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ABSTRACT 
 
Ämnet för denna studie var professionella behandlares syn på självskadebeteende bland unga 
flickor. Självskadebeteende är något som på senare tid rapporterats i media som ett ökande 
problem. Syftet med studien var att öka kunskapen kring problemområdet samt att beskriva 
likheter och skillnader mellan de professionellas synsätt berörande tänkbara funktioner, orsa-
ker och lämpliga arbetsmetoder. Studien följde kvalitativ metod och empirin bestod av tre 
halvstrukturerade intervjuer med professionella behandlare inom vårdgivande/behandlande 
yrken. De intervjuades utsagor analyserades utifrån ett psykodynamiskt samt ett kognitivt 
perspektiv. Resultatet visar på att de professionella behandlarna ser självskadebeteende bland 
unga flickor som ett ökande problem vars främsta funktion är ångestlindring. Beteendets or-
saker står att finna delvis i samhälleliga förändringar som försvårar för föräldrar att vara när-
varande för sina barn och där det även saknas ställföreträdare inom barnomsorg och skola, på 
grund av nedskärningar. En tonvikt lades på det tidiga föräldraomhändertagandets roll i ut-
vecklandet av ett självskadebeteende. I arbetet med dessa flickor var informanterna eniga om 
att beteendet ska ses som ett symtom på underliggande problematik. 
 
 
Nyckelord: Självskadebeteende, självskadande beteende, självdestruktivitet 



 

INNEHÅLL 
 

1. Inledning ............................................................................................................................... 5 
1.1 Förförståelse ..................................................................................................................... 5 

1.2 Syfte och frågeställningar................................................................................................. 6 

1.3 Avgränsningar och centrala begrepp................................................................................ 6 

2. Tidigare forskning................................................................................................................ 8 
2.1 Självskadebeteendets omfattning ..................................................................................... 8 

2.2 Utmärkande för självskadaren.......................................................................................... 9 

2.3 Orsaker bakom självskadebeteende................................................................................ 10 

2.3.1 Individuella faktorer................................................................................................ 10 

2.3.2 Samhälleliga faktorer.............................................................................................. 11 

2.3 Vilken behandling?......................................................................................................... 13 

2.4 Sammanfattande punkter................................................................................................ 14 

3. Teoretiska utgångspunkter................................................................................................ 15 
3.1 Psykodynamisk teori ...................................................................................................... 15 

3.1.1 Driftteori.................................................................................................................. 15 

3.1.2 Jagpsykologi............................................................................................................ 16 

3.1.3 Objektrelationsteori ................................................................................................ 16 

3.1.4 Självpsykologi.......................................................................................................... 17 

3.1.5 Affektpsykologi ........................................................................................................ 17 

3.2 Kognitiv teori och metod................................................................................................ 18 

4. Metod................................................................................................................................... 19 
4.1 Metodval......................................................................................................................... 19 

4.2 Vetenskapsfilosofisk position ........................................................................................ 19 

4.3 Litteratursökning ............................................................................................................ 20 

4.4 Urval............................................................................................................................... 20 

4.5 Intervjuguide .................................................................................................................. 21 

4.6 Intervjuer ........................................................................................................................ 21 

4.7 Transkribering ................................................................................................................ 21 

4.8 Analysförfarande............................................................................................................ 22 

4.9 Etiska aspekter................................................................................................................ 22 

4.10 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet .................................................................. 23 



 

5. Resultat och analys............................................................................................................. 25 
5.1 Presentation av intervjupersonerna ................................................................................ 25 

5.2 Tema 1 – Självskadandets funktion................................................................................ 25 

5.2.1 Delanalys................................................................................................................. 26 

5.3 Tema 2 – Vem är det som skadar sig?............................................................................ 27 

5.3.1 Delanalys................................................................................................................. 28 

5.4 Tema 3 – Ett ökande problem i ett förändrat samhälle .................................................. 29 

5.4.1 Delanalys................................................................................................................. 30 

5.5 Tema 4 – Trauman och bristande familjeomsorg........................................................... 31 

5.5.1 Delanalys................................................................................................................. 33 

5.6 Tema 5 – Hur arbetar man med samt bemöter flickor som skadar sig?......................... 33 

5.6.1 Delanalys................................................................................................................. 35 

5.7 Slutanalys ....................................................................................................................... 36 

5.7.1 Tema 1- Självskadandets funktion........................................................................... 36 

5.7.2 Tema 2- Vem är det som skadar sig? ...................................................................... 37 

5.7.3 Tema 3 – Ett ökande problem i ett förändrat samhälle........................................... 37 

5.7.4 Tema 4 – Trauman och bristande familjeomsorg ................................................... 38 

5.7.5 Tema 5 – Hur arbetar man med samt bemöter flickor som skadar sig?................. 39 

7.Diskussion och slutsatser .................................................................................................... 41 
7.1 Sammanfattande resultatbild och tolkning..................................................................... 41 

Referenser ............................................................................................................................... 44 

BILAGA - intervjuguide........................................................................................................ 46 
 



5 

1. Inledning 
På senare tid har unga flickor som skär sig själva, i vad som verkar ha ett ångestlindrande syfte, 

blivit allt mer uppmärksammat i media. Vårdgivare av olika slag rapporterar att problematiken 

har ökat och en stor oro har uttryckts. Ett problem är att man inte vet hur man ska bemöta dessa 

unga flickor och att det saknas utarbetade metoder att tillämpa (Socialstyrelsen, 2004).  

Självskadeproblematik bland tonåringar är ett ämne med stora kunskapsluckor. Det är först på 

senare tid som forskning har börjat bedrivas inom området och framförallt saknas svenska stu-

dier. Många svenska ungdomar behöver hjälp men faller mellan stolarna eftersom det inte finns 

någon bra samverkan mellan skola, ungdomsmottagningar, socialtjänst och barn- och ung-

domspsykiatri. Det kan också handla om ett dåligt bemötande på grund av bristande kunskaper 

(Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004). Därför är det av största vikt att självskadebeteende 

bland ungdomar uppmärksammas och att information om problematiken sprids. 

1.1 Förförståelse 

Studiens vetenskapsfilosofiska position är hermeneutisk, vilket bland annat innebär att forska-

ren intar en subjektiv och tolkande roll (Olsson & Sörensen, 2001). Därför blir forskarens för-

förståelse viktig för hur materialet tolkas och analyseras. Min egen förförståelse för självskade-

beteende bland unga flickor är tämligen begränsad inför denna studie. Som tidigare nämnts 

kom jag indirekt i kontakt med problematiken under en praktiktermin på en ungdomsmottag-

ning, men hade inte själv någon kontakt med dessa klienter. Dock rapporterade kuratorerna och 

även barnmorskorna att det var ett ökande problem bland de ungdomar de mötte.  

Parallellt med detta kom en intensiv medierapportering om självskadebeteende bland unga 

flickor. Det verkade vara ett högst aktuellt ämne som gav mig intresset att studera det närmare. 

Min bild av problemet är att det har ökat senaste tiden och att de som gör det inte gör det av en 

slump utan att beteendet har någon form av mening. En tanke om att det kan ha att göra med de 

höga ideal som unga flickor måste leva upp till idag finns också. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att öka kunskapen kring fenomenet självskadebeteende 

bland unga flickor. Studien syftar vidare till att beskriva och analysera likheter och skillnader i 

hur professionella behandlare som möter flickorna beskriver problematiken samt hur de arbetar 

med flickorna. Studiens frågeställningar är: 

• Hur resonerar ett urval professionella behandlare kring problemets orsaker respektive 

funktioner? 

• Noterar behandlare som möter klientgruppen någon förändring över tid vad gäller om-

fattningen av självskadebeteendet? 

• Om så är fallet; vad kan vara tänkbara förklaringar? 

• Vilka likheter samt skillnader föreligger mellan de olika behandlarnas arbetssätt och 

syn på problematiken? 

1.3 Avgränsningar och centrala begrepp 

Denna studie kommer att fokusera på unga flickor med ett självskadebeteende. Orsaken till 

detta är för att de flesta studier pekar på att det är flest flickor som har denna problematik.  

Självskadebeteende Någon allmänt vedertagen definition på självskadebeteende finns ej ännu. 

Armando Favazzas definition blir därför den som används i studien: 

Avsiktlig förstörelse eller förändring av den egna kroppsvävnaden utan medveten självmords-

avsikt (The deliberate destruction or alteration of one’s body tissue without conscious sucidal 

intent) (Favazza, 1996:18).  

Favazza har delat in självskadebeteendet i olika kategorier. Dessa är bland annat kulturellt 

sanktionerat självskadebeteende – till exempel tatueringar, ritualer som könsstympning, stereo-

typt självskadande – monotona handlingar hos personer med neurologiska handikapp som au-

tism samt episodiskt och repetitivt självskadande – impulsivt självskadande där personen van-

ligen skadar sig genom att skära, rispa eller bränna sig. Denna uppsats kommer att utgå från det 

episodiska och repetitiva självskadandet (Favazza, 1996). 

Självdestruktivitet I uppsatsen nämns självdestruktivitet som något skiljt från självskadebeteen-

de. Självdestruktivitet avser beskriva ett bredare spektrum av det mänskliga beteendet. Begrep-

pet omfattar beteenden som självmord, självmordsförsök, alkohol- och drogmissbruk, ätstör-
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ningar samt att medvetet utsätta sig själv för situationer där det finns stor risk att man blir ska-

dad. 

Unga flickor Unga flickor utgör studiens målgrupp och med detta menas flickor från tretton till 

drygt tjugo år. 
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2. Tidigare forskning 
Självförvållade kroppsskador är inget nytt fenomen, genom tid och rum har man sökt andlig 

och själslig rening på detta sätt, ofta i samband med religiösa riter av olika slag. Under 1800-

talets andra hälft kom en våg av självdestruktiva beteenden riktade mot den egna kroppen bland 

kvinnor, vilka diagnosticerades som hysteriska och blev inspärrade på mentalsjukhus (Strong, 

1998). Det är viktigt att se självskadebeteende ur ett historiskt och kulturellt perspektiv med 

tanke på att vad som räknas som normalt beteende växlar över tid och rum. 

2.1 Självskadebeteendets omfattning 

Beträffande hur vanligt självskadebeteende är bland svenska ungdomar finns få studier. I en 

kartläggning som Socialstyrelsen gjorde 2003 fick man dock fram att ungefär 1 % av popula-

tionen flickor i åldern 13-18 någon gång skadat sig själva genom att skära, bränna, eller rispa 

sig. I en enkätundersökning angående ungas hälsa i Halland uppgav mer än 7 % av flickorna att 

de hade skadat sig själva. I denna studie ingick då även läkemedelsförgiftning och självmords-

försök (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004). 

Amerikanska studier visar på olika siffror angående självskadebeteendets utbredning. Armando 

Favazza, professor i psykiatri och känd forskare inom området, menar på att självskadebeteen-

de är så vanligt förekommande som hos 14 % av en grupp undersökta collegestudenter (Wall-

roth & Åkerlund, 2002). I en enkätstudie som riktat sig mot 15-16-åriga skolelever genomförd 

som en del av den europeiska CASE-studien1 fick man fram att 11 % av de tillfrågade flickorna 

försökt skada sig någon gång det senaste året. I denna enkät ingick dock även tablettförgiftning 

och hopp från höga höjder som möjliga sätt att skada sig själv (Socialstyrelsen, 2004). Det är 

svårt att vetenskapligt studera hur vanligt självskadebeteende är. Dels för att mörkertalet är 

stort; man vet inte hur många det är som inte kommer i kontakt med vårdgivare av olika slag, 

dels för att självskadebeteende i sig inte är en tydligt avgränsad problematik utan ofta får gå 

under samma benämning som självmordsförsök. Detta gäller bland annat hur ungdomsmottag-

ningar och andra vårdinstanser klassar sina patienters problematik (Socialstyrelsen, 2004).  

                                                 
1 Child and Adolescent Self Harm in Europe, ett projekt som har som målsättning att kartlägga självskadebeteen-
dets förekomst bland ungdomar i Europa 
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2.2 Utmärkande för självskadaren 

Både svenska och amerikanska forskare är entydiga på en punkt och det är att självskadebete-

endet huvudsakligen berör unga kvinnor (Bjernhede & Peterson, 1997; Favazza, 1996; Social-

styrelsen, 2004; Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004; Strong, 1998). Amerikanska studier ger 

vidare en tämligen enhetlig bild av den typiska självskadaren. Det verkar handla om unga 

kvinnor som började sitt självskadebeteende i tonåren som vanligtvis skadar sig genom att skä-

ra sig och detta för att dämpa ångest. Deras uppväxt har på olika sätt varit bristande. De har 

oftare varit utsatta för sexuella övergrepp och misshandel under barndomen samt oftare varit 

utsatta för separationer till följd av skilsmässor eller dödsfall i familjen (Favazza, 1996;  Smith 

et al., 1998; Strong, 1998).  

