menar 
Oskar.  
Att ta emot det flickorna berättar utan att backa eller bli rädd, att våga stanna kvar, för 
att sedan hjälpas åt att lösa problemen är viktigt anser Lotta.  
”Dessa flickor skadar sig inte för att de vill, utan för att de måste.”, säger Oskar. Bengt, 
menar däremot att själva självskadebeteendet är ett val som ger konsekvenser. 
Att ”se bakom” beteendet och visa omtanke genom att tala om att man finns för dem 
och verkligen lyssnar på dem, säger Lotta. 
Det är viktigt att påminna om tystnadsplikten så att de känner sig trygga och vågar 
berätta, tror Malin 
För att hjälpa dessa flickor, menar Malin, att det behövs kunskap om 
självskadebeteende och att ta den tid som behövs så att flickorna i lugn och ro får 
berätta. Det är viktigt att fråga mycket och att verkligen lyssna och att se individen som 
en helhet, kropp och själ hör samman. 
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Förmåga till empati, förmåga att ge hopp, medmänsklighet, värme, humor, hoppfull 
livssyn och ett starkt engagemang anser informanterna är bra egenskaper när man 
arbetar med självskadebeteende.  
Varning för alltför mycket uppmärksamhet av beteendet, det kan fungera som 
förstärkning, säger Oskar 
 

Arbetsmetoder  
De arbetsmetoder informanterna använder i sitt arbete med flickor som skadar sig 

själva är olika.  Alla börjar med någon form av kartläggning och använder samtal i 
någon form, det kan vara stödjande, motiverande eller samtal som hjälper flickorna att 
analysera sitt eget beteende.  

Oskar 
Oskar arbetar utifrån ett salutogent perspektiv. Han arbetar både individuellt, i grupp 

och familjesamtal, där man hjälper föräldrar se sitt barn på ett nytt sätt. Kartläggningen 
görs som en psykiatrisk basutredning, utifrån KASAM, sociala förhållanden nätverk 
och historia, trauman, beteenden, identitet, konstitutionella förutsättningar och 
sjukdom.  
Vid utredningen arbetar några två och två, med motiveringen att man då har större 
möjlighet att iaktta och se och höra det som inte sägs. Hur mentaliserar individen? Hur 
upplever individen sin tillvaro?  
Man arbetar mer kognitivt än tidigare då de flesta arbetade psykodynamiskt. Oskar 
arbetar både psykodynamiskt och kognitivt beteende terapeutiskt, med DBT, en 
flickgrupp för färdighetsträning parallellt med individualterapi. Även ACT (Acceptance 
and Commitment Therapy), träning i Mindfulness och gestaltterapi används. Han ser 
det som att ”använda verktyg i olika lådor”.  
Symptomen vill man hantera snabbt. Tydlighet, stoppa farligt beteende, få till stånd 
”lyssna och prata” och åstadkomma ett lyssnande hos patienten, ett nytt sätt att se höra. 
Varje möte gör att man ser annorlunda på världen.  
Om flickorna har låga värden enligt KASAM, jobbar han med mentaliseringen och 
erbjuder andra perspektiv. Flickorna tränar på att ta hand om saker i nuet, mindfullness. 
Han hjälper flickorna att förstå att man kan förändra sitt sätt att tänka om känslor. ”Man 
är sina känslor”, känslan går inte ändra, alltså får man ändra tankar, som i sin tur ändrar 
beteendet. ”Bara för att man känner en så sak, så behöver man inte agera efter den 
känslan.”  
Han hjälper flickorna få en realistisk bild av sin egen förmåga, acceptera hur det är, att 
leva fullt ut utifrån sina egna förutsättningar och öka meningsfullheten. Han 
uppmuntrar flickorna att göra trevliga fritidsysselsättningar och att fokusera på det 
positiva, så att det växer. Detta lär han även ut till föräldrar.  
Om den sociala situationen, familj, skola och kamrater går att påverka och det löser 
problemen, löser sig självskadebeteendet av sig själv. ”Måste ändra omvärlden, annars 
är det inte lönt att bedriva terapi.”  
BUP har samarbete med vårdgrannar. Nätverksmöte där alla hjälps åt att lösa 
problemen för att ha rätt omhändertagandenivå och slippa dubbelarbete, det ger en 
helhetsbild. Föräldrar ska vara med, även utvidgat nätverk. BBIC, vad gagnar barnet? 
Barn bestämma själv beroende på ålder.  

