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ABSTRACT 

Studien behandlar ämnet socialsekreterares perspektiv på självskadebeteendet skärande. Studien 

har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med fem socialsekreterare verksamma i tre 

städer. De frågeställningar som styrt arbetet lyder: Hur arbetar socialtjänsten med individer som 

skär sig? Hur beskriver socialsekreteraren fenomenet skärande? Vilka tankar och känslor väcker 

skärandet hos socialsekreteraren? Hur hanterar socialsekreteraren sina upplevelser?  

 

Studien befinner sig inom ramen för den fenomenologiska forskningstraditionen. Som teoretiska 

utgångspunkter har det psykodynamiska perspektivet med dess affektteori samt begreppet ”det 

upplevande subjektet” använts för att analysera resultaten. Dessutom användes rollteorin vid 

analysen. 

 

Resultaten visade att socialsekreterarnas erfarenheter korresponderade med forskningen om 

självskadebeteendet skärande. Beteendet väcker känslor och tankar hos socialsekreterarna, vilket 

tas upp i handledning om de anser att det finns behov för det. Studien pekar på att 

skärandeproblematiken inte faller inom socialtjänstens ramar. Socialtjänstens uppgift är att utreda 

de som aktualiserats och sedan ge dem stöd eller föreslå vidare insatser. I deras mandat ingår inte 

behandlig. Dock har socialtjänsten det yttersta ansvaret för alla individer, vilket medför att 

skärandeproblematiken hamnar på deras bord. Den forskning som är gjord inom området 

handlar om arbetet inom psykiatrin och som vi ser det har ingen forskat kring socialsekreterares 

och socialtjänstens roll i förhållande till självskadeproblematiken.  

 

 

 

Nyckelord: Självskadebeteende, skärande, socialsekreterare, socialtjänst. 
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INLEDNING  

Problemformulering 

Att utrycka sitt psykiska lidande genom sin kropp är inget nytt, utan självskadebeteende i form av 

att man skär eller rispar sig är ett gammalt fenomen (Favazza, 1996, pp. xii & 226; Socialstyrelsen, 

2004-123-41, s. 9). Att skära sig är ett hälsoproblem som tycks växa över hela välden. I Sverige 

signalerar vårdpersonal (Socialstyrelsen, 2004-123-41, s. 34) och organisationer som BRIS (2004, 

s. 5) att beteendet ökar, då framförallt hos flickor. Lars Hallgren konstaterar i inledningen till 

Socialstyrelsens rapport ”Vad vet vi om flickor som skär sig?”  (2004-123-41) att det finns stora 

vetenskapliga kunskapsluckor inom området och i väntan på ett förbättrat kunskapsläge måste 

samhället vidta åtgärder för att stärka och hjälpa dessa unga människor. Han anser att det är 

angeläget att även socialtjänsten förbättrar omhändertagandet och utvecklar metoder för att ta 

hand om unga människor med denna problematik, såväl när det gäller öppenvårdsinsatser som 

behandling inom institutionsvården.  

 

Är då självskadebeteende i form av att någon skär sig ett socialt problem och en uppgift för det 

sociala arbetet? I Favazzas (1996) bok ”Bodies under siege” har självskadebeteendet framförallt sin 

bas i kulturella och psykiatriska föreställningar och problem. Medicinska och psykiatriska 

bedömningar har legat till grund för behandlingsinsatser. Utifrån ett skyddsperspektiv kan 

självskadebeteende i form av att någon skär sig föranleda ingripande från samhällets sida. 

Samhällsansvaret via lagstiftning (Meeuwisse & Swärd, 2002, s. 39) innebär således att 

självskadebeteendet inte enbart är ett kulturellt, privat eller psykologiskt problem, utan också ett 

problem för socialtjänsten.  

 

I Wallroth & Åkerlunds (2002, s. 80) studie ”Hål i huden – flickor som skär sig”, som handlar om 

psykoterapeuters arbete med kvinnliga patienter som skär sig, framkommer det att forskare och 

praktiker anser att arbetet med individer som skär sig är emotionellt påfrestande. Känslor som 

väcks i möten behöver, enligt Carlander (2001, s. 7), inte enbart härröra från den mellanmänskliga 

relationen, utan kan även förstärkas eller försvagas av den enskildes kunskaper och tidigare 

erfarenheter av liknande situationer. En socialsekreterare påverkas således av hur tidigare möten 

upplevts och hanterats, samt i vilken mån socialsekreteraren har möjlighet att få handledning eller 

egen hjälp på annat sätt.  
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Vår utgångspunkt är att självskadebeteende är ett mångfasetterat problem som spänner över 

många fält.  Behandling och bemötande förutsätter bred kunskap; inte enbart om lämpliga 

behandlingsformer, utan även självkännedom och eget stöd för att kunna möta och stödja 

individer med denna problematik. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares erfarenheter och upplevelser av mötet med 

självskadebeteendet skärande, samt hur de hanterar individen med detta beteende såväl som sina 

egna upplevelser.   

 

Frågeställningar 

• Hur arbetar socialtjänsten med individer som skär sig? 

• Hur beskriver socialsekreteraren fenomenet skärande? 

• Vilka tankar och känslor väcker skärandet hos socialsekreteraren? 

• Hur hanterar socialsekreteraren sina upplevelser? 

 

Centrala begrepp  
Självskadebeteende innefattar olika beteenden som innebär att en individ tillfogar sig själv skada. 

Denna studie fokuserar på det beteende där individen medvetet tillfogar sin kropp skada genom 

att skära eller rispa huden enstaka eller upprepade gånger utan medveten självmordsavsikt. 

Självdestruktiva beteenden som missbruk, ätstörningar, sexuellt eller annat utagerande beteende 

där individen genom sin livsföring utsätter sig för hälsorisker ingår inte i studien.  

 

Begreppet skärande används vid beskrivning av den form av självskadebeteende som ligger inom 

studiens ramar. Begreppet syftar på den skada individen tillfogar sig själv oavsett omfattningen. I 

resultatredovisningen används även begreppet rispning i de fall där respondenterna använt detta 

begrepp. 
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METOD 

I följande kapitel presenteras studiens utformning ur metodhänseende. Metod handlar om de 

konkreta tekniker som använts för att studera den sociala verkligheten. Först behandlas studiens 

vetenskapsfilosofiska position och det kvalitativa perspektivet. Därefter redogörs för vår 

förförståelse, urvalsförfarande, datainsamling och databearbetning. Vidare diskuteras studiens 

giltighet utifrån begreppen validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet. Avslutningsvis behandlas 

olika etiska överväganden, genusperspektivet samt vår ansvarsfördelning. 

 

Vetenskapsfilosofisk position 

Det centrala för ett fenomenologiskt förhållningssätt är att forskaren fokuserar på individens 

livsvärld, det vill säga individens beskrivningar av ett upplevt fenomen (Olsson & Sörensen, 2001, 

s. 106). Fenomenologin utgår från att verkligheten är vad individen uppfattar att den är (Kvale, 

1997, s. 54). En fenomenologisk inriktad forskare vill förstå hur fenomenet framträder och hur 

berörda förhåller sig till detta fenomen. Denna studie intresserar sig för socialsekreterares 

perspektiv på självskadebeteendet skärande och befinner sig därför inom ramen för den 

fenomenologiska forskningstraditionen. 