Amerikanska självskadande ungdomar har enligt flera studier, svårigheter att uttrycka känslor i 

ord och lider av dålig självkänsla. Det handlar ofta om ”duktiga flickor” med en perfektionis-

tisk syn på sig själva, högpresterande, som vill vara andra till lags och som gömmer sin egen 

smärta bakom en glad fasad. De har under barndomen blivit uppfostrade till att alltid vara star-

ka och inte visa känslor. Självskadebeteende har också visat sig samvariera med ätstörningar 

(Favazza, 1996; Smith et al., 1998; Strong, 1998). Strong menar att detta beror på att ätstör-

ningar och självskadebeteende delar många orsakssamband och att beteendena tillhandahåller 

liknande funktioner. Dessa flickor kommer ofta från familjer där man haft större fokus på utse-

ende och det yttre än på det inre som känslor och tankar. Både anorexi/bulimi och självskadan-

de är effektiva som spänningslösare och utvecklas snabbt till att bli självbelönande. Beteendena 

liknar också varandra genom att de båda är impulsiva, hemliga, ritualistiska och skamfyllda. 

Att svälta sig, kräkas eller skära sig fungerar alla som sätt att fly från obehagliga minnen eller 

känslor (Strong, 1998: 116). 

Svenska studier beträffande gemensamma nämnare för självskadare har inte kommit lika långt 

som de amerikanska. Socialstyrelsens kartläggning (2004) visar på att självskadande flickor 

inte är en homogen grupp. Snarare tycks det handla om flickor med olika livssituation, olika 

bakgrund, och för vilka självskadandet fyller olika funktion. Det vanligaste sättet att skada sig 

på var att skära sig. Andra gemensamma nämnare man kunde urskilja var att en stor andel av 

de undersökta flickorna ansågs lida av psykiska problem som depression och ångest. Även ät-

störningar förekom i denna grupp. En majoritet hade växt upp med skilda föräldrar. Mer än 

hälften av de självskadande flickorna hade dessutom varit utsatt för någon typ av allvarlig 

kränkning såsom fysisk eller psykisk misshandel eller sexuella övergrepp. En grupp av de 
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självskadande flickorna i kartläggningen kategoriserades som skolstressade med höga ambitio-

ner (Socialstyrelsen, 2004).  

2.3 Orsaker bakom självskadebeteende 

2.3.1 Individuella faktorer 

Skärandet kan fylla många olika funktioner, men den huvudsakliga verkar enligt tidigare forsk-

ning vara att dämpa ångest (Favazza, 1996; Samuelsson, 2004; Socialstyrelsen, 2004; Stiftelsen 

Allmänna Barnhuset, 2004; Wallroth & Åkerlund, 2002). Det kan även vara så att man genom 

att skära sig gör en känslomässig och diffus känsla konkret och fysisk. Det verkar som att 

många av de flickor som skär sig upplever en lättnad när de skär sig och att de känner en ökad 

känsla av kontroll.  

Det finns teorier om att skärandet ibland är ett sätt att straffa sig själv och få utlopp för självhat, 

eller för att dämpa och avleda påträngande minnen från ett upplevt trauma. En annan tes gäller 

att skärandet handlar om att återfå kontakt med verkligheten. Det är då kopplat till personer 

som på grund av trauman i uppväxten, lärt sig att avskärma sig från det som händer för att 

överleva och som i dagens läge fortfarande stundom upplever denna avskärmning, eller disso-

ciation, och att de då skär sig för att komma tillbaka till verkligheten (Stiftelsen Allmänna 

Barnhuset, 2004; Wallroth & Åkerlund, 2002).  

Många forskare och sakkunniga menar att oavsett vilket syfte självskadaren har med sitt de-

struktiva beteende så bottnar problematiken i en bristfällig uppväxt (Bjernhede & Peterson, 

1997; Samuelsson, 2004; Socialstyrelsen, 2004; Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004; Wallroth 

& Åkerlund, 2002). Som det uttrycks i boken Women And Self-harm, skriven av tre brittiska 

psykologer som arbetar med självskadande kvinnor ”…när en klient rutinmässigt skadar sig 

själv kan vi säkert veta att denna kvinna blivit dåligt behandlad i barndomen. Vad vi inte vet är 

hur” (Smith et al. 1998:21 förf. översättning).  

Flickor som skadar sig har oftare än andra varit utsatta för påtagliga övergrepp som misshandel 

eller sexuella övergrepp (Favazza, 1996; Smith et al., 1998; Strong, 1998; Socialstyrelsen, 

2004) . En annan tes är att flickorna växt upp i familjer där de blivit väl omhändertagna ytligt 

sett, dvs. materiellt och praktiskt, men där deras känslomässiga behov utelämnats. Ett barn lär 

sig att identifiera och reglera sina känslor och affekter genom att föräldern lägger märke till vad 

barnet känner, uppmärksammar detta och återspeglar detta till barnet. Föräldrarna skall fungera 
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som känslomässiga vägledare. Flickor med självskadebeteende har sannolikt vuxit upp i famil-

jer där denna dialog mellan förälder och barn inte ägt rum eller varit mycket bristfällig. De har 

således inte fått sina känslor och tankar bekräftade, snarare har de förnekats eller förminskats 

av föräldrarna. På så sätt har de aldrig uppmuntrats till att lära sig att sätta ord på sina känslor, 

det vill säga förmågan att verbalisera det man känner. Självskadandet blir då senare ett primi-

tivt sätt att kommunicera sina känslor (Smith et al. 1998; Strong, 1998).  

Studier har också visat på att flickor med självskadebeteende har en bristande härbärgerings-

förmåga, vilket innebär att de saknar ett inre rum där de kan hålla svåra känslor utan att över-

väldigas av dem. Det är den tidiga kontakten med modern, eller den person som i huvudsak 

vårdar barnet, som avgör om barnet utvecklar denna förmåga eller inte. När ett litet barn över-

väldigas av ångest så skall modern finnas där och härbärgera eller hålla barnets känslor. Om så 

inte sker och barnet för ofta lämnas ensamt med sin ångest så kommer barnet inte utveckla någ-

ra verktyg för att hantera svåra känslor. Istället blir hon tvungen att bita ihop och utveckla en 

falsk styrka, något som kan liknas vid en pansarhud. Barnet kommer till insikten att hon är ute-

lämnad till sig själv och intar således en självförsörjande, omnipotent hållning gentemot andra. 

Hon blir en person som lär sig att klara sig själv och undviker att vända sig till andra för hjälp 

och tröst. Istället vänder hon sig inåt, mot sig själv och skär sig för att få utlopp för sin ångest 

(Bjernhede & Peterson 1997; Wallroth & Åkerlund, 2002).  

2.3.2 Samhälleliga faktorer 

Det finns också mindre individinriktade perspektiv vad angår självskadandets orsaker. Den 

amerikanska psykologen Mary Pipher möter i sin terapeutiska verksamhet flickor med ätstör-

ningar, missbruksproblem och självskadebeteende. Hon menar att dagens samhälle är ett farli-

gare och mer förtryckande samhälle, än det som fanns för några decennier sedan, där sexistiska 

budskap florerar i musik, tidningar och TV. I och med att flickor gör sitt inträde i puberteten 

blir de varse om samhällets förväntningar på hur en kvinna ska vara. Kvinnorollen präglas i sin 

tur av dubbla budskap; ”Var vacker, men kom ihåg att skönhet sitter bara på ytan. Var sexig, 

men ha inte sex. Var ärlig, men såra ingens känslor. Var självständig, men samtidigt snäll och 

trevlig. Var skärpt, men inte så skärpt att du utgör ett hot för pojkarna” (Pipher, 1997: 36). 

I och med adolescensen är det många flickor som förlorar sin identitet, sin styrka, nyfikenhet 

och optimism. Istället blir de mer undfallande, utvecklar ett kroppsförakt, blir mer självkritiska 

och deprimerade. Pipher vittnar om att tonårsflickor upplever en stor konflikt mellan sin öns-
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kan att vara sig själva och viljan att vara kvinnliga. Simone de Beauvoir uttrycker det så här: 

”Flickor slutar vara och börjar verka vara” (Pipher, 1997:20). Pipher menar att flickorna slu-

tar tänka utifrån sig själva, vem de är och vad de vill och istället börjar tänka utifrån vad andra 

förväntar sig av dem. I det rådande kvinnoidealet finns inte utrymme för att vara en mångsidig, 

hel person. Flickor/kvinnor får till exempel inte uttrycka aggressivitet eller vara uppriktiga. Då 

riskerar man att stämplas som en satmara (Pipher, 1997). 

Pipher gör vidare en modifiering av Alice Millers teori om det självutplånande barnet (Miller, 

1997). Denna går kort beskrivet ut på att barn vars föräldrar utövar en press på dem att vara till 

lags utvecklat falska själv för att anpassa sig till föräldrarnas behov. De sanna själven trängs 

undan för att ge plats för de falska. På så sätt slipper barnet att förlora sina föräldrars kärlek. 

Pipher menar att det inte behöver vara föräldrarna som utövar denna press på barnet utan även 

samhället. Pipher menar att när flickor kommer in i puberteten utsätts de för en enorm press att 

utveckla falska själv, att anpassa sig efter samhällets normer för flickor och kvinnor. Flickorna 

kan då antingen välja att fortsätta vara sanna mot sig själva och vara den de är men riskerar då 

att bli uteslutna socialt av kompisarna, eller att avvisa sina sanna själv och vinna ett socialt ac-

cepterande.  

Om man väljer att förneka sig själv för att bli socialt accepterad sker detta på bekostnad av ens 

självkänsla. Flickorna riskerar också att bli deprimerade när de känner av denna press att bli 

någon som de inte är och det kan vara en orsak till att de börjar med destruktiva beteenden som 

att skada sig själva, tror Pipher (2002).  

Karin Johannisson, svensk forskare i idéhistoria, följer samma linje. Hon menar att unga kvin-

nors självskadande handlar om en kvinnlig desperation över att känna sig instängd i en könsroll 

som inte ger något utrymme för den egna identiteten. Som tjej/kvinna ska du vara anpasslig och 

följsam och inte agera offensivt. Att skära sig kan då bli ett sätt att vända den desperation och 

ilska man känner i destruktivitet mot sig själv och den egna kroppen. Det handlar då egentligen 

om en destruktivitet riktad mot kvinnorollens begränsningar och blir ett sätt att protestera (Jo-

hannisson, 1999).  
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2.3 Vilken behandling? 

Kognitiv problemlösningsterapi och DBT2 är behandlingsformer som olika studier visat på är 

gynnsamma för att få självskadande flickor att sluta skada sig (Socialstyrelsen, 2004; Strong, 

1998). I DBT kombinerar man beteendeterapi med österländsk meditationskonst. Man ser 

självskadebeteende som ett symtom på att personen har svårt att reglera sina känslor. DBT går 

ut på att lära sig acceptera och leva i nuet samt att träna upp förmågan att bromsa destruktiva 

impulser och lära sig hitta andra sätt att få utlopp för sina känslor på (Stiftelsen Allmänna 

Barnhuset, 2004).  

En del teoretiker anser att det är viktigt att man som behandlare ser självskadebeteende som 

symtom på underliggande problematik. Det räcker då inte att bara få klienten att sluta skada 

sig, hon måste också bearbeta de bakomliggande orsakerna, annars finns risken att hon endast 

byter ut självskadandet mot någon annan destruktiv copingstrategi. Därför skall kognitiva me-

toder kombineras med psykoterapi (Lumholdh, 2004; Strong, 1998). 

Wallroth och Åkerlund fann positiva resultat i sin undersökning om självskadare i psykoterapi 

där nästan alla flickor i studien slutade skära sig efter genomgången psykoterapi (2002). I Sve-

rige pågår just nu ett forskningsprojekt som jämför DBT och psykodynamiskt inriktad psykote-

rapi som kommer att vara färdig inom en snar framtid. Urvalet till den studien gäller dock vux-

na kvinnor med borderlinediagnos och självskadebeteende (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 

2004).  