Det förebyggande arbetet består av ett Livslustprogram, med några seminarier och 
konsultation per telefon, där de som arbetar med ungdomar kan få råd och tips. Om 
resurserna var större skulle både det förebyggande arbetet och antalet hjälpinsatser 
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kunna utökas, som det är idag hinner vi bara med de svåraste fallen. Prevention är en 
samhällsfråga. Oskar förmedlar under intervjun intrycket av att vara kunnig, engagerad 
och förtroendefull. 
 

Malin  
Malin arbetar med flickorna individuellt, inte grupp p.g.a. smittorisk, ”de som hänger 
på beteendet kan pusha den som mår dåligt att gå längre”.  
Hon arbetar systemiskt ur ett Salutogent perspektiv, lösningsinfluerat, 
problemlösningsinriktat, tar fasta på det som fungerar och tror på förändring av livsstil. 
Vilja är viktigt, flickor som söker själv är mer motiverade, om inte, har hon 
motiverande samtal, där hon talar om att hon finns kvar om de vill komma senare.  
Under utredningen får flickorna berätta om sitt liv. Malin arbetar med genogram och 
nätverkskarta som sätter in individen i ett sammanhang och använder personer som 
finns i barnets liv, även om de inte närvarande. Hon använder sig också av en livslinje 
som sätter in händelser i ett tidsperspektiv. Vidare använder hon sig av beteendeanalys 
och kedjeanalys. Vad utlöser, känslor och tankar, varje situation kartläggs. För att göra 
flickorna medvetna om hur de kände och tänkte i en viss situation eller när de skadar 
sig själva används dagboksskrivande.  
Uppmuntran är viktigt, alla växer av det. Hon berömmer flickorna och lär dem 
berömma sig själva och uppmanar dem att ta var på och glädjas åt det som är bra. 
Tonåren innebär en utvecklingskris och det förebyggande arbetet består av information 
om verksamheten. Genom det sås ett frö, det finns hjälp. Ungdomsmottagningen ”har 
låga trösklar” och några kommer hellre hit än går till skolkuratorn om de har problem. 
Här känner de sig ”lite mer vuxna” och en del litar inte helt på tystnadsplikten i skolan, 
de känner sig osäkra därför att de är i en beroendeställning gentemot lärarna.  
Malin har ett prestigelöst samarbete Socialtjänsten. Hon vet var hon kan hitta hjälp i 
nätverket, BUP och vuxenpsykiatrin. Malin upplevs under intervjun som erfaren, lugn 
och engagerad.  

Stina  
Stina Salutogent perspektiv, hon hjälper flickorna bygga på det som är starkt. 
De kommer till henne via remiss från socialtjänsten. Stina arbetar parallellt med 
individuella och familjesamtal.  
Hon börjar med att göra en kartläggning av självskadebeteendet, utifrån frågor, hur de 
mår, varför de skär, vad som är bra, vad som är negativt, relationer, självbild, 
förväntningar vuxen, vad som är viktigt hos kompisar och killar. Hon forskar, är 
intresserad av och visar intresse. Arbetsmetoderna är en blandning med lite av varje. 
Hon vill hjälpa snabbt att sluta skada sig, om det inte blir bättre inom 3 veckor 
remitterar hon till BUP eller vuxenpsykiatrin.  
Flickor måste få prata om sina problem, för att sen kunna ta reda på vad som är bra, och 
försöka förmera det. Flickorna får läxor, de ska skriva dagbok, hitta mönster, hitta 
copingstrategier, och bli observanta på sina egna reaktioner. Tillsammans med 
flickorna analyserar de situationer där flickorna lyckades hantera en situation på ett 
annat sätt än att skada sig och Malin uppmuntrar flickorna att använda det beteendet i 
fler och fler situationer.  
Arbetet består av frågor, att tillsammans hitta alternativ, uppföljning, beröm och 
uppmuntran. Det är jobbigt att bli av med beteendet, understryker hon.  
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Föräldrar är oroliga över sina döttrar och behöver stöd i hur de ska hantera situationer 
och hur de ska möta dem. Malin talar även med föräldrarna, hon lär dem ett 
”professionellt förhållningssätt”, att inte tjata, att fråga och lyssna, att låta det ta tid, 
samt att ta det lugnt. Hon har motiverande samtal, betonar för dem att de ska ta sig tid 
med flickorna, lyssna på dem, prata med dem och göra roliga saker tillsammans med 
dem. Hon frågar föräldrar vad de gjort, vilket som fungerade och låter dem själv hitta 
svaren. Detta ger familjen självförtroende. Hon ställer många frågor och ger positiv 
feedback på ”bra” svar så att de prövar ”rätt saker”, om de inte klarar det så tar hon på 
sig skulden. Hon bygger på det som fungerar.  
Ungdomsbehandlingen har samarbete med BUP och vuxenpsykiatrin, träffar med 
utvärdering där även familjen är med. Ungdomsbehandlingen ingen förebyggande 
verksamhet. Under intervjun förmedlar Stina intrycket av att vara erfaren, kunnig och 
lugn.  