 

Kvalitativt perspektiv 

Denna studie är en kvalitativ intervjustudie baserad på fem socialsekreterares erfarenheter och 

upplevelser av arbetet med individer som skär sig. Den kvalitativa forskningsintervjun försöker 

beskriva, förstå och tolka meningen hos centrala teman. Den är ämnesorienterad och analysen 

kan göras med hänsyn antingen till den person som beskriver sin livsvärld eller, vilket denna 

studie gjort, till den livsvärld som beskrivs av personen (Kvale, 1997, s. 34 & 117). Att använda 

sig av intervjuer som forskningsmetod innebär att forskaren deltar i en form av samtal med den 

som intervjuas. Intervjuer handlar om att forskaren, genom omsorgsfullt ställda frågor och lyhört 

lyssnande, erhåller grundligt prövade kunskaper (Kvale, 1997, s. 13). 

 

En kvalitativ forskningsintervju försöker ta in information på två olika plan, dels på det faktiska 

planet, det som sägs verbalt, och dels på meningsplanet. Att försöka förstå den intervjuade på 

meningsplanet innebär att man som forskare även registrerar och tolkar det som sägs mellan 

raderna, till exempel i vilket tonfall något sägs eller vilka kroppsliga uttryck intervjuaren använder 

(Kvale, 1997, s. 36). Det är därför viktigt att man som forskare, under intervjun, är öppen och 

lyhörd både för det som verbalt uttrycks och för de underliggande budskapen (Olsson & 
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Sörensen, 2001, s. 81). För att kunna använda sig av underförstådda budskap fordras att 

forskaren fångar in dessa aspekter och att den intervjuade ges möjlighet att bekräfta/förkasta den 

tolkning som forskaren ger (Kvale, 1997, s. 36).  

 

Det finns såväl för- som nackdelar med kvalitativa forskningsintervjuer. Intervjuer ger den 

intervjuade frihet att utveckla sina tankar och reflektioner kring det tema som undersöks (Kvale, 

1997, s. 37). I denna studie syftar intervjuerna till att ta reda på erfarenheter och upplevelser av 

skärandet, varför den kvalitativa forskningsintervjun passar som metod. De nackdelar som är 

kopplade till användandet av kvalitativa intervjuer är forskarens roll i processen. Intervjun är ett 

samtal mellan två personer vilket betyder att forskaren deltar och formar intervjun med sin 

närvaro, sina frågor och sitt förhållningssätt. Intervjusituationen förutsätter att forskaren försöker 

ha ett så objektivt och öppet förhållningssätt som möjligt. Framförallt kan medvetenheten om sin 

förförståelse, sina värderingar och fördomar hjälpa forskaren att inta en kritisk hållning till sin 

egen medverkan och till tolkningarna av den intervjuades berättelse. Kvale (1997, s. 138-139) 

menar att en forskare bör vara nyfiken, lyhörd för vad som sägs och inte sägs samt vara kritisk till 

sina egna tolkningar under intervjun. 

 

Förförståelse 

Förförståelse handlar om forskarens perspektiv på det område som studeras (Olsson & Sörensen, 

2001, s. 63). Våra egna känslor i samband med denna problematik var, innan studiens början, av 

två skilda slag. Den ena av oss kände osäkerhet inför vilka känslor mötet med en individ som skär 

sig skulle väcka. För henne kändes det skrämmande att ha ansvaret för de självdestruktivas liv. 

Den andras osäkerhet låg mer i hur och vad hon skulle göra för att bäst hjälpa dessa individer. Ju 

längre uppsatsskrivandet framskred desto mer uppenbart blev det att vi som författare inte bara 

reagerade på självdestruktivitet på skilda sätt, utan även att reaktionerna skulle ses i ljuset av våra 

skilda personligheter. 

 

Urval 

Urvalet har varken gjorts representativt eller strategiskt. De för studien nödvändiga 

urvalskriterierna var socionomexamen samt erfarenhet som socialsekreterare av personer med 

beteendet skärande. För värvandet av intervjupersoner skickades en förfrågan via e-post (se 

bilagor 1 & 2) till ett antal stadsdelsförvaltningar. Endast två socialsekreterare visade initialt 

intresse för projektet. Med anledning av detta utvidgades sökområdet geografiskt, men även 

personliga kontakter användes för att rekrytera intervjupersoner. Detta resulterade i att ytterligare 
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fem personer anmälde intresse att medverka och eftersom antalet intresseanmälningar var så lågt 

intervjuades alla sju.  

 

Då studien intresserar sig för att komma nära och förstå socialsekreterarens handläggning, tankar 

och känslor är den av respondentkaraktär (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2004, s. 

286). Vid respondentintervjuer bör forskaren välja främlingar, detta för att det som forskare är 

svårt att upprätthålla en distans till personer man känner. Detta kan visa sig genom att forskaren 

påverkas när det gäller att ställa detaljerade frågor och respondenterna har svårt att öppna sig 

(Esaiasson et al., 2004 s. 286). Av den anledningen ville vi inte intervjua personer vi tidigare 

träffat.  

 

Datainsamling 

Litteratursökning 

Inledningsvis söktes aktuell forskning och litteratur inom området för att få en övergripande bild 

av fenomenet. Därefter söktes även forskning om hur behandlare upplever arbetet med individer 

som skär sig. Detta gjordes med hjälp av databaserna Libris, Artikelsök, CSA Internet Database 

Service och PubMed, samt genom sökmotorer som Google och AltaVista på Internet. De sökord 

som användes var självskadebeteende, självstympning, attityder till skärande, self-mutilation, self-

injury, self-injurious behavior, self-harm, samt self destructiv behavior. Litteratursökningen var 

inte heltäckande men gav trots det en god inblick i aktuell forskning. Under sökningen fann vi 

inte någon forskning som specifikt belyste socialsekreterares upplevelser, känslor och tankar i 

relation till deras arbete med individer som skär sig.  

 

Urvalet av litteraturen gjordes utifrån det övergripande temat skärande. Vi har tagit del av både 

svensk och internationell forskning. Genomgången av forskningen visade att Favazza (1996) är 

den ledande forskaren inom området, och att han både belyser fenomenet i stort och behandlares 

upplevelser i arbetet med individer som skär sig. Den svenska forskningen om 

självskadebeteende är för närvarande relativt begränsad och består till största delen av rapporter, 

artiklar och litteraturöversikter då främst gällande fenomenets karaktär och omfattning. 

Inhämtning av information i ämnet gjordes även vid Barn och Ungdomsgruppens konferens 

”Flickor i riskzon” som hölls i Stockholm den 8-9 mars, 2005. 
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 Intervjuerna 

Inför intervjuerna informerades intervjupersonerna om intervjuns syfte och att de när som helst 

under forskningsprocessen kunde välja att avbryta intervjun om de själva ville (Kvale, 1997, s. 

120). Intervjuerna utfördes på respektive socialsekreterares arbetsplats. Att genomföra intervjuer 

om erfarenheter och upplevelser i intervjupersonens naturliga miljö, kan underlätta för att få så 

äkta beskrivningar som möjligt (Backman, 1998, s. 54). Vid de olika intervjutillfällena upplevdes 

atmosfären i rummet olika. Två av gångerna kändes det som om det, när intervjupersonerna 

talade, fanns en närhet mellan det som sades och ämnet, medan de andra intervjupersonerna hade 

en mer distanserad hållning till ämnet. Intervjuerna tog olika lång tid, mellan 25 – 70 minuter, 

beroende på socialsekreterarnas beskrivningar. Intervjuerna spelades in på band. För att kunna 

följa upp de svar och berättelser som erhölls intogs ett reflekterande förhållningssätt under 

intervjuerna. Vid samtliga intervjuer var vi båda närvarande; en av oss hade huvudansvaret för 

genomförandet av intervjuerna, medan den andra intog en mer iakttagande roll. Varje intervju 

avslutades med att intervjupersonen gavs tillfälle att lägga till eller dra ifrån något innan hon 

tackades för sin medverkan. I efterhand visade det sig att bandspelaren inte fungerat vid en av 

intervjuerna. Då en förnyad intervju inte gått att få till stånd valdes denna intervju bort. 