Vad som rent allmänt kan vara funktionellt när man arbetar med denna klientgrupp är bland 

annat att överhuvudtaget reagera på vad flickan i fråga håller på med (Bengtsson & Brager, 

2003; Socialstyrelsen, 2004; Åkerman, 2004). Att låta flickan bli sedd och att någon förstår att 

hon mår dåligt. Att inte bagatellisera hennes smärta eller avfärda självskadebeteendet som nå-

got man kan sluta med om man bara vill. Detta är något som flickor med självskadebeteende 

själva talat om som viktigt (Bengtsson & Brager, 2003; Bjernhede & Peterson, 1997;  Social-

styrelsen, 2004; Åkerman, 2004).  

                                                 
2 Dialektisk beteendeterapi 



14 

2.4 Sammanfattande punkter 

Sammanfattningsvis kan man säga att flera svenska och amerikanska studier funnit ett antal 

punkter som verkar vara gemensamma för personer med självskadebeteende. De är: 

• Majoriteten är flickor 

• De är unga; beteendet börjar oftast i och med puberteten 

• Det vanligaste sättet är att skära sig 

• Syftet är att dämpa ångest 

• Är i många fall kombinerat med ätstörningar 

• Flickorna har bristande verbaliserings- samt härbärgeringsförmåga 

• De har dålig självkänsla 

• De är ofta högpresterande, duktiga flickor med höga krav på sig själva 

• De kommer från, på olika sätt, bristande uppväxtförhållanden (Bjernhede & Peterson, 

1997; Favazza, 1996; Samuelsson, 2004; Socialstyrelsen, 2004; Smith et al., 1998; Stif-

telsen Allmänna Barnhuset, 2004; Strong, 1998; Wallroth & Åkerlund, 2002). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Studiens teoretiska utgångspunkt kommer att ligga i den psykodynamiska teorin samt i den 

kognitiva. Dels för att de är centrala teorier i den tidigare forskningen och dels för att denna 

studies empiri visar på att ett psykodynamiskt och ett kognitivt synsätt är genomgående även 

hos intervjuobjekten.  

3.1 Psykodynamisk teori 

Den psykodynamiska teorin består av olika förgreningar vilka är; psykoanalysen eller driftteo-

rin, jagpsykologi, objektrelationsteori, självpsykologi och affektteori (Havnesköld & Mothan-

der, 2002). Grundläggande antaganden inom den psykodynamiska teorin är föreställningen om 

psykisk determinism och att delar av våra psyken är omedvetna för oss. Med psykisk determi-

nism menas att människors tankar styr handlingar och beteende och dessa på så sätt inte är 

slumpmässiga. (Payne, 2002). Nedan följer en beskrivning av de olika psykodynamiska skolor-

na. 

3.1.1 Driftteori 

Enligt Freud består en individs psyke av tre delar: Jaget, överjaget och detet. Detet symbolise-

rar våra primitiva drifter, såsom lust och aggression. Överjaget utvecklas eftersom vi växer upp 

och består av vårt samvete eller våra moraliska principer. Dessa båda styr och påverkar jaget 

som fungerar som en mittinstans mellan de båda. Jaget är den samordnande principen inom 

personligheten och här uppstår konflikter mellan den information som kommer från överjaget 

och detet. Dessa konflikter skapar ångest inom jaget (Payne, 2002).  

Barndomen är av stor vikt för den vuxnes personlighet. Man kan som vuxen bli fixerad vid 

vissa, i barndomen, olösta problem eller traumatiska upplevelser vilket innebär att vi ständigt 

upprepar dem och ägnar mycket psykisk energi åt dem. Freud betonar även det omedvetnas 

betydelse. I det omedvetna finns sådant som varit obehagligt för jaget, sådant som skapat ång-

est och därför trängts bort. Barnets omedvetna psykiska konflikter formar personligheten och 

karaktären hos den vuxne och är källan till dennes neuroser. Freud lade också stor tonvikt vid 

drifternas betydelse för utvecklingen (Havnesköld & Mothander, 2002).  
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3.1.2 Jagpsykologi 

Freuds dotter Anna Freud utvecklade driftteorin och kompletterade den med bland annat för-

svarsmekanismerna. Den teoretiska tyngdpunkten ligger i betoningen av samspelet mellan jaget 

och drifterna. Anna Freud menade att människan försvara sig mot den ångest som väcks i jaget 

med olika försvarsmekanismer. Exempel på försvarsmekanismer är bland annat; bortträngning 

där man ”glömmer bort” sådant som inte är acceptabelt, man trycker undan det ner i det omed-

vetna och sublimering där man kanaliserar ångestens energi till något annat än dess ursprung, 

exempelvis konst, idrott eller musik (Schultz, 1997). 

3.1.3 Objektrelationsteori 

Gemensamt inom objektrelationsteorin är att det är barnets tidiga relationer och inte drifterna 

som är det viktigaste för barnets personlighetsutveckling. Främst betonas den tidiga relationen 

till modern eller den som i första hand tar hand om barnet. Man tänker sig vidare att barnet föds 

med ett behov att relatera till någon annan, inte enbart för mat och beskydd, utan för relationens 

skull. Det lilla barnet skapar inre gestaltningar av sina viktiga relationer utifrån sina erfarenhe-

ter av samspel. Margaret Mahler, som egentligen hör hemma i både jagpsykologin och objekt-

relationsteorin, framhöll att kvaliteten på relationen mellan moder och barn var avgörande för 

barnets psykiska utveckling. Hon menade att barnet sakta men säkert skall ta sig ur den symbi-

os som det har med modern från födseln för att successivt finna sin egen identitet. Det är viktigt 

att modern är närvarande och kan se och bekräfta barnet för att det ska klara att separera och 

skapa en egen identitet. Viktigt är också att barnet lär sig förena ont och gott, dvs. uppnår ob-

jektkonstans och kan förstå nyanser. Om inte detta sker så får barnet problem med att klara se-

parationer och nära relationer samt uthärda inre konflikter (Havnesköld & Mothander, 2002). 

Melanie Klein beskrev hur barnets relation till modern präglades av motstridiga känslor som 

kärlek och hat. Även här handlar det om att barnet skall förmå förena gott och ont till samma 

objekt och det är denna process som blir grundläggande för barnets psykiska utveckling. När 

barnet riktar sin aggression och frustration mot modern är det viktigt att hon kan hantera detta 

på ett bra sätt, att hon kan bära detta åt barnet, så att hon inte själv svarar med ilska eller lämnar 

barnet därhän. Detta blir basen för hur barnet senare kommer att handskas med sina känslor och 

sin aggressivitet (Havnesköld & Mothander, 2002).  

Donald Winnicott menade att brister i det tidiga samspelet mellan mor och barn skapar en dålig 

självkänsla och en svårighet att uthärda ångest. Om modern istället ger tillräckligt god omvård-
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nad utvecklar barnet en förmåga att härbärgera ångest samt en god kroppsuppfattning och en 

känsla av att existera. Denna goda moderliga omvårdnad blir senare internaliserad, vilket gör 

att barnet kan härbärgera sig själv. Särskilt viktigt i ett tillräckligt gott moderskap är den hål-

lande funktionen, där modern så att säga finns till som stöd och hjälp för barnet, både psykiskt 

och fysiskt. Att bemöta barnets känslor med förståelse och empati leder till att barnet sedan kan 

göra detsamma och förstå sig självt. Övergångsobjekt är viktiga vad gäller barnets separation 

från modern. Det kan vara en nalle eller en snuttefilt som blir en symbol för närheten med mo-

dern, nästan som om hon vore där fast hon inte är det. Detta sker i ett vad Winnicott kallar för 

mellanområde, där barnets inre och yttre värld möts och där dess förmåga till kreativitet och 

symboliseringsförmåga grundläggs (Havnesköld & Mothander, 2002; Lindén, 2002).  

3.1.4 Självpsykologi 

Självpsykologins grundare var Heinz Kohut vars grundläggande tes handlade om människans 

drivkraft att utveckla ett helt och sammanhållet själv vilket sker utifrån föräldrarnas empatiska 

bekräftelse. Kohut menade att det finns tre självobjektfunktioner som är nödvändiga för att 

befrämja en positiv utveckling av barnets empatiska självkänsla, nämligen: spegling, som inne-

bär att barnet får positiv bekräftelse, idealisering, där barnet upplever en idealiserad föreställ-

ning av någon annan och slutligen upplevelsen av att ha en alter ego, en känsla av att likna nå-

gon annan. En negativ utveckling, det vill säga störningar i självutvecklingen, uppstår enligt 

Kohut när föräldrarna misslyckas med att erbjuda barnet dessa empatiska självobjektfunktioner 

(Havnesköld & Mothander, 2002). 

3.1.5 Affektpsykologi 

Affektpsykologin ses ofta som en koppling mellan anknytningsteori och självpsykologi. Affek-

terna uppfattas som drivkraft i den process genom vilken individen skapar mening ur sina erfa-

renheter. Den person som anses ha grundat affektteorin är den amerikanske psykologen Tom-

kins. Han talade om nio medfödda basaffekter; förvåning, intresse, glädje, rädsla, ledsnad, 

ilska, avsky, avsmak och skam. Barn lär sig genom föräldrarnas selektiva reaktioner vad som 

gillas respektive ogillas och anpassar sig efter detta. Dessa affekter är i sin tur kopplade till 

både ansiktsuttryck och motoriska reaktioner. Vissa affekter, oftast ilska och ledsnad, neglige-

ras systematiskt av en del föräldrar. Följden blir att barnet lär sig att det inte lönar sig att ut-

trycka dem. Ibland får barn lära sig att starka känslor är något negativt som måste kontrolleras 

(Havnesköld & Mothander, 2002; Lindén, 2002). 
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3.2 Kognitiv teori och metod 

Begreppet kognitiv kommer från latinets cognoscere som betyder att kunna eller att få kunskap 

om (Perris, 1996). Den grundläggande tanken inom teorin är ”...att innehållet i en människas 

kognitioner bestämmer hennes känsloupplevelser och leder till vissa bestämda svar” (Perris, 

1996: 22). Inom kognitiv teori antas också att människors sätt att uppfatta olika situationer hu-

vudsakligen bestäms av tidigt införlivade kognitiva strukturer. Dessa strukturer eller scheman 

antas ta sin form genom människans erfarenheter och upplevelser. De kognitiva strukturerna 

fungerar sedan som ett filter för vad vi ser och hur vi tolkar och lagrar det i våra medvetanden. 

Detta gäller både yttre och inre händelser. Människor lär sig således under sin livstid hur de ska 

se på omvärlden och sig själva. Negativa erfarenheter kan leda till så kallade dysfunktionella 

övertygelser eller tankefel. Sättet som föräldrar kommunicerar med barnet på ger det dess syn 

på sig själv och andra, en syn som kan bli förvrängd. En förvrängd syn som kan bli så grund-

murad att de fortsatta erfarenheterna individen gör inte kan tränga förbi och förändra hur man 

tolkar information. Depression ses exempelvis ha sin rot i negativa tankescheman där individen 

alltför lätt uppfattar sig själva som misslyckade eller värdelösa och därmed även bearbetar in-

formation på ett negativt sätt (Perris, 1996).  

Ur kognitivt perspektiv är terapeutens främsta målsättning att hjälpa klienten att identifiera, 

värdera och reagera på dysfunktionella tankar och övertygelser. Den kognitiva terapin är en 

aktiv och nutidsinriktad terapiform där man fokuserar på det synliga och aktuella problemet. 

Terapeuten syftar till att ta fram och förändra de dysfunktionella tankestrukturer som ligger till 

grund för klientens problem och föreslår sedan alternativa, mer positiva sätt att handskas med 

dem. Dessa prövas och anpassas i konkret handling. Vanligt inslag är därför hemläxor av olika 

slag (Perris, 1996). 
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4. Metod     

4.1 Metodval 

Med bakgrund av studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod valts. Datainsam-

ling har skett genom kvalitativt inriktade intervjuer. Kvalitativ metod kännetecknas av ett in-

tresse för ett problems egenskaper och kvaliteter snarare än dess mätbara kvantiteter, det hand-

lar om ord snarare än siffror. Det är inte de absoluta sanningarna som eftersöks utan en subjek-

tiv förståelse av ett fenomen. Kvalitativ metod är lämplig att använda när man vill nå kunskap 

om en individs personliga upplevelser utifrån dennes egna ord och beskrivningar. Då det cen-

trala med denna studie var att undersöka fenomenet självskadebeteende och professionellas syn 

på problematiken var denna forskningsansats den mest relevanta (Kvale, 1997; Olsson & Sö-

rensen, 2001). Studien har en induktiv ansats, vilket innebär att empirin varit vägledande för 

valet av teoretiska utgångspunkter (Kvale, 1997).  