Bengt  
Bengt arbetar utifrån frivillighet, och har ett systemiskt perspektiv.  
Han strävar efter att möta flickorna med respekt och att möta dem där de är. Han visar 
omtanke, är empatisk och lyssnar på flickorna, men ”tycker inte synd” om dem.  
Arbetet med flickorna görs individuellt. Bengt betonar för flickorna att 
självskadebeteende är ett val och man får ta konsekvenserna av det. Han är tydlig, sluta 
skära dig, så pratar vi om det som bekymrar dig.  
Arbetet består av stödjande samtal. Bengt menar att varje människa har en inneboende 
kraft som man kan använda för att göra livet bättre för flickorna. De samtalar om det 
som är positivt i flickornas liv och försöker vidga det området så att det kan ge en paus 
i livet, och på sikt, positiva effekter. Han ger inga råd oombedd, men pratar lite runt om 
hur han ser på saker och ting.  
Han ingår i elevvårdsteamet på skolan, som består av bl.a. skolsköterska, fritidsledare 
och han själv. Svårare fall remitteras till BUP. Han bedriver inget förebyggande arbete. 
Bengt känns trygg och förstående under intervjun.  

Lotta  
Lotta arbetar med flickorna individuellt. Hon eftersträvar att genom respekt skapa en 
relation och känner ett starkt engagemang för flickorna.  
Under kartläggningen tar reda på hur mycket och hur allvarligt flickorna skadar sig. 
Hon går vidare med att fråga vilka tankar rör sig hos flickorna, om någon vet om att de 
skadar sig. Hon frågar mycket och lyssnar efter det som inte sägs och ”ser bakom 
beteendet”.  
Hon är tydlig och säger till flickorna att sluta, betonar att det är inte ett sätt som 
fungerar. Lotta vill inte fokusera för mycket på självskadebeteendet i sig, utan istället 
på varför de skadar sig. Hon försöker med hjälp av stödjande samtal hjälpa flickorna att 
hitta alternativ till självskadebeteendet. Malin visar flickorna att det var rätt att komma 
till henne och berätta, att hon tar dem på allvar. Hon visar dem förståelse för 
situationen, att hon vågar stanna kvar och att det inte skrämmer henne. Hon talar om för 
flickorna att de ska hjälpas åt att lösa det hela.  
Hon hjälper dem att fokusera på vilka de är och undersöker vilka resurser som finns hos 
dem eller i nätverket omkring dem.  
En del flickor remitterar hon till skolkuratorn, svårare fall till BUP.  
Det förebyggande arbetet består av ett hälsosamtal om både fysiskt och psykiskt 
välmående, när de börjar ettan på gymnasiet. Hon ingår i elevvårdsteamet som består av 
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bl.a. fritidsledare, kurator och hon själv. Under intervjun utstrålar Lotta engagemang 
och vilja.  

Tillägg  
På frågan om det var något de ville tillägga eller något som jag glömt att ta upp svarar 

Oskar, att i en liten stad är svårt att, få tag på socionomer med påbyggnadsutbildning 
och/eller erfarenhet. Därför vore det önskvärt om studenterna i socionomprogrammets 
valbara del kunde välja en inriktning som innehöll en steg-1utbildning. Det är 
nödvändigt för dem som ska arbeta med människor att de har en sådan utbildning. 

Malin menar att många som arbetar med ungdomar eller socialt saknar utbildning i 
samtalsmetodik, vilket alla borde ha, för att kunna föra strukturerade samtal. 

Bengt påpekar att de som arbetar som terapeuter har genomgått egenterapi, det borde 
nog alla som arbetar med samtal göra för att bli klara över sig själva.  
 

Analys 
Känslor  

Informanterna har blandade känslor inför självskadebeteende, rädsla, frustration, 
vanmakt, sorg och ilska. Det väcker också hoppfullhet och en vilja att hjälpa. De menar 
dock att det är deras jobb att hantera de känslor som självskadebeteendet väcker. De 
flesta har handledning och de som inte har det önskar sådan, både för att orka med 
arbetet och för att få hjälp att hantera sina egna reaktioner. 