Ytterligare en intervju valdes bort, då denna intervjuperson varken var socionom eller verksam 

inom socialtjänsten.  

 

 Intervjuguiden 

Vid intervjuerna användes en halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 3) med öppna 

svarsalternativ. Detta för att möjliggöra för socialsekreterarna att ge spontana och nyanserade 

beskrivningar av sina specifika erfarenheter och upplevelser. Att använda sig av en 

halvstrukturerad intervjuteknik ger intervjupersonen utrymme att vara med och påverka 

innehållet innanför de av forskaren bestämda ramarna (Kvale, 1997, s. 124). Intervjuguiden 

bestod av fem övergripande temaområden som lyder: Om dig själv; Erfarenhet av mötet med 

självskadebeteende och framförallt personer som skurit sig; Upplevelser av fenomenet – att individer skär sig?; 

Vad hände i praktiken med de personer som Du berättat om? samt En slutlig bedömning. 

Intervjupersonerna gavs möjlighet att reflektera fritt kring dessa områden under ledning av våra 

följdfrågor. 

 

 Avgränsning 

Utifrån syftet avgränsades studien till att gälla socialsekreterare med socionomutbildning som har 

erfarenheter av möten med individer som skär sig. 
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Databearbetning och analys 

Analysen är inte ett isolerat stadium utan genomsyrar hela intervjuundersökningen (Kvale, 1997, 

s. 185). Kvale (1997, s. 39) menar att en kvalitativ forskare bör vara medveten om och ta hänsyn 

till intervjuns mellanmänskliga dynamik såväl i intervjusituationen som i den följande analysen.  

Efter intervjuerna transkriberades intervjumaterialet så ordagrant som möjligt (Kvale, 1997, s. 

241), dock uteslöts ”hummanden”. Transkribering innebär att en selektion och bearbetning av 

det talade ordet gjordes (Olsson & Sörensen, 2001, s. 100). Vi skrev ut några intervjuer var och 

det utskrivna materialet lästes sedan igenom av den andre. Genom detta förfarande 

kontrollerades att vi uppfattat respondenten på samma sätt och att vi använt oss av samma 

förfaringssätt (Kvale, 1997, s. 156). Vissa svårigheter vid utskriften märktes i de fall respondenten 

gjort en gest och verbalt stärkt denna med ljud. Detta löstes med att skriva ner ljudet och 

beskriva gesten inom parantes. 

 

Varje intervju bearbetades och kodades sedan utifrån kategorierna erfarenheter, upplevelser, 

hantering av upplevelserna samt socialtjänstens hantering av individen som skär sig. Detta för att 

det empiriska materialet skulle bli överskådligt och hanterbart (Olsson & Sörensen, 2001, s. 99), 

samt för att kunna jämföra och se helheter i varje tema. Med utgångspunkt i detta material skrevs 

ett utkast till resultatredovisningen, utifrån vilket den slutliga versionen sedan arbetades fram. I 

resultatdelen redovisades utsagorna tematiskt och i citaten ändrades talspråk till skriftspråk 

(Kvale, 1997, s. 241). Innehållsmässigt försöktes intervjupersonernas uppfattningar lyftas fram 

(Kvale, 1997, s. 193). Av den anledningen valdes att hålla resultatredovisningen fri från 

sammanfattande kommentarer. 

 

Den textanalys som följde gjordes utifrån rubrikerna arbetet, bemötande, erfarenhet och kunskap, 

upplevelser, hantering samt socialsekreteraren/analytikern. Med hjälp av de valda teoretiska 

analysverktygen, i ljuset av forskningen om självskadebeteendet skärande, söktes förståelse för 

hur socialsekreterarna ser på självskadebeteendet skärande. I analysen klarlades 

socialsekreterarnas uppfattningar och intervjuernas innebörder utvecklades (Kvale, 1997, s. 171), 

vilket gav oss nya perspektiv på problemet. Detta resulterade i ett antal frågor som senare 

användes som diskussionsunderlag.  
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Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet 

Om överensstämmelse föreligger mellan den verklighet som undersökts och den tolkning som 

gjorts och tolkningen är förankrad i teorin talar man om validitet (Olsson & Sörensen, 2001, s. 

65). Validitet innebär således att man mäter det som är avsett att mätas. Att intervjua 

socialsekreterarna var svårt. Avsikten var att få mer djupgående beskrivningar än vad vi fick, 

vilket gör att materialet är tunt. Intervjupersonernas berättelser är det som tolkats med avsikten 

att förstå deras utsagor i dess egna termer. Tolkningarna kan givetvis ifrågasättas. Fördomar och 

tankar kan påverka studiens resultat, vilket vi under studiens gång varit medvetna om. Detta har 

även beaktats vid behandlingen av materialet och resultaten. 

 

Intervjuer som är gjorda av olika intervjuare kan ge olika resultat, vilket Kvale (1997, s. 38) menar 

beror på skiftande känslighet för och kunskap om ämnet för intervjun. Genom att en av oss 

utförde samtliga intervjuer försöktes detta undvikas. I en intervjusituation pågår ett 

mellanmänskligt samspel där forskaren har makten och det är denne som introducerar 

samtalsämnet. Detta kan få effekt på intervjupersonen eftersom individer reagerar och påverkas 

av varandra. Under intervjuerna var vi båda närvarande, vilket kan ha påverkat de svar som givits. 

Det är inget vi vet något om men det kan vara angeläget att lyfta fram (Kvale, 1997, s. 118-120).  

 

Reliabilitet handlar om hur undersökningen har genomförts och hur tillförlitlig den är (Kvale, s. 

208). Undersökningen ska kunna göras om av någon annan och ge samma resultat. Det kan 

förhålla sig så att intervjupersonen har ändrat sig sedan den första intervjun gjordes, eller också 

kan hon ha fått mer erfarenhet och kunskap om det aktuella ämnet. Den tidigare intervjun kan 

också påverka den andra mätningen (Olsson & Sörensen, 2001, s. 74). Med andra ord är det svårt 

för någon annan att få exakt samma resultat som de vi fått. 

 

Då materialet är litet har vi inte för avsikt att generalisera det resultat som framkommit i analysen. 

Resultaten är således representativt enbart för de socialsekreterare som ingår i undersökningen. 

Studiens intresse ligger i att få socialsekreterarnas syn på skärande och förstå socialsekreterarnas 

livsvärld. Dock lyfts generella mönster fram och diskuteras.  
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Etiska överväganden 

Etiska överväganden aktualiserades under hela forskningsprocessen (Kvale, 1997, s. 105). För att 

erhålla socialsekreterarnas informerade samtycke (Kvale, 1997, s. 107) skickades en förfrågan ut 

till stadsdelsförvaltningarna, där studiens generella syfte presenterades. Socialsekreterarna 

informerades samtidigt om att det stod dem fritt att när som helst under forskningsprocessens 

gång dra sig ur projektet. Socialsekreterarna valde själva att delta i undersökningen. När det gäller 

intervjusituationen garanterades intervjupersonerna konfidentialitet, vilket innebär att det 

insamlade materialet tagits omhand på ett sätt så att inte obehöriga kan få tillgång till det (Olsson 

& Sörensen, 2001, s. 54). Band och intervjuutskrifter kommer efter avslutad studie att förstöras.  