4.2 Vetenskapsfilosofisk position  

För att bearbeta och tolka de kvalitativt inriktade intervjuerna har en hermeneutisk position 

antagits. Med detta menas att forskarens fokus ligger på att förstå och hitta mönster i orden 

eller texterna. Det innebär ett inifrånperspektiv där forskaren själv intar en subjektiv och 

tolkande roll under forskningsprocessen (Olsson & Sörensen, 2001). Avsikten med detta är  ”... 

att tolka och förstå hur människors liv och existens kommer till uttryck i det talade och skrivna 

språket” (Olsson & Sörensson, 2001:98). Eftersom självskadebeteende, vid en anblick på tidi-

gare forskning, verkar vara ett mångfacetterat ämne som rymmer många problembilder antas 

denna ansats vara lämplig som utgångspunkt. 

Med en hermeneutisk utgångspunkt är det viktigt att förstå den avsedda meningen, att kunna 

läsa mellan raderna. I en forskningsintervju får hermeneutiken därför dubbel betydelse: först 

genom att klarlägga den dialog som intervjun ger upphov till och sedan att analysera intervju-

texterna (Kvale, 1997). Inom hermeneutiken kan intervju som forskningsmetod ses som ett 

skapande av kunskap där en viktig del blir forskarens egna erfarenheter och värderingar (Kvale, 

1997). Därför har det varit viktigt för författaren att vara medveten om sina egna förutsättning-

ar i form av erfarenheter och värderingar för att på så sätt kunna beakta dem vid tolkningen. 
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4.3 Litteratursökning 

Litteratursökningar gjordes vid ett flertal olika tillfällen mellan den 2 september och den 29 

november 2005. De flesta sökningarna gjordes i de svenska biblioteksdatabaserna Libris och 

Substansen. Sökningar gjordes också i sökmotorn Google och i databasen artikelsök. Sökord 

som används vid fritextsökningen är självskadebeteende, självskadande, self-mutilation och 

self-harm. Litteratur har även sökts via referenslistor i tidigare skrivna uppsatser i ämnet. Dessa 

uppsatser har hittats via diva-portalen, www.diva-portal.org.  

Materialet sållades sedan så att de studier och böcker som det tidigare refererats mycket till, 

och som på så sätt verkar vara centrala inom forskningsområdet, blev de som presenterades i 

denna studie. Litteratur som inte kunde kopplas till denna studies syfte valdes också bort, som 

exempelvis självskadebeteende bland autistiska ungdomar eller med andra handikapp. Mesta-

dels har svensk forskning och litteratur använts, men även sådan från USA och Storbritannien, 

eftersom det finns mer omfattande forskning om problematiken därifrån.  

4.4 Urval 

Studiens syfte var att öka kunskapen kring fenomenet självskadebeteende bland unga flickor. 

Från början var tanken att göra en intervjustudie med ett antal unga flickor med ett eget själv-

skadebeteende men vid närmare eftertanke ändrades detta till att istället behandla professionella 

behandlare och deras syn på problematiken. Dessa professionella behandlare skulle vara inom 

den psykosociala sektorn och således inte tillhöra den medicinska. Psykoterapeuter, psykolo-

ger, kuratorer och socialsekreterare var de yrkeskategorier som eftersöktes.  

Urvalsprocessen följde till viss del den så kallade snöbollsprincipen där kontakter fås via en 

person som känner en annan person och så vidare (Larsson, 2005). Det första steget blev att 

kontakta de praktikplatser där studiepraktikerna genomförts, vilka var ett socialkontor och en 

ungdomsmottagning, båda i centrala Stockholm. Kontakt togs via telefon och kriteriet för att 

vara med i studien var att man tillhörde någon av de efterfrågade yrkeskategorierna samt hade 

erfarenhet av minst fem klienter med självskadebeteende. De två första intervjupersonerna som 

tackade ja var kuratorer på två olika ungdomsmottagningar. Den sista intervjupersonen tillfrå-

gades personligen via mail eftersom hans namn ofta återkom i artiklar och annan forskning i 

ämnet och han var en flitigt anlitad föredragshållare i ämnet.  
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4.5 Intervjuguide  

En intervjuguide skall fungera som underlag för själva intervjun. Där skall aktuella ämnen eller 

teman fastställas samt i vilken ordning de planeras att tas upp under intervjun. En intervjuguide 

kan ha olika grader av struktur. Allt från välstrukturerade, med ett antal preciserade frågor och 

med en bestämd ordningsföljd, eller halvstrukturerad där de teman som kommer tas upp under 

intervjun anges rent översiktligt (Kvale, 1997). Inför denna studie gjordes en halvstrukturerad 

intervjuguide som baserades på de centrala frågeställningarna. Den disponerades utifrån olika 

mer övergripande teman samt ett antal mer preciserade frågor under varje tema, baserat på så-

dant som visat sig vara centralt i tidigare forskning.  Målet var att hålla intervjuerna så öppna 

som möjligt och låta intervjupersonerna prata fritt utifrån de olika teman som fanns i guiden.  

4.6 Intervjuer 

Samtliga intervjuer ägde rum på intervjupersonernas arbetsplatser. De blev informerande om 

att de skulle få fingerade namn i studien. Samtycke till att intervjun fick tas upp på band gavs 

vid det tillfälle då de tackade ja till att medverka i studien. Att spela in intervjuerna på band 

möjliggör att insamlingen av information blir mer korrekt och att forskaren kan använda sig av 

utförliga och ordagranna citat från intervjupersonerna (Larsson, 2005). Detta kändes viktigt för 

att undvika att den egna förförståelsen och synen på problematiken skulle bidra till att färga 

informanternas egna utsagor.   

Varje intervjutillfälle varade i ungefär en timme och genomfördes utan avbrott eller yttre stör-

ningar som kan påverka intervjun. Intervjupersonerna gavs möjlighet att prata fritt vid varje 

tema som presenterades, bortsett från ett antal mer preciserade frågor som fanns med i inter-

vjuguiden. Alla tre intervjupersoner gav detaljerade och långa beskrivningar. 

4.7 Transkribering 

En utskrift från en muntlig intervju till skriftspråk blir alltid en konstruktion, en tolkning där 

man ändrar materialet från en form till en annan. Varje utskrift för således med sig en rad över-

väganden och bedömningar för forskaren. Genom att så noggrant som möjligt skriva ner allt 

som sägs och uttrycks under intervjun så ökar man möjligheten att intervjun återges så nära 

dess ursprungsform som möjligt (Kvale, 1997).  
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Transkriberingen gjordes först en månad efter att intervjuerna hade ägt rum. Nackdelen med 

detta kan vara att intervjuerna inte ligger färskt i minnet men det kan också vara positivt efter-

som det då blir lättare att transkribera ordagrant efter vad som faktiskt sägs på bandupptagning-

arna utan att färgas av min egen tolkning. Intervjuerna skrevs ut ordagrant men utfyllnadsljud 

och felsägningar utelämnades, detta för att utskriften skulle ett bättre flöde och bli lättare att 

läsa.  

4.8 Analysförfarande 

Som analysmetod av utskrifterna valdes meningskategorisering vilket innebär att materialet 

kodas i kategorier eller i olika teman. Detta för att materialet skall bli mer överskådligt och 

lättbearbetat (Kvale, 1997). De teman som valdes baserades delvis på studiens frågeställningar 

men även på vissa gemensamma nämnare som framträdde när utskriften av intervjuerna bear-

betades. När den tematiska indelningen var klar så lästes utskrifterna av intervjuerna igenom 

ytterligare för att hitta utsagor från varje informant som sedan kunde föras in under respektive 

tema. Nästa steg var att undersöka vilka likheter respektive olikheter som fanns i intervjumate-

rialet. Förutom att jämföra de olika informanternas utsagor mot varandra har deras uttalanden 

kopplats till de teoretiska verktygen vilket redovisats i en delanalys i slutet av varje tema. I 

slutanalysen har intervjumaterialet speglats mot studiens genomgång av tidigare forskning 

4.9 Etiska aspekter 

Den ursprungliga tanken med studien var att intervjua unga flickor med ett självskadebeteende. 

Vid närmare eftertanke valdes ett antal professionella som möter klienter med problematiken 

som urval till intervjuerna istället. Detta för att flickor med denna problematik antogs kunna ta 

psykisk skada av att bli intervjuade och det kändes inte etiskt försvarbart. Det upplägg som 

senare valdes innebär också etiska ställningstaganden. Innan intervjupersonerna gav sitt sam-

tycke till att delta i studien skickades ett PM ut via mail rörande studiens syfte och upplägg. 

Detta för att de skulle skapa sig en överblick av vad studien handlade om och deras roll i den.  

En annan etisk aspekt var att intervjupersonerna skulle få vara anonyma. Det finns flera skäl till 

detta. En viktig anledning var att de skulle kunna delge sina ärliga åsikter utan att känna att de 

måste svara för dem i efterhand exempelvis inför kollegor och klienter. En annan aspekt var att 

risken att deras klienter skulle kunna identifieras ej var försumbar. Således har namn och andra 
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uppgifter som kan verka identifierbara ändrats. Slutligen har samtliga bandupptagningar och 

utskrifter av intervjuerna förstörts.  

4.10 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Med validitet avses huruvida studien verkligen har undersökt det som var avsett att undersöka 

samt om den valda metoden passar studiens syfte. Genom att noggrant redogöra för tillväga-

gångssätt, urval, datainsamling och förförståelse ökar validiteten (Kvale, 1997). Studiens inter-

vjuguide utformades utifrån de centrala frågeställningarna och utskrifterna tematiserades sedan 

enlig samma princip eftersom detta torde öka validiteten. 

De professionella som intervjuats i studien består av personer med god kunskap i ämnet och 

inblick i problematiken. Avsikten var att deras profession, kunskap och erfarenhet skulle bidra 

till att höja validiteten. Detta kan även bli ett validitetsproblem, det vill säga att urvalet inte var 

personer  som själva hade ett självskadebeteende utan just professionella och deras syn på pro-

blematiken. De professionellas utsagor blir således av ett slags andrahandsvärde när det gäller 

att få inblick i problematiken. De tolkar ett beteende hos andra människor som i sin tur tolkas 

av forskaren.  

Angående den valda metoden, kvalitativ intervju, så passar den studiens syfte väl då det hand-

lar om att undersöka ett fenomen och dess kvalitéer snarare än kvantiteter. Validiteten ökar om 

intervjupersonerna bidrar med rika beskrivningar, vilket anses gälla för denna studie (Larsson, 

2005). I resultatdelen har intervjupersonernas utsagor presenterats så utförligt som möjligt, allt 

de sagt som kan anknytas till studiens syfte och frågeställningar har tagits med. Dessutom har 

deras ursprungliga ord fått komma till tals genom utförliga citat eftersom det är viktigt att läsa-

ren får en inblick i hur studiens grunddata sett ut. 

Hur hög en studies reliabilitet blir har att göra med hur pass tillförlitlig den är  (Kvale, 1997). 

Det handlar också om huruvida studiens resultat går att upprepa med samma mätmetod (Olsson 

& Sörensen, 2001). I kvalitativa intervjuer blir detta svårt eftersom det är forskaren själv som 

är mätinstrumentet och dennes tolkningar och förförståelse färgar resultatet. Det är viktigt att 

forskaren själv är medveten om detta och hela tiden förhåller sig kritisk till sina egna tolkningar 

av materialet så att det inte blir alltför påverkat av dennes egen syn på problemet (Kvale, 1997). 

I intervjusituationerna försökte detta undvikas genom att jag ställde många följdfrågor och 
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återupprepade det som intervjupersonerna sagt för att ge dem en chans att rätta mig om jag 

missuppfattat saken.  