Simpson (2006) visar på vikten av just detta och menar att professionella hjälpare 
som inte klarar att hantera sina känslor ofta känner sig handfallna och oförmögna att 
hjälpa.  

Både vikten av och skillnaden mellan empati och sympati framkommer också tydligt 
hos informanterna. Endast genom empati kan man hjälpa flickorna, eftersom empati 
också inbegriper en förståelse av problemet, att enbart tycka synd om dem är inte till 
någon hjälp.  

Detta stämmer väl med Holms (2005) förklaring av empati, och skillnaden mellan 
empati och sympati. Både Holm (2005) och Lundsbye m.fl (2000) menar att för att 
förstå flickorna krävs empati, och att empati är själva grunden i det terapeutiska arbetet.  
 

Syn på, Bemötande av och arbete med flickor som 
skadar sig själva 

Vid genom gång av informanternas svar framkommer, att informanterna har en bra 
förståelse av vad självskadebeteende är. Många av informanterna har också stor 
kunskap om, orsakerna till och behandling av, självskadebeteende. 

Bemötandet har enligt Simpson (2006) sin grund i synen på självskadebeteende.  
Hos informanterna går vikten av ett gott bemötande som en röd tråd igenom alla 

samtalen. Dåligt bemötande anses av informanterna kunna vara orsak till 
självskadebeteende och ett gott bemötande anses kunna hjälpa flickorna bort från det. I 
arbetet, med flickor som skadar sig själva, tänker man därför mycket på att bemöta dem 
på ett respektfullt sätt.  
Kunskap är viktig för att överhuvudtaget kunna förstå självskadebeteende och kunna 
hjälpa flickorna, anser informanterna. En del av informanterna har en lång utbildning, 
stor kunskap om självskadebeteende och flera olika tekniker att använda. De av 



Anna Wolf 

    24 

informanterna som har kortare utbildning, har en önskan om att skaffa sig mer kunskap 
om självskadebeteende, och metoder för att kunna hjälpa flickorna.  
Eftersom orsakerna till självskadebeteende enligt informanterna, är olika och kan finnas 
både inom flickorna eller utanför dem och ses som en kombination av arv och miljö, 
finns det ingen universallösning. Flera olika terapier och tekniker behövs. 
Informanterna använder sig därför av olika metoder och tekniker, lite olika ”verktyg i 
olika lådor”. Att ha tillgång till flera olika tekniker ökar möjligheten för att ge varje 
flicka den hjälp hon behöver eftersom orsakerna till beteendet kan vara olika. Detta ger 
också hjälparen en större känsla av att hantera situationen, vilket i förlängningen leder i 
ett bättre bemötande. 

Enligt Holm (2005) har en god terapeut, en repertoar av olika teorier och tekniker 
som kan användas i olika situationer.  
Om orsaken till självskadebeteendet t.ex. är obearbetade trauman arbetar man 
psykodynamiskt för att bearbeta dessa. Om orsaken är felaktigt tankemönster används 
ett kognitivt arbetssätt för att förändra det. DBT används för att lösa upp trauman och 
ge flickorna färdigheter att hantera sina känslor. Träning i mindfullness används för att 
hjälpa flickorna att vara närvarande i nuet. 
Eftersom informanterna anser att självskadebeteendet kan bli en vana om inte flickorna 
får hjälp att hantera känslor på ett bättre sätt menar de att det är viktigt att snabbt bryta 
beteendet. Man ser en risk med att fokusera för mycket på självskadebeteendet, 
eftersom det kan fungera som förstärkning av det. Det enda arbete som direkt riktar sig 
mot självskadebeteendet, är att sätta stopp för det.  
Därför är man tydlig och bestämd, säger stopp till beteendet, det är fel, men bekräftar 
känslorna, och talar om för flickorna att det de känner kan vara begripligt utifrån den 
situation de befinner sig i. Det är inte flickorna ”som är fel” utan deras sätt att hantera 
problemen. 

Croona (2003) uttrycker det som att medvetet inta ett fostrande förhållningssätt för att 
lära den vårdsökande normer som underlättar för denne att leva i samhället.  