 

Socialsekreterarna tillförsäkrades anonymitet, vilket gjordes genom att materialet avidentifierades 

och uppgifter som kunde röja intervjupersonernas identiteter utelämnades (Olsson & Sörensen, 

2001, s. 54). För att öka konfidentialiteten i det skriftliga materialet tillfrågades alla 

intervjupersoner om de ville ta del av resultatdelen innan vår examination. En av 

intervjupersonerna ville detta och har inte haft några invändningar. En forskare har ett ansvar att 

verifiera den empiriska kunskap de förmedlar (Kvale, 1997, s. 105), vilket vi gjorde genom att, 

under intervjuns gång, ställa följdfrågor för att kontrollera våra tolkningar. 

 

Genusperspektiv 

Ett genusperspektiv kan alltid läggas på en studie som rör mänsklig verksamhet. Att inta ett 

genusperspektiv i förhållande till studien innebär att fokusera på sociala och kulturella aspekter 

samt skillnaden mellan mäns och kvinnors beteende (Olsson & Sörensen, 2001, s. 64). Denna 

studie fokuserade på socialsekreterare samt individer som skär sig och var därmed öppen för att 

beakta genusperspektivet. Respondenterna i studien är alla kvinnor och tre av dem hade utländsk 

bakgrund. Dock låg inte studiens fokus på individerna och deras bakgrund utan på deras 

livsvärld, varför dessa aspekter inte beaktades. 

 

Ansvarsfördelning 

Då vi är två författare av denna uppsats har vi under studiens gång haft ett nära samarbete med 

varandra. Även i de fall materialet delats upp och skrivits var för sig, har utkasten sedan skiftats 

mellan oss för att båda skulle ha arbetat med samtliga delar i uppsatsen. Layout och struktur har 

framarbetats gemensamt, men en av oss har haft det övergripande ansvaret för att sammanställa 

de olika delarna till ett enhetligt material. 
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FORSKNING 

I detta kapitel ges inledningsvis en allmän beskrivning av självskadebeteende och sedan en mer 

ingående redogörelse för skärande; vilka bakgrundsfaktorerna är, vilken funktion beteendet fyller 

samt i vilket syfte individen skär sig. Därpå följer en del som fokuserar på behandlaren i 

förhållande till individer som skär sig; vilka attityder och känslor beteendet kan väcka hos 

behandlaren.   

 

Självskadebeteende 

Redan i bibeln (Markusevangeliet 5:2-7) kan man läsa om en man som sargade sig med stenar och 

inom olika kulturer har självskadande ritualer och sedvänjor förekommit i generationer (Favazza, 

1996, pp. xii & 226). Gemensamt är att beteendet är ett kroppsligt uttryck för ångest, vånda och 

rädsla. De individer som skadar sig själva utsätter sig medvetet för fysisk, psykisk eller social 

skada. Självskadebeteende har inte enbart med kultur och seder att göra utan självdestruktivitet 

kan ta sig uttryck i former som missbruk av alkohol och/eller narkotika, hetsätning, självsvält, 

prostitution, sexuellt utagerande, förgiftning vid enstaka eller upprepade tillfällen samt att 

individen skär eller rispar sig vid enstaka eller upprepade tillfällen (Socialstyrelsen, 2004-123-41, s. 

9-10). I vissa fall kan även extrem tatuering eller piercing räknas till detta beteende (Wallroth & 

Åkerlund, 2002, s. 12), då de i dessa fall motiveras av samma anledningar som annat 

självskadebeteende.  

 

Gränsen mellan självmords- och självskadehandling kan vara hårfin. Suicidförsök, där individen 

sätter sitt liv på spel, och självskadebeteende, där avsikten är att lindra ett obehagligt 

sinnestillstånd, kan dock skiljas åt av följande tre faktorer: dödlighet, upprepning och avsikt 

(Socialstyrelsen, 2004-123-41, s. 13).  

 

Wallroth och Åkerlund (2002, s. 10) översätter Favazzas (1996, pp. xviii-xix) definition av 

självskadande med: ”avsiktlig förstörelse eller förändring av den egna kroppsvävnaden utan medveten 

självmordsavsikt”. Favazza (1996, pp. 225-260) har även utformat ett klassifikationssystem där han 

skiljer mellan kulturellt sanktionerat självskadande och avvikande - patologiskt självskadande, 

vilka i sin tur delas in i olika kategorier och undergrupper (se tabell 1 nedan).  
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Tabell 1: Två huvudgrupper av självskadebeteende; kulturellt och avvikande-patologiskt 

 
 
Kulturellt sanktionerat självskadande  
Kategori: Ritualer och sedvänjor (Det kan handla om självskada eller att någon annan utför skadorna) 

KATEGORI FREKVENS EXEMPEL 
BAKGRUNDS-

FAKTORER 
SYMBOLISK 

MENING 
KOPPLAT 

TILL 
ÖVRIGT 

Ritualer 

 Judisk 
omskärelse 
Indianers 
”soldans” 

Generationsbundet 
Invävt i det sociala 
livet 

Ja Trossystem 
Traditioner  

Healing 
Andliga 
offer 
Upprätthålla 
social 
ordning 

Sedvänjor  Piercing 
Tatuering 

Socialt accepterat Oftast inte Modebetonat  

       
Avvikande - patologiskt självskadande  
Kategori: Grovt eller stereotypt självskadande (individen skadar sig själv) 

KATEGORI FREKVENS EXEMPEL 
BAKGRUNDS- 

FAKTORER 
SYMBOLISK 

MENING 
KOPPLAT 

TILL 
ÖVRIGT 

Grovt 

Enstaka ofta 
blodiga 
handlingar 

Självkastrering 
Sticka ut sina 
ögon 
Skära av sig en 
kroppsdel 

Psykos 
Drogpåverkan 

Ibland Kan ha 
religiös 
koppling 
eller sexuella 
förklaringar 

 

Stereotypt 

Upprepas 
monotont 
och har ett 
rytmiskt 
mönster 

Huvuddunkande
Bita eller slå sig 
själv 

Utvecklingsstörning 
Schizofreni  
Autism  
Neurologiska 
sjukdomar 

Nej ----  

 
 
Avvikande – patologiskt självskadande 
Kategori: Måttligt/ytligt (Kan vara ytliga snabbläkta- eller svårare skador) 

UNDER-
GRUPPER FREKVENS EXEMPEL 

BAKGRUNDS- 
FAKTORER 

SYMBOLISK 
MENING 

KOPPLAT 
TILL 

ÖVRIGT 

tvångsmässigt 

Upprepas 
flera gånger 
per dag 

Trichotillomani 
– bortryckande 
av mängder av 
hårstrån 

Impulskontrollstörning 
Psykologiska faktorer 
Neurotiska faktorer 

  Individen är 
inte 
medveten 
om sin 
handling 

episodiskt 

Då och då Ångeststörningar 
Dissociativa störningar 
Depression 
Personlighetsstörningar

Nej ---- Individen 
identifierar 
inte sig 
med 
beteendet 

repetitivt 

Upprepat 
Svårbemästrat 

Skära, rispa eller 
skrapa någon 
del av kroppen 
(oftast armarna) 
Bränna sig 
Sticka sig med 
nålar 
Huvuddunkande 
Slå sig själv 

Impulskontrollstörning 
som inte klassificeras 
någon annanstans  

Nej ----- Individen 
identifierar 
sig med 
beteendet 

 
Tabellen är konstruerad av författarna till denna studie utifrån Favazzas (1996, pp. 225-260) klassifikationssystem 
med hjälp av Wallroth & Åkerlunds (2002, s. 10-14) beskrivningar av de olika kategorierna. 
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 Skärande 

Wallroth och Åkerlund (2002) fokuserar i huvudsak på de former av skärande som ligger inom 

ramen för de episodiska och repetitiva formerna av måttligt/ytligt självskadande. Dessa är de 

vanligaste formerna av avvikande - patologiskt självskadande och det talas ofta om att 

självskadande i form av skärande är vanligast bland den kvinnliga delen av befolkningen 

(Samuelsson, 2001, s. 449, 2004, s. 271; Wallroth & Åkerlund, 2002, s. 15).  