Studiens urval var professionella behandlare. Det kan ha påverkat reliabiliteten på så sätt att  de 

kopplingar som gjorts mellan tidigare forskning och deras utsagor kan ha att göra med att de i 

sitt yrke själva tagit del av den tidigare forskning och svarar utifrån det. Studien hade också ett 

litet urval men med tanke på att varje informant vittnar om ett flertal personer som de personli-

gen träffat med självskadande beteende så ökar man ändå urvalet sekundärt. Det kan ha ökat 

reliabiliteten att intervjupersonerna blev informerade om att de skulle ha fingerade namn i stu-

dien och således kände sig mer trygga med att uttrycka sig fritt. Att intervjuerna ägde rum på 

deras arbetsplatser, i deras egna rum kan också ha varit till fördel för studiens reliabilitet.  

Generaliserbarhet handlar om huruvida studiens resultat går att härleda till en större population 

(Kvale, 1997). Det blir svårt att göra detta utifrån en kvalitativ intervjuundersökning som den-

na, då urvalet är litet och inte heller slumpmässigt utan syftesbestämt. Avsikten med studien 

var heller inte detta utan att få fram det specifika, hur de professionella upplever problemati-

ken. 
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5. Resultat och analys 
I det här kapitlet kommer de professionellas utsagor att presenteras och analyseras. Inlednings-

vis följer en kort presentation av intervjuobjekten med deras utbildning och verksamhetsområ-

de. Utsagorna kommer sedan redovisas temavis och uppdelat på respektive intervjuperson. Un-

der varje tema följer en delanalys där resultatet ses i samband med de teoretiska perspektiv som 

redovisats i kapitel 3. I  kapitlets sista del kommer den huvudsakliga analysen där resultatet 

relateras till den tidigare forskning som tagits upp i kapitel 2. Även detta avsnitt kommer att 

vara strukturerat efter samma temaindelning. 

5.1 Presentation av intervjupersonerna  

Gunilla är utbildad socionom samt har Steg 1-utbildning i psykoterapi. Hon har jobbat som 

socionom i trettio år bland annat på institution för utagerande tonåringar och som socialsekrete-

rare på barn- och ungdomsavdelning. Just nu jobbar hon som kurator på en ungdomsmottag-

ning i en förort norr om Stockholm. 

Stig är utbildad psykolog och psykoterapeut med inriktning mot barn och ungdom och har job-

bat med detta sedan 70-talet. Han har bland annat jobbat på ungdomsklinik och har egen prak-

tik där han tar emot ungdomar i psykoterapi. Han arbetar även som handledare runt om i landet, 

bland annat på ungdomsmottagningar, BUP-mottagningar och behandlingshem 

Susanne är utbildad socionom, har magisterexamen i socialt arbete samt utbildning i korttidste-

rapi. Hon har varit yrkesverksam i 25 år och hela tiden jobbat med ungdomar, bland annat som 

kurator på en ungdomsmottagning och på behandlingshem för psykotiska ungdomar.  

5.2 Tema 1 – Självskadandets funktion 

Gunilla menar att självskadandet är ett av många sätt att göra sig av med sin ångest, att lätta på 

ett känslomässigt tryck. Hon tror också att det är ett sätt att bryta overklighets- och tomhets-

känslor, att när man skär sig så känner man sig levande och verklig.  

”Att man inte kan visa vad man känner verkar vara en röd tråd, alltså att man inte kan prata 

om  det, man kan inte uttrycka det i ord, utan gör så här istället” 
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Stig ser självskadebeteendet som ett symboliskt sätt att uttrycka sig på, då man saknar förmå-

gan att uttrycka sig med ord. Han nämner flera funktioner som beteendet kan fylla. 

”...det är ett sätt att öka känslan av kontroll och ett effektivt sätt att undvika ångest och negati-

va känslor. Omvandla vag ångest till fysisk – ge det en plats. Att få berätta sitt lidandes histo-

ria, folk ska se att det är synd om en eller ett sätt att förstärka en gräns, att känna sig verklig. 

En form av åderlåtning; låta det dålig rinna ut... Problemet är att det är aldrig ett skäl, man 

gör det av så många skäl.” 

Stig menar också att dissociation är en viktig del av problematiken. Det vill säga att personer 

med självskadebeteende ibland kan vara väldigt dissocierande, vilket menas att de känner att 

deras jag håller på att upplösas och känner en overklighet inför sig själva. Skärandet kan då 

fungera som ett sätt att känna sig levande på. 

Susanne tror att självskadebeteendet fyller en ångestreducerande funktion för den som skadar 

sig. Hon säger att det är de tjejer som hon träffat som själva uppger att de gör det för att bli av 

med ångest och svåra känslor. Det fungerar på kort sikt för att snabbt bilda en ond cirkel där 

man känner hur trycket inom en växer tills man inte ser någon annan utväg än att skada sig igen 

för att bli av med det.  

5.2.1 Delanalys 

De tre informanternas förståelse av självskadebeteendets funktioner är samstämmig. Alla tre 

intervjupersonerna uppger att de tror att självskadebeteende fyller en ångestdämpande funktion. 

Ångest beskrivs av samtliga informanter som en slags drivkraft som inte kan försvinna i tomma 

intet utan måste ta vägen någonstans, vilket överensstämmer med Freuds tankar om ångest. 

Gunilla pratar om att de ”lättar på trycket” när de skär sig, vilket kan ses som en jag-

psykologisk försvarsmekanism, exempelvis sublimering där ångesten kanaliseras i skadehand-

lingarna och ges ett utlopp.  

Stig och Gunilla talar också om att en del flickor skär sig för att bryta känslor av dissociation, 

eller jag-upplösning. Detta kan ses som kopplat till självpsykologins och Kohuts tankar om 

vikten av att barn får utveckla ett helt och sammanhållet själv, något som dessa flickor förmo-

das inte ha gjort.  
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Viktigt är att självskadebeteende av samtliga informanter beskrivs som ett meningsfullt beteen-

de på så sätt att det inte sker av en slump, utan har sin förklaring i individens medvetande eller i 

känslolivet som ju är en grundläggande psykodynamisk tanke. 

5.3 Tema 2 – Vem är det som skadar sig? 

Gunilla säger att de hon träffat under sin tid på ungdomsmottagningen har varit övervägande 

tjejer i åldrarna fjorton till tjugo år. Hon tror att de flesta börjar i tidiga tonåren. Hon talar sedan 

om olika typer av självskadande tjejer och delar in dem i två kategorier. Dels de som har en 

väldigt djup ångest och som skär sig djupt och dels de som mer rispar sig lite och som hon tror 

gör det mer som en modegrej. Hon ser också att de som skadar sig ofta har andra självdestruk-

tiva beteenden. Vanligast är det att de här tjejerna också har ätstörningar. 

”Det finns ett samband mellan ätstörningar och självskadebeteende, som jag ser det. Och det 

handlar ofta om att vara duktig och högpresterande och inte visa utåt att man inte mår bra. De 

kan ju sitta här och le och vara jättesöta och så har de ärr över hela armarna” 

Stig talar om självskadande tjejer som en väldigt heterogen grupp men att det rör sig huvudsak-

ligen om tonårsflickor. Han talar om olika undertyper i gruppen självskadare. En typ är de som 

inte har någon djupare störning men som mår dåligt och som skär sig några gånger för att testa, 

som en del av en tonårsutveckling. Sen finns det de som har en underliggande djupare störning 

och där självskadebeteendet så att säga får ett starkare fäste. Han menar vidare att självskadebe-

teende ofta samvarierar med annan självdestruktivitet som ätstörningar, drog- och alkoholmiss-

bruk och sexuellt risktagande.  

”...om vi läser in oss på den underliggande dynamiken, så är de väldigt nära varandra. Det 

som är gemensamt är den här negativismen som man har. Man tänker självdestruktivt ’jag är 

inte värd’ osv. Man har också ett negativt handlande, en ’inre sabotör’...svårigheten att ta 

emot en komplimang eller att ha ett hopp och en tro att man kan greja någonting, att man 

kommer bli framgångsrik eller lycklig” 

Stig har svårt att se någon stereotyp bild av en självskadande flicka men menar att det finns 

några drag som han ser som relativt genomgående typiska hos klientgruppen. Han nämner 

bland annat en bristande symboliseringsförmåga och att de kan framstå som ordkarga och alex-

itymiska. 
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”Duktiga flickor är en undergrupp om jag får säga så. De har aldrig bråkat hemma och de har 

MVG i allt och en stark bild av idealet. Jag brukar säga att de har ett likhetstecken med idealet 

istället för en pil. I kombination med ett starkt överjag som säger negativa saker; att de är 

otillräckliga, dumma, fula. Så de har en sträng domare och de har höga krav på sig... det finns 

ofta inom dem en otillfredsställd liten barnunge som inte fick vara barn riktigt, som fick bli stor 

för tidigt – av olika anledningar. Och inte sällan har de varit mammas tröstare, kanske varit 

extramamma åt småsyskonen”    

Stig tror att självskadande flickor ofta har en stark aggressivitet inom sig som de inte kan få 

utlopp för, eftersom de känner att de inte har rätt till den. De skär sig många gånger just när de 

varit arga på någon. De lider också genomgående brist på en förmåga till självtröst. Han kallar 

det en brist på en inre, god och tröstande moder, sett ur objektrelationsmässiga termer. De letar 

desperat efter något som tröstar.  

Susanne säger att hon mest träffat tjejer i övre tonåren som skär sig. Hon menar att det finns i 

alla samhällsgrupper men kan se vissa undertyper. Hon nämner ’punkartypen’ som ofta går 

klädd i svart och där allt ska vara väldigt dystert och tungt. Det verkar nästan som att skärandet 

ingår i livsstilen, säger hon. En annan typ är de ’duktiga flickorna’ som är högpresterande på 

olika sätt, har hög press på sig och skär sig för att lätta på trycket. Susanne tycker också att man 

grovt kan dela in självskadande tjejer i två kategorier; de som vill bli sedda, uppmärksammade 

och upptäckta med sitt beteende och de som gör det i all hemlighet och som gömmer såren väl. 

Hon ser också ett samband med andra självdestruktiva beteenden som ätstörningar och miss-

bruk. Hon menar att de ofta utsätter sig för risker av olika slag. 

5.3.1 Delanalys 

Stig talar om ett självdestruktivt tänkande hos dessa flickor, att de tänker negativt rörande sig 

själva och vad de klarar av, något som inom det kognitiva perspektivet benämns som ett tanke-

fel eller dysfunktionella övertygelser.  Han talar även om att de har en stark aggressivitet inom 

sig som de upplever sig inte ha rätt till, vilket anknyter till Freuds tankar om aggression som en 

stark drivkraft hos människor. Han talar även om ett starkt överjag hos dessa flickor något som 

också är direkt kopplat till Freuds personlighetsmodell.  

Informanterna är överens om att det verkar vara ett problem som främst rör tonårsflickor. Vida-

re talar de alla om att man kan skönja olika typer eller kategorier av självskadande flickor. En 
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grupp uppfattas av informanterna ha en djupare underliggande störning med stark ångest där 

man skär sig djupt och fastnar i beteendet. Den andra gruppen beskrivs som de som testar att 

skada sig ett par gånger och som inte skär sig lika djupt och som kanske gör det mer som en 

trendgrej och inte är lika störda som den första gruppen. Självskadebeteendet beskrivs således 

som ett symtom på en underliggande störning inom individen vilket är en grundläggande tes 

inom det psykodynamiska tänkandet, det vill säga beteendet är inte slumpartat utan har en me-

ning och en förklaring som står att finna inom individen.  

5.4 Tema 3 – Ett ökande problem i ett förändrat samhälle  

Gunilla menar att hon de senaste fem åren har upplevt en tydlig ökning av tjejer som skadar 

sig som kommer till ungdomsmottagningen. Hon tror att en tänkbar anledning till ökningen är 

att samhället har förändrats på olika sätt, bland annat beträffande nedskärningar inom barnom-

sorg och skola. 

”Klart att det påverkar också med alla nedskärningar inom barnomsorg och skola. Det var ju 

lättare när man bara kunde slinka in hos skolsköterskan och bara prata av sig, sådant tror jag 

absolut påverkar. Att det är så få vuxna som överhuvudtaget har tid att lyssna.” 

Hon talar också om ett ökat tempo i samhället idag, att ungdomar ska hinna göra mycket saker 

och att de ska vara lyckade på många olika sätt. Hon tror också att självskadande kan ha en 

smittande effekt mellan ungdomar och att det är en förklaring till ökningen. Bland annat att 

ungdomar inspirerar varandra till att skära sig men att även media och internet hjälper till att 

sprida beteendet.  