Informanternas syn på att självskadebeteende inte är ett problem i sig, utan ett 
symptom på att individen har problem, stämmer väl med både socialstyrelsens (2004, 
2) och Phiphers (1994) förklaring på vad självskadebeteendet står för. Att 
informanterna tolkar det som ett själsligt eller psykiskt illamående, själslig smärta, eller 
en reaktion på något gör att de i sitt arbete inte inriktar sig på självskadebeteendet, utan 
de bakomliggande orsakerna. Arbetet börjar med en kartläggning av situationen, sociala 
förhållanden och nätverk för att hitta orsakerna. I arbetet försöker man därför se bakom 
beteendet och höra det som inte sägs.  

Enligt Croona (2003) är just förmågan att lyssna bortom det sagda en del av gott 
bemötande.  

En orsak till självskadebeteende säger informanterna är en oförmåga att hantera 
känslor, som i sin tur ger upphov till felaktiga tankemönster. Man gör därför en 
beteendeanalys för att se hur flickorna hanterar olika situationer och känslor. Man 
lägger stor vikt vid att förstå hur flickorna ser på sina problem, för att kunna erbjuda 
dem andra sätt att se på saker och ting.  

Simpson (2006) anser att självskadepatienter behöver empati, engagemang, någon de 
kan dela sin oro med, ett stabilt kompanjonskap, en miljö som stödjer återhämtning 
under långa terapeutiska relationer, en syn som informanterna delar.  

Därför arbetar informanterna mycket för att få till stånd en bra relation grundad på 
ömsesidighet, respekt och tillit för att kunna hjälpa flickorna.  De menar att utan en 
sådan relation kan de inte vinna flickornas förtroende och då inte heller hjälpa dem. 
Man visar ett uppriktigt intresse, att man litar på deras berättelse, tar flickorna på allvar, 
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och verkligen vill hjälpa dem, eftersom man menar att en del av beteendet har sin grund 
i just brist på att ha blivit tagen på allvar och ha blivit lyssnad till. 
Vilja och motivation hos flickorna är viktigt, därför använder man motiverande samtal, 
för att åstadkomma det.  
Genogram eller nätverkskarta används för att sätta flickorna i ett sammanhang, då man 
menar att orsakerna till beteendet till stor del beror på samspelet i den sociala miljön 
Flickornas historia, trauman, beteenden, identitet kartläggs, för att hitta mönster. Detta 
ger också en helhetsbild av situationen. Informanternas syn, att en del av flickornas 
problem finns i deras omgivning och att de handlar som de gör på grund av det sampel 
de har med sin omgivning, leder till att arbetet med flickorna utförs ur ett systemiskt 
perspektiv.  
Både det personliga och det professionella nätverket engageras för att se vilka resurser 
som finns i nätverket omkring flickorna.   
För att förändra situationen kring flickorna talar informanterna även med föräldrarna, 
och lär dem ett ”professionellt förhållningssätt” att inte tjata, att fråga och lyssna, att 
låta det ta tid, samt att ta det lugnt.  
De försöker också ge familjen bättre självförtroende genom att ställa frågor som hjälper 
dem att själva hitta ”rätt svar”. 
Mycket av arbetet går ut på att bygga på det som fungerar, det som är positivt. Man 
försöker ta tillvara flickornas inneboende kraft.  

Detta är Antonovskys (2005) salutogenetiska synsätt som flera av informanterna 
säger sig arbeta efter. 

Informanterna menar att om den sociala situationen, familj, skola och kamrater 
påverkas till det bättre så löser det mycket av problemen, och då upphör 
självskadebeteendet. ”Man måste ändra omvärlden, annars är det inte lönt att bedriva 
terapi, säger en av informanterna.”  

Detta stämmer helt med Antonovskys (2005) syn på vad som gör en terapi verksam, 
både individens tolkningsmönster, reella livserfarenheter och sociala situation behöver 
förändras för att ge en bestående förändring av KASAM.  

Också Pipher (1994) menar att det ideala är att förändra samhället, men att i väntan på 
det behöver flickorna en strategi att hantera situationen.  

Flera av informanterna tror liksom Olle Sund (Psykologtidningen 12-04) att 
självskadebeteende kan smitta, att beteendet är epidemiskt och att media har en viss roll 
i smittspridningen. På grund av smittrisken bedrivs nästan allt arbete individuellt. 
Endast färdighetsträning sker i grupp. 
Informanterna menar att självskadebeteendet fungerar som en signal på nöd, ett 
desperat rop på hjälp och är ett sätt att kommunicera. När flickornas vanliga språk inte 
fungerar, inte når fram, byter de språk. Självskadebeteendet är ett språk som syns, det 
har blivit ett visuellt rop. Informanterna försöker därför visa att de förstår vad flickorna 
försöker säga och ta deras rop på allvar. 