 

Det tycks inte vara någon särskild grupp människor som börjar skära sig. Enligt C. Hallek 

(personlig kommunikation, 9 mars, 2005) kan skärandet istället höra samman med en mängd 

olika faktorer. Ofta har beteendet föregåtts av olika former av kränkningar, trauman eller 

misslyckanden (Socialstyrelsen, 2004-123-41, s. 35). Vanligt är fysiska eller psykiska övergrepp 

som exempelvis misshandel, mobbing och sexuella övergrepp eller psykiska problem som till 

exempel depression, ångeststörningar och impulsivitet (Allmänna barnhusets skriftserie 2004:1, s. 

16-18; Socialsterelsen, 2004-107-1, s. 16, 2004-123-41, s. 27-28). Andra psykiska störningar som 

posttraumatiskt stressyndrom, dissociativa syndrom och olika former av personlighetsstörningar 

förekommer även (Favazza, 1996, pp. 246-256; Socialstyrelsen, 2004-123-41, s. 23-26). Socialt 

eller psykiskt dålig hemmiljö är andra vanliga bakgrunder för de individer som utvecklar ett 

skärande beteende. Forskningen pekar speciellt på relationsproblem i familjen, psykiska eller 

sociala problem hos föräldrarna (Socialstyrelsen, 2004-107-1, s. 15-17). Enligt Socialstyrelsen 

(2004-123-41, s. 35) och Wallroth & Åkerlund (2002, s. 61) tycks flera faktorer samverka. H. 

Ardalan (personlig kommunikation, 8 mars, 2005) menar dock att ca 25 procent, av de individer 

med självskadebeteende som kommer till BUP-mottagningarna eller socialtjänsten, varken har 

psykisk sjukdom, social eller psykiskt dålig hemmiljö, depression, personlighetsstörningar eller 

posttraumatisk stressyndrom. 

 

Individerna som skär sig mår ofta psykiskt mycket dåligt. De har en svag självbild, dåligt 

självförtroende (Socialstyrelsen, 2004-107-1, s. 17) och många har inte utvecklat en god jagkänsla 

eller en god kroppsmedvetenhet (Wallroth & Åkerlund, 2002, s. 31). Flera upplever bristande 

emotionell säkerhet och en oförmåga att känslomässigt uttrycka sig med hjälp av språket 

(Socialstyrelsen, 2004-123-41, s. 28). Favazza (1996, p. 288) menar att de som skär sig lever ett 

svårt liv och att skärandet har en mening för var och en av dem. De använder beteendet för att 

kontrollera inre känslor; de kan känna sig tomma, missförstådda, bära på en känsla av att vara till 

last för andra och vara rädda för fysisk och psykisk närhet.  
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Skärandet är en strategi för individen att hantera och reglera överväldigande och outhärdliga 

känslor. Den fysiska smärtan kan sägas fungera som en avledare från dessa känslor. Den kan även 

fungera som ett sätt för individen att göra sin psykiska smärta påtaglig eller ett sätt att känna 

någonting över huvudtaget. Läkandet av den fysiska skadan kan även symbolisera ett hopp om att 

individen även kan läkas känslomässigt (Allmänna barnhusets skriftserie 2004:1, s. 10). 

Samuelsson (2001, s. 450) menar att de gemensamma komponenterna är att inre psykisk smärta 

omvandlas till yttre och att någon form av psykiskt eller fysiskt trauma finns med i bakgrunden. 

Vidare menar hon att det inte handlar om suicidförsök utan om att kontrollera sitt liv och sin 

kropp. I kontrast till Samuelsson framhåller Socialstyrelsen (rapport, 2004-107-1, s. 16) att de 

intervjuade uppgett suicidönskan som en avsikt med beteendet. Favazzas (1996, pp. xviii-xix) 

definition av skärande utgår från att individerna som skär sig inte har för avsikt att ta sitt liv.  

 

Oavsett suicidönskan eller inte tycks man vara överens om att skärandet är ett ordlöst sätt att 

kommunicera med omvärlden. Det tycks vara ett sätt att lindra ångest, lösa spänningar och att 

återfå en känsla av behärskning och självkontroll (Favazza, 1996, pp. 243-245; Wallroth & 

Åkerlund, 2002, s. 19). Det kan även vara ett sätt för individen att återvända till verkligheten eller 

för att komma bort från en hopplös situation (Favazza, 1996, pp. 243-245). Wallroth och 

Åkerlund (2002, s. 35) menar även att det kan vara en form av bestraffning och ett sätt att 

uttrycka hat mot den egna kroppen. Beteendet kan också vara ett sätt att reducera tomhet och 

känslan av inre död och ett försök för individen att sudda ut gränserna mellan sig själv och 

omvärlden (Wallroth & Åkerlund, 2002, s. 41). H. Ardalan (personlig kommunikation, 8 mars, 

2005) menar att alla med självskadebeteende han träffat har uppgivit att de känner sig ensamma.  

 

Beteendet är ett sätt för individen att signalera att de mår psykiskt dåligt och kan uppfattas som 

ett rop på hjälp. Individer som skär sig är i behov av att känna sig sedda, accepterade och 

behövda (Allmänna barnhusets skriftserie 2004:1, s. 12). Avslutningsvis kan sägas att det är viktigt 

att hålla i minnet att beteendet inte uttrycker samma för alla och att det bör ses som ett symptom 

på att individen inte mår bra (H. Ardalan, personlig kommunikation, 8 mars, 2005). 

 

Behandlaren 

Att ta hand om och behandla individer med ett självdestruktivt beteende kan vara svårt (Wallroth 

& Åkerlund, 2002, s. 80). Olle Sundh som är leg psykolog och terapeut menar, i en intervju med 

Blomberg (2004, s. 44), att skärande är ett symtom på att individen inte mår bra och för att som 

behandlare förstå problemet måste man utforska bakomliggande orsaker till att någon skär sig. 
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Vidare menar Sundh (refererad i Blomberg, 2004, s. 44) att man, för att förstå den bakomliggande 

orsaken till beteendet, måste utforska vilken funktion beteendet fyller för individen och vilken 

effekt det är avsett att få på de närmaste objektrelationerna. Bemötandet av den som skär sig är 

därmed betydelsefullt. Sundh (refererad i Blomberg, 2004, s. 45) menar att skärandet inte ska 

utgöra det centrala i samtalen med dem. Risken finns att ett fokus på skärandet förstärker 

beteendet. 

 

Det kan vara svårt att nå ett lyckat resultat med dessa individer och beteendet väcker starka 

emotioner hos behandlaren (Wallroth & Åkerlund, 2002, s. 80). Enligt Johnstone (refererad i 

McAllister et al., 2002, p. 579) kan skärande uppfattas som en bisarr och plågsam handling som 

på ytan verkar vara masochistisk. Dessa handlingar kan därför framkalla starka motreaktioner. 