Stig anser att självskadebeteende bland ungdomar är något som ökat dramatiskt det senaste 

decenniet. Denna uppfattning har han fått bland annat genom sitt arbete som handledare för 

ungdoms- och BUP-mottagningar runt om i landet. 

”Jag tror man kan fråga varenda skolsköterska och de kan berätta om fyra, fem, sex eller tio 

tjejer som sitter på skoltoaletten och skär sig..”  

Han anger en rad olika samhälleliga förändringar som han tror kan ligga bakom ökningen. 

Bland annat den nya ”förlängda” ungdomstiden där man inte blir riktigt vuxen och stabiliserar 

sig förrän i trettioårsåldern. Detta tror Stig i sin tur beror på arbetslöshet och bostadsbrist för 

dagens ungdomar och en känsla av att man inte är behövd i samhället. Han nämner även ett 
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ökat avstånd mellan unga och vuxna, att det saknas naturlig kontakt mellan generationerna. Det 

blir en brist på näraliggande vuxenförebilder för många unga. Till följd av detta bildas speciella 

ungdomskulturer som kan bli en grogrund för sådana beteenden som självskadande. Stig tänker 

sig att beteendet kan ha en smittsam effekt mellan ungdomar, att det kan vara ett sätt att känna 

att man tillhör en grupp. Han ser även en koppling mellan ”dagisgenerationen” och ett ökat 

självskadebeteende. 

”...det är inte politiskt korrekt att ifrågasätta dagis. Min personliga övertygelse är dock att 

barn lämnas för ofta och för tidigt till dagis, alltså den här bristen på anknytning till primärob-

jektet, att man blir lämnad innan man uppnått objektskonstans. Mycket spekulativt kan jag se 

en koppling mellan ’dagisgenerationen’ och ökat självskadebeteende” 

Susanne upplever även hon en ökning av självskadande bland ungdomar det senaste decenniet. 

Hon talar om ett tuffare samhällsklimat för alla samhällsgrupper med ökad arbetslöshet, ut-

brändhet och minskade resurser till vård och skola. Hon menar att det blir en ökad press för 

familjer oavsett om det är för att de inte får ett jobb och lever under arbetslöshet och knappa 

resurser, eller om de har ett jobb och skall göra karriär i kombination med småbarn. Kanske 

känner de stress över att mista jobbet eller trilla ner på karriärsstegen om de inte håller ett högt 

tempo.  

”Jag tror att ökningen kan ha att göra med den stress som många familjer lever i, vilket gör att 

de inte alltid har tid med sina barn. Båda föräldrarna yrkesarbetar och så vidare. Det är ökade 

arbetstider och ökade ekonomiska krav och ökat antal skilsmässor” 

5.4.1 Delanalys 

Alla tre informanter upplever en ökning av självskadebeteende hos unga flickor de senaste 5-10 

åren. De är alla överens om att det beror på att samhället på olika sätt har förändrats. Gunilla 

och Susanne talar om ett tuffare samhällsklimat med ökad press och ett ökat tempo på både 

föräldrar och ungdomar. De menar att föräldrar inte har tid för sina barn på samma sätt som 

förr. Detta kan anknytas till bland annat objektrelationsteorins tankar om relationen mellan 

barn och förälder som det viktigaste för barnets välbefinnande. Att bli sedd, ”hållen” och be-

kräftad av mamma eller pappa är det som lägger grunden för självkänsla och positiv psykisk 

utveckling. Har föräldrarna inte tid med detta så lämnas barnet därhän vilket kan bli förödande 

för dess psykiska hälsa. 
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Även Stig ser samhälleliga förändringar som bakgrund till ökningen. Han menar att ungdomar 

inte längre är behövda i samhället, de kommer inte ut i arbetslivet och har svårt att få egen bo-

stad. Detta bidrar till att ungdomstiden förlängs vilket i sin tur blir en grogrund för olika ung-

domskulturer. Parallellt med detta ökar avståndet mellan generationerna och många unga sak-

nar närhet till vuxna som kan fungera som förebilder. Stig tror att självskadebeteendet till viss 

del är en del av en ungdomskultur, det blir ett sätt att tillhöra en grupp. På så sätt har beteendet 

en smittsam effekt, något som även Susanne och Gunilla håller med om. Kohut betonade speg-

ling, där den vuxne ger barnet positiv bekräftelse; idealisering, där barnet upplever en idealise-

rad föreställning av någon annan och slutligen upplevelsen av att ha en alter ego, en känsla av 

att likna någon annan. Dessa funktioner går förlorade i Stigs sätt att se på dagens samhälle.  

Han är också kritisk till att barn lämnas till dagis för tidigt och för ofta. Han talar om att de får 

separera från primärobjektet, det vill säga någon av föräldrarna, innan de ens uppnått objekt-

konstans vilket ju är en objektrelationsteoretisk term som Mahler använde för att beskriva det 

lilla barnets förmåga att förena gott och ont i samma objekt. 

5.5 Tema 4 – trauman och bristande familjeomsorg 

Gunilla tycker sig se en gemensam nämnare för de självskadande flickor hon träffar och det är 

att de verkar ha saknat någon att prata med under sin uppväxt. Hon ser detta som kopplat till 

den stress hon menar att familjer idag lever under. Hon pratar också om denna klientgrupps 

oförmåga att uttrycka med ord vad de känner. 

”Att man inte kan sätta ord på känslor, det är ju en ovana. En del har fått öva mer när de varit 

yngre och andra mindre. Man övar på olika saker och får credit för olika saker... Det är ju så 

många som går omkring och ler hela tiden, fast att de är jätteledsna på insidan. Och det hand-

lar ju om att det är det man har fått credit för. När man har varit glad, då har man fått upp-

märksamhet” 

Hon har även stött på ett par stycken tjejer med grovt självskadebeteende som det senare kom-

mit fram har varit utsatta för sexuella övergrepp, något som de hållit inom sig och känt att de 

inte kunnat berätta för någon.  

Stig anser att de flickor som han träffat som har självskadeproblematik ofta är traumatiserade 

på ett eller annat sätt. Det kan handla om sexuella övergrepp, misshandel eller mobbing men 

också om mindre synliga familjeproblem där barnet inte blivit sett eller ”containat”, som han 
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uttrycker det. Han menar då att föräldrarna, av olika anledningar inte förmått bekräfta barnet, 

inte kunnat fungera som den känslomässiga container som Stig menar är en av de viktigaste 

funktionerna för en förälder. Han vill dock akta sig för att döma föräldrar allt för hårt. 

”...man får inte bli alltför anklagande mot föräldrar, att det bara är föräldrarna som har gjort 

fel. Det är en viktig aspekt men det kan ju ha varit knepiga barn, svårtröstade barn. Eller otur, 

något traumatiskt hände i en känslig period” 

En annan viktig aspekt som han vill betona är att de här flickorna inte fått hjälp med att få kon-

takt med och att erkänna sin aggressivitet. Detta tror han kan vara kopplat till de rådande köns-

rollerna i samhället, dvs. att flickor inte har lika stort utrymme som pojkar att gå ut med sin 

aggressivitet. Han ser också att självskadande flickor ”...lidit brist på en vuxen förälder som är 

några snäpp mer mogen än vad barnet är”. 

Susanne uppskattar att av de flickor hon träffat med självskadebeteende så har en tiondel varit 

utsatta för sexuella övergrepp. Detta har de försökt hålla hemligt av rädsla för att inte bli trodda 

eller för att skydda förövaren som ofta är en familjemedlem eller släkting. Dock blir hemlighe-

ten svår att bära och flickorna börjar skära sig för att göra sig med ångesten som minnena 

väcker. 

Hon tror i allmänhet att uppväxten i allmänhet spelar stor roll i den här frågan. Det behöver inte 

alltid vara fråga om grova kränkningar som övergrepp eller fysisk misshandel utan kan handla 

om mer dolda familjeproblem. Hon ser det som att de tjejer som skadar sig själva främst lider 

av en dålig självkänsla och att det i sin tur bottnar i att de inte blivit sedda av sina föräldrar un-

der uppväxten. Kanske har man inte fått uppmärksamhet överhuvudtaget eller så har man fått 

uppmärksamhet när man uppvisat vissa önskvärda sidor av sig själv. Susanne tror att det oftare 

varit så för tjejer än för killar. Detta eftersom tjejer förväntas vara snällare, rarare och mer sam-

arbetsvilliga än pojkar.  

”... de här tjejerna ger inte sig själva något självklart värde. Ständigt matar de sig själva med 

att de borde vara smalare, smartare, snällare eller vad det nu är. De vill inte visa att de har det 

jobbigt för de vill inte vara någon till besvär. Och detta tror jag har sin grund i uppväxten; om 

man blivit älskad och bekräftat för den man egentligen är, med fel och brister eller om man 

bara fått kärlek när man varit ’perfekt’...” 
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5.5.1 Delanalys 

Alla tre intervjupersonerna är ense om att flickor med ett självskadebeteende på olika sätt lidit 

brist under sin uppväxt. Sexuella övergrepp är någonting som alla nämner som tämligen vanligt 

förekommande när det gäller dessa flickor. Susanne menar att självskadandet blir ett sätt att 

handskas med de känslor som övergreppen väcker. Freud talade om fixeringar som kan uppstå 

vid olösta eller obearbetade problem som ägt rum under barndomen. Individen upprepar det 

som den varit med om, det som inte kunnat bearbetas. Att flickor som varit med om sexuella 

övergrepp och inte fått bearbeta händelserna, utan snarare hållit det inom sig, senare börjar 

skada sig själva kan ses som det som Freud kallade upprepningstvång eller fixeringar.  

En annan punkt som informanterna är ense om är att föräldrarna till dessa flickor inte förmått 

se och bekräfta dem tillräckligt. Inom objektrelationsteorin är detta kanske den viktigaste upp-

giften en förälder har. Winnicott betonar vikten av känslomässig bekräftelse och ”den hållande 

funktionen”, där modern eller föräldern skall finnas till hands för barnet när det gäller hjälp att 

hantera och förstå omvärlden och de känslor som väcks inom barnet. Om så inte sker kan det 

leda till att barnet inte utvecklar förmågan att förstå sig självt eller sina känslor eller hur hon 

ska handskas med dem.  

Gunilla och Susanne talar båda om att dessa flickor lärt sig att vissa känslor är tillåtna att visa 

men andra inte. Flickorna har blivit uppmärksammade främst när de varit glada. Susanne tror 

att det kan ha att göra med att föräldrar uppfostrar sina döttrar i linje med rådande könsroller. 

Hon menar att det finns en förväntan att flickor ska vara rara och snälla och att föräldrarna 

uppmuntrar det beteendet hos sina döttrar. Stig är inne på samma linje när han säger att flickor-

na inte fått hjälp att handskas med sin aggressivitet. Inom affektteorin understryks föräldrarnas 

roll som viktig vad gäller barnens framtida förmåga att uttrycka olika känslor. Föräldrarna visar 

barnet vilka känslor som gillas respektive ogillas och barnet ger sålunda uttryck för de ”bra” 

känslorna men undertrycker de ”dåliga”. 

5.6 Tema 5 – Hur arbetar man med samt bemöter flickor som skadar sig? 

Gunilla tycker det är viktigt att man som behandlare ser bakom beteendet. Hennes uppgift blir 

att ta reda på vad personen framför henne vill uttrycka med sitt självskadande för att sedan 

hjälpa henne att uttrycka det på andra, mindre destruktiva sätt. Hon menar att självskadandet 

alltid är ett symtom på att något annat är fel, att personen som gör det mår dåligt på något sätt. 

Hennes arbete går ut på att få flickan i fråga att prata och uppmuntra dem. Hon försöker också 
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få dem att tänka själva genom att ställa öppna frågor. Till själva skärandet i sig tror hon att man 

bör förhålla sig avslappnat. 