Socialstyrelsen(SOU 2004) tar också upp flickornas oförmåga att uttrycka känslor 
verbalt, som grund för självskadebeteende och att flickorna med hjälp av beteendet 
kommunicerar sina känslor.  

Att flickorna bytt signal skulle enligt Antonovskys (2005) förklaringsmodell bero 
på att bemötandet är otillfredsställande och att flickorna inte upplever att deras 
vanliga signaler har mening, ett synsätt som informanterna delar.   
Självskadebeteendet fyller också, enligt informanterna, en funktion. Det blir ett sätt att 
flytta, kontrollera eller hantera inre smärta, att antingen att dämpa, lindra eller avleda 
ilska och ångest eller att slippa känna.  
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Både Socialstyrelsen (2004, 2) och Phipher (1994) anger också brist på bättre 
handlingsalternativ som orsak till självskadebeteende.  

För att öka flickornas förmåga att hantera olika situationer och krav hjälper man dem 
att bli observanta på sina egna reaktioner och att hitta andra sätt att hantera dessa. Detta 
görs med hjälp av terapeutiska samtal, dagboksskrivande och träningsprogram. För att 
få flickorna att förstå att man kan förändra sitt handlingssätt, arbetar man med deras sätt 
att tänka om känslor. ”Man är sina känslor”, känslan går inte ändra, alltså får man ändra 
sina tankar, som i sin tur ändrar beteendet. ”Bara för att man känner en så sak, så 
behöver man inte agera efter den känslan.” Detta ger flickorna en förståelse av sin 
situation och handlingssätt och en möjlighet att hantera på ett bättre sätt. Det gör att 
flickornas begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet ökar, alltså en högre KASAM. 
Informanterna menar precis som Phipher (1994) att samhället skapar stress, höga 
förväntningar och krav på att flickorna, krav som dessutom kan vara motsägelsefulla, 
vilket gör dem svåra att förstå.   

Begripligheten blir enligt Antonovsky (2005) låg, när tonåringen möts av motstridiga 
budskap.  

Kraven kan också enligt informanterna komma från kamrater och flickorna själva. En 
del av kraven är uttalade andra inte. Att flickorna inte når upp till kraven beror inte på 
någon svaghet hos flickorna, utan på att kraven i sig är för höga. I ett sådant klimat är 
svårt för flickorna att utveckla en sund självkänsla och forma en identitet. Flickorna får 
istället låg självkänsla, felaktig självbild, att inte tyckta sig vara lika bra som andra och 
en känsla av att inte duga. Även medfödd sårbarhet och allmän osäkerhet kan enligt 
informanterna ge samma känsla. För att undanröja dessa orsaker, arbetar man på att 
hjälpa flickorna förändra självbilden och stärka självkänslan. Man hjälper dem att få en 
mer realistisk syn på sig själv och leva fullt ut, utifrån sina egna förutsättningar. Man 
uppmuntrar flickorna att fokusera på det som trots allt är positivt, för att på sätt få detta 
område att bli större. 
Informanterna tar upp oupptäckta begåvningsproblem som ett exempel på orsak inom 
individen. Ibland är den intellektuella kapaciteten hos en individ begränsad, vilket leder 
till svårigheter med själva skolarbetet. Om då inte kraven ställs på en för individen 
rimlig nivå upplevs de som oöverstigliga, med en åtföljande känsla av att inte kunna 
hantera dem. För att göra skolarbetet hanterbart för dessa flickor samarbetar man med 
skolan för att lösa detta. 

Enligt Antonovskys (2005) KASAM-begrepp skulle låg begåvning ge låg 
begripighet, det är då svårt att leva upp till kraven och även hanterbarheten blir låg. När 
både begriplighet och hanterbarhet är låg, blir meningsfullheten till följd av detta också 
låg, och KASAM blir svag. 

De yttre orsakerna kan enligt informanterna vara, familjeproblem, som 
alkoholmissbruk, sjukdom, psykisk sjukdom, skilsmässa, separationer, förlust av nära 
anhörig, dåligt bemötande, stress eller brist på meningsfulla relationer.  