Det kan vara reaktioner i form av förtvivlan, desperation, raseri, hjälplöshet, ilska och även 

hämnd. Ett resultat av dessa motreaktioner är att personalen tenderar att distansera sig själva från 

klienten genom att rationalisera sitt sätt att se på dem (Vivekananda refererad i McAllister et al., 

2002, p. 579). I distanseringen ligger att personalen klassificerar klienterna som manipulativa, 

sökande efter uppmärksamhet eller ohjälpliga.  

 

Dieter och Pearlman (refererad i McAllister et al., 2002, p. 584) menar att som behandlare arbeta 

med individer som skär sig och känna sig hjälplös kan vara traumatiserande. Behandlaren kan bli 

känslolös och ha svårt att vara sig själv. Genom professionell handledning och ökad kunskap om 

fenomenet ges möjligheten att hantera de känslor och reaktioner som väckts.  

 

Skärandet är, enligt Levencron (1998, p. 60), svårt att hantera både för omgivningen och för dem 

som ska tillhandahålla professionell omsorg. Det beror på att det är en handling som härstammar 

från att individen mår psykiskt dåligt och risken finns att beteendet kan accelerera med allvarliga 

självskador som följd. Fantasier och tankar kan få större och större proportioner. Levencron 

menar att personal kan uppleva beteendet som motbjudande och äckligt (disgusting).  Denna typ 

av känslor kan göra individen uppretad eller förargad (Favazza, 1996, p. 288). I en enkätstudie om 

australiska akutsjuksköterskors attityder till fenomenet framgick att attityderna till fenomenet 

överlag var negativa. Kunskap om fenomenet, trygghet i arbetslaget, stöd och lämpliga 

institutionella regler bedömdes kunna skapa ökad trygghet för såväl klienter som personal 

(McAllister et al., 2002, p. 584). 

 

 

 14



 

Att som terapeut avvisa en klient med förklaringen att man har för lite kunskap om problemet 

beskrivs och diskuteras av Levenkron (1998, p. 62). Han menar att en orsak till avvisningen är att 

terapeuten kan uppleva och reagera som folk i gemen. Genom att avvisa en klient skyddar 

terapeuten sig mot beteendet, det som beteendet väcker och ansvaret för vad klienten kan göra 

med sig själv. Terapeuten kan känna sig rädd för att klienten skall skada sig allvarligt eller rent av 

ta livet av sig och förlägga orsaken till ”en misslyckad behandling” (Levenkron, 1998, p. 62). 

Frances (citerad i Wallroth & Åkerlund, 2002, s. 67; Favazza, 1996, p. 289) sammanfattar dessa 

känslor: ”The typical clinician (myself included) treating a patient who self-mutilates is often left feeling a 

combination of helpless, horrified, guilty, furious, betrayed, disgusted, and sad”. 

 

Wallroth och Åkerlund (2002, s. 78) menar att terapeuternas känsloupplevelser både var positiva 

och negativa och dessutom ofta motstridiga. Terapeuterna kunde med andra ord både känna 

kärlek och hat till en och samma patient. De positiva känslorna var empati, sympati, ömhet eller 

respekt medan de negativa upplevdes som frustration, irritation, ilska, eller till och med hat. Det 

visade sig även att det fanns en uttalad oro för patienterna, dock inte enbart för att de skar sig, 

utan även för hög alkoholkonsumtion och suicid risk. Terapeuterna var tveksamma till att deras 

arbete skulle vara till någon hjälp för patienterna. I samband med detta uttrycktes starka känslor 

av hopplöshet, uppgivenhet och vanmakt. Med stöd av samtal med kollegor och via handledning 

kunde terapeuterna få hjälp att hantera sina känslor och tankar, vilket de flesta ansåg som 

nödvändigt för att orka med arbetet med dessa individer (Wallroth & Åkerlund 2002, s. 78-80). 

 

Fenomenet har funnits länge och är inte ovanligt. Trots det har denna problematik inte lyfts fram. 

Detta beror på att allmänheten och många professionella ser fenomenet som meningslöst, 

motbjudande, förskräckligt, otäckt och mystiskt (Favazza, 1996, p. 288). Levencron (1998, p. 71) 

menar att en individ inte endast är summan av hennes symtom, utan att det bakom det 

skrämmande och absurda beteendet alltid finns en individ med egna behov och en egen specifik 

smärta. Som behandlare måste man distansera sig från beteendet och skärsåren. Detta innebär 

inte att man som behandlare bör göra sig okänslig mot patientens emotionella plåga. Detta är 

första steget för att överhuvudtaget kunna se den självskadade individen för vad hon är – en 

person som är i stort behov av hjälp och mänsklig kontakt (Levenkron, 1998, p. 60-61).  
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TEORETISKA ANALYSVERKTYG 

I ett tidigt skede formulerades de teoretiska analysverktygen för detta arbete. Vi influerades starkt 

av svenskt psykoterapeutiskt arbete (Wallroth & Åkerlund, 2002), varför affektteori, 

anknytningsteori och kognitiv teori valdes som analysverktyg. I ett senare skede då intervjuerna 

genomförts, transkriberats och överarbetats i en resultatdel förstod vi att dessa mer djupliggande 

analysverktyg var svåra att tillämpa i studien. De teoretiska analysverktygen omformulerades 

därför för att bättre passa in i materialet. Affektteorin behölls men lades in under ett 

psykodynamiskt perspektiv som även kompletterades med ”det upplevande subjektet”. Sent 

omsider togs även rollteorin in i arbetet. Anknytningsteori och kognitiv teori togs bort helt. 

 

Psykodynamiskt perspektiv 

Det psykodynamiska perspektivet kan ses som ett verktyg som kan användas i utforskandet av 

individens subjektiva upplevelsevärld. Enligt detta synsätt byggs jagets innehåll och struktur upp 

via samspel med vårdgivaren redan under de första levnadsåren. Jaget bildas således utifrån inre 

representationer av andra människor och av olika relationer. Perspektivet inrymmer en 

uppsättning begrepp, ett språk och en metod med vilka innehållet i de inre världarna, de 

subjektiva erfarenheterna och upplevelserna, kan studeras (Thomas, 1998, s. 303-308).  

 

 Affektteorin 
Att människan är förprogrammerad med nio stycken affekter är en gammal föreställning. 

Framförallt Silvan Tomkins och Donald Nathansson har i sina arbeten lyft fram affekterna och 

emotionernas betydelse för individens utveckling och utvecklingen av dess själv (Scheff & Starrin, 

2002, s. 167-168). Affektteorin, har sin grund i den psykodynamiska teorin och kunskapen om 

emotionerna kan hämtas från olika forskningsfält. Den socialpsykologiska teorin talar om 

individens relation till sin omgivning medan den psykologiska teorin har tankar om människans 

inre värld och hur den byggs upp i ett ständigt samspel med andra. Andra teorier menar hur 

känslor binder samman kroppsliga reaktioner med hjärnans tolkande aktiviteter av inre och yttre 

stimuli.  Känslan av själv, som bildar individens personlighet, erövras under hela livet genom 

samspel inom livets alla områden (Grina, 1997, s. 24; Lindén 2002, s. 205).  