”En del vuxna blir väldigt rädda och så men jag har nog en lugnare inställning och jämställer 

det med andra sätt att uttrycka sig på. Det är bara så synd att det blir så fula ärr av det, brukar 

jag säga och de tycker de själva också. Man får försöka att avdramatisera det lite grann...man 

får inte bli förskräckt, bli rädd själv, för det hjälper dem ingenting. För de uppfattar det inte 

som det är beteendet du blir rädd för utan att du blir rädd för dem. Och de är redan så rädda 

för sig själva och vad de håller på med. Jag tror det är många vuxna som har bemött dem just 

med rädsla” 

Gunilla anser sig jobba eklektiskt, det vill säga att hon inte är anhängare av en enda teori utan 

använder sig av det som passar för stunden. Hon har sin grund inom det psykodynamiska teorin 

men är även inspirerad av kognitiv terapi och hon brukar ge sina självskadande klienter uppgif-

ter tills nästa gång de ses. Det kan handla om att gräva ner rakbladen eller vad de nu använder 

sig av så att det blir jobbigt att ta fram dem när ångesten kommer över dem. De skall ges tid att 

tänka till och pröva något annat sätt att dämpa sin ångest på, exempelvis ringa till en kompis.  

Stig säger att han jobbar utifrån ett psykodynamiskt grundantagande. Han ser skärningen som 

ett symtom på en underliggande problematik. När han träffar en klient som skadar sig så siktar 

han alltid in sig på att lära känna hela personen för att förstå vad symtomen har för mening för 

just henne. Han vill inte fokusera på själva självskadandet för mycket och han är emot att ge 

hemläxor som syftar till att få flickan att inte skära sig. Han tror att det bara blir en fråga om 

prestationer, om man gjorde sin hemläxa bra eller dåligt. Stig säger att visst är det viktigt att 

flickorna slutar skära sig eftersom det blir fula ärr och att det sänker självkänslan men man 

måste komma ihåg att för att bli av med beteendet måste den underliggande problematiken be-

arbetas, det är enda vägen.  

”A och O är själva arbetsalliansen, att få kontakt med den vuxna kloka delen hos klienten. Så 

att du och jag ska slå oss ihop och försöka förstå den här andra delen som kanske inte är så 

klok alla gånger...Jag försöker tillsammans med dem, nysta bakåt och hitta sammanhang till 

det som ser ut som separata saker. Så att symtomen får en mening – att vi kan förstå dess 

språk, vad man vill uttrycka med det och vad det är som hindrar att man uttrycker det på andra 

sätt” 
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Stig tror att bland det viktigaste när man jobbar med denna typ av klienter är att få dem att bör-

ja verbalisera eller som han säger ”...mitt jobb är att få till stånd en process där personen kan 

berätta sitt livs historia”. 

Susanne tillämpar ingen speciell teori i sitt arbete som kurator, utan har ett eklektiskt förhåll-

ningssätt. Skärandet ser hon som ett tecken på att klienten inte mår bra och att det finns saker 

där under som behöver bearbetas. Hon tror att bland det viktigaste i arbetet med dessa tjejer är 

att skapa tillit så att de vågar öppna sig och att man jobbar hårt för att få dem att känna sig sed-

da. Hon menar att det ofta är just det som är en del av deras problem, att de inte känt sig sedda 

och att de är rädda att vara till besvär. Därför blir det a och o att de blir sedda av henne. Hon 

menar att det krävs en otrolig närvaro från henne under samtalet och det är viktigt att komma 

ihåg detaljer som tjejen i fråga berättat om tidigare, det får henne att känna sig sedd. Hur man 

förhåller sig till såren är också viktigt, tror hon.  

”Min uppgift blir att härbärgera det dom berättar för mig och de känslor som det väcker. Man 

får inte leva ut den ångest och rädsla som de kanske väcker hos en. Man får inte bli rädd för 

såren, det skapar bara skuld och skam. Det gäller att titta och bekräfta det man ser...Jag bru-

kar prata om skärandet, hur de gör och när de gör det och så. Ibland kan vi skapa ett kontrakt 

tillsammans att hon inte ska skära sig tills nästa gång vi ses utan prata med mig om det som 

varit jobbigt istället. Det är viktigt att de kan lära sig prata om jobbiga känslor istället för att 

skära sig” 

5.6.1 Delanalys 

Gunilla och Susanne säger sig inte ha någon speciell teori i sitt arbetssätt utan menar att de job-

bar eklektiskt, det vill säga använder den teori som passar för stunden. Stig däremot säger att 

han jobbar utifrån psykodynamisk teori. Det som alla informanter är ense om är att självska-

dandet skall ses som ett symtom på underliggande problematik snarare än ett problem i sig. 

Stig och Gunilla talar om att man skall förstå självskadandets mening för den som skär sig, vad 

det är hon vill uttrycka med det. Som tidigare nämnts är detta tankesätt typiskt psykodyna-

miskt; allt beteende även inadekvat har en mening och en djupare betydelse för den person det 

gäller.  

Alla tre informanter menar även att det viktiga i mötet med flickorna är att få dem att börja 

verbalisera, det vill säga uttrycka sig med ord istället för med självskadande. Detta kan man se 
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ur ett kognitivt perspektiv där terapeuten jobbar med att hitta alternativa lösningar eller sätt att 

handskas med det aktuella problemet.  

Angående hur man som behandlare ska förhålla sig till själva skärandet och såren så skiljer sig 

informanternas åsikter något. Stig menar att man inte ska bry sig så mycket om självskadebete-

endet utan istället fokusera på den underliggande problematiken. Han är helt emot hemläxor av 

det slag där klienten uppmanas att försöka att inte skära sig till nästa gång man ses. På så sätt 

jobbar han psykodynamiskt. Gunilla och Susanne däremot brukar använda sig av hemläxor 

som syftar till att klienten skall undvika att skära sig till nästa gång de ses vilket innebär att de 

på den punkten jobbar kognitivt, där hemläxor av olika slag är vanligt förekommande.  

Gunilla och Susanne talar båda om att det är viktigt att man som behandlare inte visar den räds-

la som kan väckas inom en när man exempelvis ser flickornas sår. Susanne talar om att hennes 

uppgift är att härbärgera det som flickorna berättar och de känslor det väcker. Inom objektrela-

tionsteorin är förälderns förmåga att kunna härbärgera barnet och dess känslor viktig för att 

barnet så småningom skall kunna anta den funktionen själva.  

5.7 Slutanalys 

5.7.1 Tema 1- Självskadandets funktion 

Det som studiens intervjupersoner anger som självskadebeteendets främsta funktion är att 

dämpa ångest. Tidigare forskning har också angett ångestdämpning som ett vanligt syfte med 

beteendet. Enligt Strong (1998) fungerar det som en effektiv spänningslösare och blir ett sätt att 

handskas med ångest samt fly från obehagliga minnen. Även socialstyrelsens kartläggning 

(2004) och Wallroth & Åkerlund (2002) visar på att ångestlindring är en trolig avsikt med be-

teendet.  

Två av informanterna nämner dissociation som ett viktigt inslag vad gäller självskadebeteende. 

De talar om att vissa flickor skär sig för att bryta overklighetskänslor, att de gör det för att kän-

na sig levande och verkliga igen. Dissociation är något som nämns även i tidigare forskning. I 

Wallroth och Åkerlunds studie (2002) var mer än hälften av flickorna med självskadebeteende 

dissocierande. De menar att de flickor som skär sig för att de befinner sig i ett dissociativt till-

stånd varit med om svåra trauman där de som en överlevnadsstrategi lärt sig att skärma av 

verkligheten och sedan skär sig för att återfå kontakt med verkligheten. 



37 

5.7.2 Tema 2- Vem är det som skadar sig? 

Informanterna i denna studie är överens om att det verkar vara ett problem som främst rör ton-

årsflickor vilket både internationella och svenska studier tidigare visat på (Bjernhede & Peter-

son, 1997; Favazza, 1996;  Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004; Strong, 1998). Amerikanska 

studier har visat på att det ofta rör sig om ”duktiga”, högpresterande flickor med höga krav på 

sig själva (Smith et al.,1998; Strong, 1998) något som även Socialstyrelsens kartläggning 

(2004) påvisat. Denna studies informanter tar också upp att högpresterande flickor som en un-

dergrupp i klientgruppen. Stig menar att det rör sig om flickor som har höga betyg i skolan och 

som aldrig bråkat hemma och Gunilla instämmer i detta och beskriver dem som med ett leende 

på läpparna fast de har ärr över hela armarna. Strong (1998) har påpekat att flickor med själv-

skadebeteende vill vara andra till lags och gömmer sin smärta bakom en glad fasad.  

Något som alla tre informanter i denna studie återkom till var att flickorna hade svårt att ut-

trycka sina känslor med ord, det vill säga en bristande verbaliseringsförmåga. Informanterna 

menade att självskadandet blir ett symboliskt språk att uttrycka sig med eftersom man saknar 

förmågan att uttrycka det med ord. Bristande verbaliserings- respektive symboliseringsförmåga 

är något som betonats som utmärkande för självskadande flickor i tidigare forskning (Favazza, 

1996; Samuelsson, 2004; Smith et al., 1998; Socialstyrelsen, 2004; Strong, 1998; Wallroth & 

Åkerlund, 2002).  

Att självskadebeteende samvarierar med andra självdestruktiva beteenden, speciellt med ätstör-

ningar samt att klientgruppen oftare än genomsnittet varit utsatta för sexuella övergrepp var 

något som informanterna var eniga om. Det korresponderar med andra studier som gjorts. 

Bland annat framkom detta i Socialstyrelsens kartläggning (2004) och i ett flertal amerikanska 

studier (Favazza, 1996; Smith et al., 1998; Strong 1998).  

5.7.3 Tema 3 – Ett ökande problem i ett förändrat samhälle 

Socialstyrelsens studie (2004) visade att en grupp av självskadare bestod av flickor som var 

skolstressade med höga ambitioner. Detta tycks hänga ihop med den kategori självskadande 

flickor som presenteras under Tema 4, som har uppfostrats till att alltid vara starka och inte 

visa känslor. De kategoriseras som ”duktiga flickor” med en perfektionistisk syn på sig själva, 

högpresterande och som gömmer sin egen smärta bakom en glad fasad (Favazza, 1996; Strong, 

1998). Man kan även se det som starka förväntningar och krav från samhället på hur en kvinna 

ska vara. Pipher (1997) talar om de motstridiga förväntningar som dagens samhälle har och 
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som flickor blir varse om när de inträder i puberteten; ”Var vacker, men kom ihåg att skönhet 

sitter bara på ytan. Var sexig, men ha inte sex. Var ärlig, men såra ingens känslor. Var själv-

ständig, men samtidigt snäll och trevlig. Var skärpt, men inte så skärpt att du utgör ett hot för 

pojkarna” (Pipher, 1997: 36). Pipher menar att dagens samhälle är farligare och mer förtryck-

ande än vad det var för ett par decennier sedan och att flickorna slutar tänka utifrån sig själva 

och istället försöker infria samhällets och omgivningens förväntningar på dem. Samtliga infor-

manter har noterat en kraftig ökning av självskadebeteende de senaste åren och nämner det 

tuffare samhällsklimatet som en orsak. Susanne talar om ökad arbetslöshet, utbrändhet och 

minskade resurser till vård och skola. Även Gunilla menar att samhället har förändrats på olika 

sätt, med bland annat minskade resurser till barnomsorg och skola. Hon talar också om ett ökat 

tempo i samhället idag, att det finns ett krav på ungdomarna att vara lyckade på många olika 

sätt.  

Två av tre informanter har tagit upp att självskadande kan ha en smittande effekt mellan ung-

domar, något som kan vara en orsak till ökningen av självskadande flickor. Man inspirerar var-

andra till att skära sig och media och internet hjälper till att sprida beteendet. Detta är en intres-

sant iakttagelse som inte har noterats i tidigare forskning. 

5.7.4 Tema 4 – Trauman och bristande familjeomsorg 

Tidigare forskning pekar på att självskadarens problematik på ett eller annat sätt grundar sig på 

tidiga trauman eller en i övrigt bristfällig uppväxt (Bjernhede & Peterson, 1997; Samuelsson, 

2004; Socialstyrelsen, 2004). Enligt Strong (1998) och Favazza (1996) har självskadare oftare 

än andra blivit utsatta för sexuella övergrepp, misshandel, dödsfall i familjen och separationer 

till följd av skilsmässor under barndomen. I studiens samtliga intervjuer med professionella 

behandlare har det framkommit att det förekommer eller är vanligt med att självskadande flick-

or har blivit utsatta för sexuella övergrepp. De anser dock att det är långt ifrån alla som har bli-

vit utsatta. Susanne uppskattar att av de flickor hon träffat med självskadebeteende så har en 

tiondel varit utsatta för sexuella övergrepp. Informanterna är ändå ense om att självskadebete-

endet kan härledas till barndomsupplevelser, även om de inte alltid behöver vara så markanta 

som sexuella övergrepp eller misshandel.  