Också i socialstyrelsens rapport (SOU 2004) pekas trauman, social otrygghet, 
maktlöshet och osäkerhet ut som några av de faktorer som spelar in vid 
självskadebeteende 
Informanterna säger att brist på meningsfulla relationer, i vilka flickorna kan få 
bekräftelse för vilka de är, bli tagna på allvar och bli älskade för sin egen skull och inte 
vad de gör, skapar en inre tomhet som kan ta sig uttryck i självskadebeteende. När så är 
fallet försöker man i familjesamtal arbeta med att förbättra relationerna i familjen. Man 
uppmuntrar föräldrarna att ta sig tid med flickorna och göra roliga saker tillsammans 
med dem i syfte att göra relationerna mer meningsfulla.  
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Ett av de områden som Antonovsky (2005) anser måste ingå sfären av livsområden 
som är betydelsefulla, för att kunna ha en stark KASAM, är just de närmaste 
relationerna. Han menar precis som informanterna att positiva erfarenheter i samspelet 
med de närmaste underlättar övergången mellan barndom och vuxenliv.  

 
 

Diskussion  
Informanternas syn på självskadebeteende och de orsaker de anger är att flickorna 
upplever en stor del av sin värld som obegriplig och omöjlig att hantera. I en sådan 
situation är det inte konstigt att livet känns meningslöst. Kraven är för höga och 
motstridiga, och det känns omöjligt att nå upp till dem, eller att ens förstå vad som 
krävs. Detta väcker känsla av frustration, sorg och misslyckande, som de inte kan 
hantera. Självskadebeteendet ger åtminstone lite lindring.  
Självskadebeteendet kan med tiden bli vana, deras enda sätt att hantera, även om de 
förstår att det inte fungerar i längden. Flickorna slutar lita till sin förmåga, och litar 
snart inte på någon, särskilt inte om de har erfarenheter av dåligt bemötande.  
Det grundläggande i arbetet blir då att försöka vinna flickornas tillit genom att bemöta 
dem respektfullt och visa att man har, både förståelse för deras situation, och en vilja 
och resurser att hjälpa dem att hantera sin situation.  
Arbetet består av att motivera dem att arbeta med sig själva för att öka både 
begriplighet och hanterbarhet, vilket på sikt ger mening, en känsla av sammanhang.  
Mycket av arbetet med flickorna går ut på att hjälparen försöker förstå var problemet 
ligger och i nästa steg hjälper flickorna att förstå. När flickorna förstått var problemet 
ligger går arbetet in i en ny fas. Hjälparens roll är att hantera olika tekniker och terapier, 
med vilkas hjälp de lär flickorna tekniker, för att hantera sina upplevelser och känslor 
inför problemet.  
Även arbete med att förändra flickornas sociala situation betonas, eftersom de lever i 
samspel med omgivningen och påverkas av den, både i positiv och negativ riktning. 
Detta arbete går ut på att hjälpa t.ex. föräldrar förstå varför flickorna skadar sig, samt 
hur de ska bemöta sina döttrar. De får också lära sig hur de ska hantera olika 
situationer. 
För att kunna hjälpa flickorna är det viktigt att hjälparen kan se självskadebeteendet 
som begripligt, att det är ett sätt att hantera en omöjlig situation. Hjälparen måste också 
känna att denne har förmåga, i form av olika metoder och resurser, att hantera 
situationen, annars känns arbetet med flickorna meningslöst. Engagemanget är det 
viktigaste. Enbart en förståelse av självskadebeteende och en förmåga att hantera 
tekniker och terapier hjälper inte om arbetet inte känns meningsfullt. Det omvända 
förhållandet gäller också, om en hjälpare saknar kunskap och inte har så många 
tekniker men ser arbetet som meningsfullt, kommer denne tack vare sitt engagemang 
vara motiverad att öka sin kunskap och skaffa sig de resurser som behövs.  

Slutsats   
Synen på självskadebeteende, påverkar både bemötandet och arbetet med flickor som 
skadar sig själva 
Att självskadebeteende är ett symptom på problem och att bemötandet, på gott och ont 
är så viktigt, gör dels att man i arbetet riktar in sig på de verkliga problemen både inom 
och utanför flickorna och att man i mötet med flickorna vinnlägger sig om ett extra gott 
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bemötande. Hjälparens förmåga att bemöta på ett bra sätt och arbeta med flickor som 
skadar sig själva, beror på hur stark KASAM denne har. För att kunna hjälpa flickor 
med låg KASAM, att stärka denna, krävs att hjälparen både förstår, kan hantera och 
upplever det meningsfullt att arbeta med självskadebeteende, har en stark KASAM. 