 

Affekterna har sitt speciella och igenkännbara kroppsliga uttryck. Var och en har en form från 

svag till intensiv och är uppdelade i kategorier; en neutral (förvåning – häpnad), två positiva (välbehag 

– extas/glädje, intresse – iver) och sex negativa (rädsla – skräck, ledsnad - förtvivlan, ilska – raseri, avsky, 

avsmak och skam - förödmjukelse), som var och en innehåller sin egen motiverande egenskap och 
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funktion (Grina, 1997, s. 24; Havnesköld & Risholm Mothander, 2002, s. 183; Lindén, 2002, s. 

207). Affekterna kan både kontrollera tänkandet och kontrolleras av tankar samt även uppblandas 

med dem. De är även kopplade till våra ansiktsuttryck och våra kroppsliga reaktioner och kan 

beskrivas som omedelbara och kortvariga. Affekterna grundar sig biologiskt i våra gener och i 

våra kroppsliga processer (Grina, 1997, s. 25; Havnesköld & Risholm Mothander, 2002, s. 178).  

 

Skammen har en central roll för vår sociala utveckling och vårt handlande. Skamkänslan är ett 

redskap individen lärt sig som barn för att lockas till att överge svagheter. Svagheter, som är 

kopplat till vårt inre själv, är skamligt i våra normer (Molin, 2003, s. 11). Skam, som är inblandat i 

det mesta som har med avvisande, kärleksförlust och övergivenhet att göra, spelar en avgörande 

roll i många av de viktiga områdena som formar självet och självkänslan. Obehaget i skammen 

gör att individerna utvecklar en mängd strategier och försvar för att undvika den, vilket gör att 

skammen blir den affekt som kanske mest av alla omedvetet påverkar individens liv. Andra 

affekttillstånd som ilska, förakt, avund och ledsnad fungerar ofta som försvar mot skamkänslor 

(Havnesköld & Risholm Mothander, 2002, s. 192).   

 

Vägen från affekten till känslomedvetande innefattar stegen från biologi till psykologi 

(Havnesköld & Risholm Mothander, 2002, s. 201). Känslorna, som är resultatet av våra 

individuella erfarenheter, är kopplade till subjektivt självmedvetande och är psykiska 

representationer av kategoriaffekter. Det innebär att människan är medveten om den affekt hon 

känner (Grina, 1997, s. 25; Lindén, 2002, s. 206). Emotion kan ses som nästa steg i utvecklingen. 

Detta innebär att känslotillståndet kopplas samman med erfarenhet för att skapa en personlig 

innebörd av begrepp som till exempel intresse och förödmjukelse (Scheff & Starrin, 2002, s. 169). 

Enligt Tomkins linje behövs ett sammanhang för att komplexa känslor ska bli individuella 

emotioner. Det som skiljer individer åt är deras alldeles särskilda sätt att ”minnas” sina affektiva 

erfarenheter. För att kunna förstå hur en speciell person upplever olika emotioner som 

exempelvis besvikelse, är det nödvändigt att ha kunskap om personens bakgrund, om hur de 

hanterade besvikelser i sin familj, hur besvikelse socialiserades i personens specifika kultur och 

vad som utlöser det i individens värld (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002, s. 203). 

Emotionerna har betydelse för upphovet och cementering av sociala problem och det är av vikt 

att undersöka vilka känslor och vilken roll känslorna spelar i sammanhanget (Scheff & Starrin, 

2002, s. 167). 
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Sammanfattningsvis kan man säga att genom utvecklingen från födseln, över barndomen och in i 

vuxenlivet kommer individer att koppla sina affekter till de situationer då de sattes igång. I och 

med detta skapar individen ett inre referenssystem. Den medfödda affekten kopplas till händelser 

eller upplevelser som sedan i en spegelprocess bekräftas av någon annan, för att därefter åter tas 

in som en del av det inre referenssystemet. När den medfödda affekten fylls med erfarenheter 

övergår den till att bli det som betecknas som emotion. När starka känslor väcks sätts en mängd 

associationer igång, vilka sammankopplas med våra erfarenheter. Dessa kan sedan härledas till 

tidigare positiva eller negativa erfarenheter och kan på ett mycket påtagligt sätt förstärka den 

aktuella nukänslan. Man skulle kunna säga att affekterna är känslornas biologi och emotionerna 

dess biografi (Scheff & Starrin, 2002, s. 169). 

 

 Det upplevande subjektet 

Det psykodynamiska perspektivet menar att arbetet som analytiker handlar om att använda sig 

själv som redskap. Konkret innebär det att dennes affektiva, emotionella och kroppsliga 

reaktioner används för att förstå individens inre värld (Thomas, 1998, s. 311). Det 

grundantagande som beskriver det upplevande subjektet kan beskrivas som att varje individ har 

sina egna privata representationer av världen, även kallade meningssystem, vilka ofta kan vara 

invecklade och svåra att bilda sig en uppfattning om då omedvetna innebörder, bilder och känslor 

är dolda. Individens personliga meningssystem innefattar antaganden om andra människor, 

relationer, specifika sätt att tänka samt olika typer av bilder och idéer, både medvetna som 

omedvetna. Varje individ har sitt eget meningssystem, där deras subjektiva erfarenheter 

tillsammans med deras livshistoria och deras generella konstruktion av jaget utgör rådata för den 

psykodynamiska utforskningen. Individen har även ett eget ordförråd och ett eget sätt att 

använda språket, vilket kallas ett symboliskt meningssystem (Thomas, 1998, s. 316-319). Detta 

perspektiv menar att man som psykoanalytiker kan behandla och bearbeta verbala beskrivningar 

av den subjektiva upplevelsevärlden tillsammans med observationer av det konkreta beteendet 

som om allt detta var texter som skulle kodas och tolkas. Psykoanalytikern försöker att se längre 

än orden för att fånga innebörder och den mening som ligger bakom dem och på detta sätt få en 

bild av hur det är att till exempel vara klient. Detta menar Thomas kan göras för att se längre än 

till orden, för att fånga innebörder och mening och för att upptäcka och utforska klientens 

symboliska språk, idéer, drömmar och meningsstruktur och genom det på ett mer levande sätt få 

en bild av hur det är att vara klient. För att lära känna någon annans inre värld och psykiska 

verklighet bör man som forskare förhålla sig med en viss distans. Detta för att se genom och 
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bortom orden – söka efter systematiska mönster och på annat sätt dra slutsatser om omedvetna 

motiv och innebörder (Thomas, 1998, s. 318). 

 

Rollteori 

Rollteroin handlar om individers samspel med andra. Andras förväntningar och tolkningar gör att 

individen reagerar på ett karakteristiskt sätt. Perlman menar, enligt Payne (2002, s. 221), att 

rollteorin därför kompletterar det psykologiska synsättet på personligheten med en social 

förklaring. Rollteorin, som har samband med den strukturfunktionalisktiska teorin, menar att 

individen har olika positioner i olika sociala strukturer. Varje position förknippas med en roll, 

vilken består av förväntningar eller beteenden som hör ihop med de olika sociala strukturernas 

positioner. Roller ska därför definieras utifrån relationer, eftersom det finns ett starkt samband 

dem emellan (Munson & Balgopal refererade i Payne, 2002, s. 222).  

 

Ruddock (refererad i Payne, 2002, s. 222) menar att roller formar individens identitet. Individens 

egen bild av sig själv påverkas av rollerna och hur andra uppfattar dessa roller. Rollerna kan 

således härstamma från våra egna eller andras förväntningar. De kan också vara tillskrivna till 

följd av olika orsaker eller förvärvade utifrån något individen gjort. Ett antal roller som hör 

samman med en viss social position utgör en rolluppsättning. Genom att inneha en sådan 

position får man tillgång till några eller flera av positionens roller.  