I en av intervjuerna har det uttryckts att många självskadande flickor inte har fått hjälp med att 

få kontakt med och att erkänna sin aggressivitet under uppväxten. Detta är något som Stig tror 

kan vara kopplat till de rådande könsrollerna i samhället. Överhuvudtaget så tycks informan-
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terna vara överens om att de självskadande flickorna verkar ha saknat någon att prata med un-

der sin uppväxt och att deras föräldrar av olika anledningar inte har förmått bekräfta barnet på 

ett positivt sätt. Susanne menar att de kanske inte fått uppmärksamhet överhuvudtaget eller så 

har man fått uppmärksamhet när man uppvisat vissa önskvärda sidor av sig själv. Hon menar 

att tjejer förväntas vara snällare, rarare och mer samarbetsvilliga än pojkar. Dessa tankar åter-

kommer i flera tidigare studier, att självskadande flickor har blivit uppfostrade till duktiga 

flickor som skall vara till lags och inte visa känslor (Favazza, 1996; Smith et al., 1998; Strong, 

1998).  

Smith et al. (1998) menar att en traumatisk barndomsupplevelse förmodligen inte är tillräckligt 

för att utveckla ett självskadebeteende utan det är hur barnet blir bemött av vårdaren efter den-

na traumatiska händelse som är viktig. De menar att barnet lär sig identifiera och uttrycka sina 

känslor genom att vårdaren lägger märke till vad barnet känner och återspeglar detta till barnet. 

På så sätt lär sig barnet att handskas med sina känslor och när det känslomässiga trycket blir för 

starkt lär sig barnet att söka tröst hos föräldern eller någon annan person. Flickor med självska-

debeteende har troligtvis saknat detta samspel med sina föräldrar.   

5.7.5 Tema 5 – Hur arbetar man med samt bemöter flickor som skadar sig? 

Studier har visat att kognitiv terapi och DBT är effektiva metoder när det gäller att få flickor 

med självskadebeteende att sluta skada sig (Socialstyrelsen, 2004; Strong, 1998). En vanlig 

åsikt är dock att man behöver bearbeta de bakomliggande orsakerna med psykoterapi, detta för 

att inte klienten ska ersätta självskadebeteendet med en annan destruktiv copingstrategi (Lum-

holdh, 2004; Strong, 1998). Wallroths och Åkerlunds studie (2002) visade att psykoterapi hade 

mycket goda resultat när det gällde att få självskadande flickor att sluta skada sig. Av de pro-

fessionella behandlare som har intervjuats i studien så har två ett eklektiskt förhållningssätt och 

en är mer uttalat psykodynamiskt inriktad. Detta kan troligtvis förklaras med deras egen bak-

grund då Stig, som har ett psykodynamiskt förhållningssätt, är utbildad psykolog och psykote-

rapeut, medan de andra två i grunden är socionomer. 

När det gäller bemötande så tycks den allmänna grundregeln i tidigare forskning vara att låta 

den självskadande flickan bli sedd, förstådd och att inte bagatellisera hennes smärta (Bengtsson 

& Bragner, 2003; Bjernhede & Peterson, 1997; Socialstyrelsen, 2004). Även Susanne har i 

intervjun uttryckt vikten av att flickan blir sedd, hon menar att bland det viktigaste är att skapa 

tillit så att hon vågar öppna sig och att man jobbar hårt för att få henne att känna sig sedd. Hon 
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anser att en del av den självskadande flickans problem är att hon inte känt sig sedd och att hon 

är rädd att vara till besvär. Gunilla anser att det är viktigt att man inte blir förskräck eller rädd, 

eftersom flickan då inte uppfattar som det är beteendet du blir rädd för utan att du blir rädd för 

henne. Stig tror att bland det viktigaste är att man hjälper flickan att börja uttrycka sig och få 

till stånd en process där hon vågar berätta sitt livs historia. 
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7. Diskussion och slutsatser 
I detta avsnitt kommer de frågeställningar som har sitt ursprung i studiens syfte att besvaras. 

För att genomföra detta skall de framkomna resultaten diskuteras och tolkas. Slutligen diskute-

ras vilken påverkan den valda metoden kan ha haft på studiens resultat och vilka frågor som har 

väckts som kan vara i behov av fortsatt forskning. 

7.1 Sammanfattande resultatbild och tolkning 

Det huvudsakliga syftet med denna studie har varit att öka kunskapen kring fenomenet själv-

skadebeteende bland unga flickor. Vidare har syftet varit att beskriva och analysera likheter och 

skillnader i hur professionella behandlare som möter flickorna beskriver problematiken samt 

hur de arbetar med flickorna. Fokus har legat på intervjupersonernas egna upplevelser, erfaren-

het och kunskap. I syftet formulerades fyra problemställningar. Nedan kommer de resultat som 

är mest centrala och som svarar på frågeställningarna att redovisas. 

Hur resonerar ett urval professionella behandlare kring problemets orsaker respektive funktio-

ner? 

Den orsak till självskadebeteende hos unga flickor som framträder tydligast i informanternas 

utsagor är en bristfällig uppväxt. Ofta rör det sig om traumatiska upplevelser av typ sexuella 

övergrepp och misshandel, i kombination med att föräldrar eller omgivning inte har kunnat 

eller velat lyssna, ge stöd, uppmuntran och tröst i samband med dessa händelser. Informanterna 

är eniga om att långt ifrån alla självskadande flickor har varit med om traumatiska händelser 

som sexuella övergrepp och misshandel, däremot menar de att de självskadande flickorna har 

saknat någon att prata med under sin uppväxt och att deras föräldrar av olika anledningar inte 

har förmått bekräfta barnet på ett positivt sätt. 

Samtliga informanter uppger att de tror att självskadebeteendet först och främst fyller en ång-

estdämpande funktion, ett sätt att ”lätta på trycket”. Två av tre informanter talar också om att 

en del flickor skär sig för att bryta känslor av dissociation. 

 

Noterar behandlare som möter klientgruppen någon förändring över tid vad gäller omfattning-

en av självskadebeteendet?  

Informanterna är eniga om att själskadebeteendet har ökat de senaste 5-10 åren. En av infor-

manterna ansåg att ökningen har varit markant. 
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Om så är fallet; vad kan vara tänkbara förklaringar? 

Den förklaring som informanterna är överens om är att samhället har förändrats och att det har 

blivit ett hårdare klimat med ökad press på barnfamiljer. De ökade kraven medför att föräldrar 

får mindre tid för sina barn och svårare att vara närvarande som föräldrar. Detta i kombination 

med nedskärningar inom barnomsorg och skola vilket medför att det inte finns något fullgott 

skyddsnät för att fånga upp de barn och ungdomar som behöver bli uppmärksammade och sed-

da av någon annan vuxen. En möjlig tolkning är att frånvaron av vuxna förebilder gör att ung-

domarna blir lämnade därhän och får hitta egna sätt att handskas med sina problem. 

Två av tre informanter har tagit upp att självskadande kan ha en smittande effekt mellan ung-

domar som en förklaring till ökningen av självskadande flickor. Det har diskuterats huruvida 

självskadebeteende sprids via medier och internet. En personlig tolkning är dock att de flickor 

som börjar skada sig för att de läser om det förmodligen redan har en ångestproblematik och 

tidigare varit självdestruktiva på andra plan. Alltså skulle inte det faktum att medierna upphör 

att rapportera om självskadebeteendet innebära att det bakomliggande problemet hos flickorna 

med självskadebeteende upphör. Därför bör forskningen om självskadebeteendets orsaker även 

fortsättningsvis få utrymme i media och fokus bör ligga på hur man ska göra för att få barn och 

ungdomar att känna sig sedda, förstådda och hörda.     

 

Vilka likheter samt skillnader föreligger mellan de olika behandlarnas arbetssätt och syn på 

problematiken? 

När det gäller synen på problematiken så är de olika behandlarnas inställning väldigt sam-

stämmig. Den skillnad som har noterats är att Stig som är psykolog går djupare in på de olika 

ämnena och talar om de olika företeelserna i psykologiska termer medan kuratorerna använder 

ett mer alldagligt språk, men att de i grund och botten talar om samma saker. En tolkning är att 

detta kan bero på att ämnet är relativt nytt och att de i egenskap av professionella behandlare 

har tagit del av samma material. Av informanterna i studien så har de två kuratorerna ett eklek-

tiskt arbetssätt som inte är så styrt av någon teoretisk ram och deras arbetsmetoder verkar ofta 

ha en kognitiv inriktning. Stig som är utbildad psykolog och psykoterapeut är mer uttalat psy-

kodynamiskt inriktad. Informanternas inställning till hur man bemöter självskadande flickor är 

även den relativt samstämmig. En anser att det viktigaste är att skapa tillit så att hon vågar öpp-

na sig och att man jobbar hårt för att få henne att känna sig sedd. En annan menar att det är 

viktigast att man hjälper flickan att börja uttrycka sig. Den sista talar om vikten av att man inte 

blir förskräck eller rädd för beteendet. Det som skiljer dem åt är att kuratorerna använder sig av 
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så kallade hemläxor för att få flickorna att sluta skära sig eller skära sig mindre medan psyko-

logen snarare motsätter sig hemläxor som metod.  

 

7.2 Metoddiskussion och förslag till fortsatt forskning 

Den valda metodens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet har diskuterats i föregående 

metodavsnitt. De viktigaste faktorerna som kan ha påverkat studiens resultat är förmodligen 

dels det faktum att detta är ett relativt nytt ämne med begränsad tillgång till tidigare forskning 

och teori och dels att informanterna själva som professionella behandlare på ett sätt är delaktiga 

i denna process. De kopplingar som gjorts mellan tidigare forskning och informanternas utsa-

gor kan ha att göra med att de i sitt yrke själva tagit del av den tidigare forskning och svarar 

utifrån det. Det är även så att den informant som är utbildad psykolog och psykoterapeut är en 

auktoritet inom området och de övriga informanterna har varit på föreläsningar som han har 

hållit i. Detta kan ha påverkat studiens reliabilitet negativt. Det skulle kunna uttryckas som att 

det finns en rundgång där teorin går runt utan att nya fakta tillförs utifrån. 

Diskussionen ovan leder till förslag till fortsatt forskning. Det vore intressant att se forskning 

där flickor med självskadebeteende själva får komma till tals om hur de känner och vad som 

skulle kunna hjälpa dem.  

En reflektion är att denna studie tyder på att självskadeproblematiken i grund och botten härrör 

sig från samhälls- och familjeproblem. Det är dessa samhälls- och familjeproblem som i sin tur 

leder till att unga flickor får bristande verbaliserings- samt härbärgeringsförmåga, dålig själv-

känsla och höga krav på sig själva och i slutändan löper risken att fastna i ett självskadebeteen-

de. Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka om det finns möjligheter att instifta ett 

särskilt livskunskapsämne i skolan där familjekonflikter, tankar om döden, ungdomars själv-

känsla och liknande ämnen behandlades.  
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Bilaga 
INTERVJUGUIDE  

 
• Kort om dig själv som yrkesperson 
• Vilka erfarenheter har du av ungdomar med självskadebeteende? 

 

Tema 1 – förändring över tid 
• Ser du någon förändring över tid ang självskadebeteendets omfattning? 
• Vad tror du kan vara en förklaring till detta i så fall? 
• Ser du några speciella samhälleliga faktorer som kan ha bidragit? 

 

Tema 2 – vem skadar sig? 
• Hos vilka ungdomar är självskadebeteende vanligast förekommande enligt din er-

farenhet? (kön, ålder, klass, etnicitet) 
• Ser du någon stereotyp bild av de flickor du mött som skadat sig? 

 

Tema 3 – självskadandets syfte för den som skadar sig 
• Vad är din uppfattning om vilken funktion självskadande har för den som utför 

handlingen? 

 

Tema 4 – Bakomliggande orsaker 
• Vad ser du för bakomliggande orsaker till att flickor utvecklar ett självskadebete-

ende? 
• På vilket sätt tror du uppväxtförhållanden kan spela roll 

 

Tema 5 – Behandlingsmetoder 
• Vilka arbetssätt har du i mötet med dessa ungdomar? 
• Finns det någon teori kopplad till ditt arbetssätt? 
• Vad anser du att professionella bör tänka på när de möter dessa flickor? 

 

 
• Finns det något du vill tillägga? 

 
 