Metoddiskussion 
Att göra ett strategiskt, representativt urval var bra, det har gett möjlighet att se om 

olika yrkesgrupper har samma syn på självskadebeteende eller om synen skiljer sig 
mellan olika yrkesgrupper eller verksamheter. 
De informanter som från början valdes var skolkurator, skolsköterska, socialarbetare i 
ungdomsgrupp, ungdomsbehandlare, kurator på ungdomsmottagning och psykolog på 
BUP. Sammanlagt sex intervjuer på två veckor. Att först skicka brev och sedan ta 
telefonkontakt med informanten för att boka tid fungerade bra. De var förberedda på att 
jag skulle ringa och de flesta hade redan förslag på några tänkbara tider. Tyvärr kunde 
inte socialarbetaren i ungdomsgruppen hitta tid för en intervju, trots att intervjutiden 
förlängdes med en vecka. Detta upplever jag som ett väsentligt bortfall, då ju 
socialtjänsten är ”navet” i det sociala arbetet.  
Vad gäller metoden kvalitativa intervjuer, fungerade det bra. Att ta hjälp av en 
analysskiss vid konstruktionen av frågeguiden gjorde att frågorna blev relevanta och 
svaren blev uttömmande. Frågeguiden gav stort utrymme för informanterna att ge svar, 
även på frågor som jag inte ens tänkt på. Detta gav mig möjlighet att följa upp spår som 
jag från början inte tagit med. 
Att spela in intervjuerna, för att kunna lyssna på dem flera gånger visade sig vara en 
utmärkt teknik i sökandet efter olika teman. Metoden att leta teman gjorde att materialet 
lättare kunde ”sorteras” och på så sätt bli överskådligt. Att spela in intervjun gjorde 
också att jag under intervjun kunde vara helt fokuserad på informanterna och inte kände 
mig så beroende av att anteckna. Utan inspelningarna hade det varit svårt bearbeta och 
analysera intervjuerna eftersom materialet dels blev ganska omfattande, dels för att jag 
skrev ensam och inte hade någon kollega att diskutera med. Med det inspelade 
materialet kunde jag till viss del kompensera möjligheten till samtal med en 
medarbetare, med att lyssna på intervjuerna flera gånger. 
Även att göra en sammanfattning av varje intervju direkt efter intervjutillfället 
fungerade bra. Detta gav mig möjlighet att i mitt analysarbete av svaren ta med inte 
bara vad som sades i intervjun, utan också hur det sades och vilka gester, kroppsspråk 
och ansiktsuttryck som användes. Att göra en kvalitativ studie är aldrig lätt, svaren är 
sällan glasklara. I mitt arbete ville jag se om det fanns några samband mellan synen på 
självskadebeteende och bemötande och arbetssätt. Det går att urskilja samband att 
synen påverkar bemötandet och arbetet med flickor som skadar sig själva. 
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Bilagor 
Intervjuguide 
 
Hur ser du på självskadebeteende, alltså flickor som skär, rispar eller bränner sig?  
 
Problem 
Symptom 
Ökar/Minskar 
Mörkertal 
Rop på hjälp  
Annat  
 
Vilka känslor väcker självskadebeteende i dig? 
 
Positiva/Negativa 
Sorg 
Ilska 
Vanmakt  
Empati 
Förståelse 
Nyfikenhet 
Vilja att hjälpa 
Annat  
 
Orsaker? 
 
Individen 
Ångestdämpning 
Stress  
Trauma 
Sårbarhet  
Samhället 
Trend  
Mobbing 
Familjeproblem  
Ett sätt att få uppmärksamhet 
Annat 
 
Hur arbetar du med självskadebeteende, alltså flickor som skär, rispar eller bränner sig?  
 
Behandling 
DBT 
ACT 
Individuellt/Grupp 
Stödjande samtal 
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Familjesamtal 
Flickgrupper 
Ser det friska/ser det sjuka  
Remitterar till andra professionella 
BUP  
Annat  
Förebyggande  
DISA 
Annat  
 
Samarbete med andra professionella 
Frivilligorganisationer 
Annat 
 
Vad anser du är viktigt i bemötandet av de flickor som skär sig? 
Förståelse 
Respekt 
Kunskap  
Empati 
Engagemang 
Se ”bakom” beteendet 
Annat 
 
Utbildningen i din yrkeskår? 
 
Lämplig 
För lite/mycket 
Annat 
Vad skulle du vilja ha mer av? 
 
Vilken utbildning har du? 
 
Hur länge har du arbetat inom nuvarande område? 
 
Är det något du vill tillägga som jag glömt att ta upp? 
 
 
 
 