 

När roller, beteende och förväntningar stämmer överens med varandra och med omgivningens 

uppfattningar föreligger rollkomplementaritet. Då en roll är oförenlig med en annan uppstår en 

rollkonflikt. När en individs olika roller är oförenliga med varandra inträder konflikter mellan 

roller. Om olika individers uppfattning om en och samma roll skiljer sig åt handlar det om en 

intra-rollkonflikt, medan rollambiguitet (rollosäkerhet) uppstår när individen är osäker på vad en 

roll egentligen kräver (Payne, 2002, s. 222-223). För att upprätthålla ett professionellt 

förhållningssätt som socialarbetare skiljer man i viss utsträckning sina personliga attityder och 

beteendet från det som den professionella rollen kräver, vilket Payne (2002, s. 223) menar kan 

vara en svårighet i det sociala arbetet. Ruddock (refererad i Payne, 2002, s. 223) menar att denna 

rolldistans kan vara riktig i professionell bemärkelse. Dock kan den, av klienter och andra, 

missförstås som ett avståndstagande eller en motvilja i förhållande till rollen. Ett visst beteende 

kan således uppfattas som resultatet av rollkonflikter och rollosäkerhet.  
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Då rollteorin innehåller ett socialt perspektiv på beteenden kan den därför utgöra en viktig länk 

mellan beteendestörningar och den sociala omgivningen (Payne, 2002, s. 223). Riddock (refererad 

i Payne, 2002, s. 224) menar dock att teroin är otillräcklig som enda förklaring till ett visst 

beteende. Den är dock användbar för att koppla samman förklaringar av beteendet med 

samhälleliga faktorer. 

 

Ett annat sätt att se på roller åskådliggörs av Goffman (refererad i Payne, 2002, s. 224) som 

menar att individer i det sociala samspelet behöver ha information om varandra. Goffman ser det 

som om människan agerar på en social scen för att ge andra det intryck hon vill att de ska få av 

henne. Det som spelas upp på scenen är de sociala förväntningar som är kopplade till social 

status. I detta sociala drama kan individen ha ett antal roller och individen kan ta på sig skilda 

delar av rollen i olika situationer. Rollprestationen omfattar oftast gemensamma sociala 

förväntningar, vilket innebär att vissa aspekter betonas medan andra får en mer undanskymd 

plats.  

 

RESULTATREDOVISNING 

I denna del presenteras den empiriska undersökningens resultat. Inledningsvis görs en kort 

presentation av intervjupersonerna, som här kallas Intervjuperson 1 alternativt IP 1 et cetera. 

Därefter redovisas resultaten tematiskt under följande teman: 1 – Socialtjänstens arbete och 

hantering av individer som skär sig, 2 – Erfarenheter och beskrivningar av självskadebeteende, då 

främst skärande, samt 3 – Socialsekreterarens upplevelser, tankar och känslor. Till skillnad från 

tema 1 och 2 presenteras intervjupersonernas utsagor var för sig under tema 3. Detta för att 

läsaren lätt ska kunna urskilja varje intervjupersons upplevelser, tankar och känslor och hur dessa 

hanterats. 

 

Presentation av intervjupersonerna 

Gemensamt för intervjupersonerna är att de är kvinnor, utbildade socionomer, yrkesverksamma 

socialsekreterare inom socialtjänsten. Intervjupersonerna är yrkesverksamma i tre olika städer och 

arbetar således inom olika förvaltningar och enheter. En gemensam nämnare är att de har 

likartade arbetsuppgifter och har kommit i kontakt med individer som skär sig via utredningar. 
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 Intervjuperson 1  

Intervjupersonen är i 30-årsåldern och blev klar socionom för ungefär tre år sedan. Hon arbetar 

som socialsekreterare i en ungdomsenhet med bland annat utredningar och insatser för 

ungdomar mellan 13 – 21 år. Efter avslutad socionomutbildning har hon fortsatt att studera 

socialt arbete och är även ART-utbildad (Aggression Replacement Training). Hon har tidigare 

arbetat som kurator på en geriatrisk klinik och inom detaljhandeln.  

 
 Intervjuperson 2  

Intervjupersonen är i 45-årsåldern och har arbetat med socialt arbete i ca 20 år. Hon är född och 

uppväxt i ett annat land och kom till Sverige i början av 1990-talet. Hon utbildade sig till 

psykologpedagog i sitt hemland och arbetade där som kurator samt som behandlare och utredare 

inom socialtjänsten. Här i Sverige kompletterade hon sin tidigare utbildning och var klar för 

ungefär fem år sedan. Därefter har hon har arbetat som utredare inom en familjeenhet med barn 

mellan 0-13 år och arbetar nu inom annan familjeenhet med utredningar på barn och ungdomar 

mellan 0- 20 år. 

 
 Intervjuperson 3  

Intervjupersonen är i 30-årsåldern och har varit färdig socionom i åtta år. Sedan dess har hon i 

stort sett arbetat som socialsekreterare inom individ- och familjeområdet. Idag arbetar hon i en 

tonårsgrupp med ungdomar mellan 12 och 20 år. Tidigare har hon arbetat som kurator inom den 

somatiska vården och andra arbeten som har med människor att göra; till exempel hemtjänst, 

gruppbostäder, elevhem för utvecklingsstörda ungdomar samt inom restaurangbranschen. 

 
 Intervjuperson 4  

Intervjupersonen är i 25-årsåldern år och hon började studera på socionomlinjen direkt efter 

avslutat gymnasieprogram. Hon har arbetat som socialsekreterare i ungefär ett år. Hennes första 

arbete var inom en individ och familjeenhet och nu arbetar hon med såväl barn och ungdomar 

som vuxna. Hon har tidigare yrkeserfarenheter från restaurangbranschen och lokalvård. 

 
 Intervjuperson 5  

Intervjupersonen är i 30-årsåldern och har arbetat med socialt arbete sedan hon blev klar för 

ungefär 10 år sedan. Idag arbetar hon som socialsekreterare inom en ungdomsenhet (13 – 20 år), 

där hon arbetar med myndighetsutövning. Råd och stöd ingår inte i arbetsuppgifterna. Hon har 

tidigare yrkeserfarenheter från arbete med barn, ungdomar, flyktingar och invandrare, på 

behandlingshem och som sjukhuskurator. 
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Tema 1 - Socialtjänstens arbete och hantering av individer som skär sig 

Ungdomar som skär sig utreds, handläggs och prioriteras på samma sätt som alla andra ärenden 

inom socialtjänsten. Det intervjupersonerna menar skiljer dessa ärenden från andra är att 

socialtjänsten och Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) har ett lite tätare samarbete än annars. 

Socialtjänsten arbetar med de delar som inte ligger inom BUP:s huvudsakliga område, till exempel 

fritid och familj. Två av intervjupersonerna (IP 1 & 4) nämner att socialtjänsten alltid har det 

yttersta ansvaret för ungdomen. När det gäller ungdomar som skär sig kan socialtjänsten få in en 

ansökan från föräldrarna eller en anmälan som enligt IP 1 och 2 oftast kommer ifrån skolan. IP 3 

berättar: ”En tjej skulle aldrig bli aktuell bara på grund av skärandet, jag tror inte det, utan skärandet pluppar 

upp samtidigt med andra saker”, medan IP 4 säger: ”det är ju sällan dom söker hjälp här för att de skär sig, 

utan då vänder man sig kanske till psykiatrin, till BUP”. 

 

Intervjupersonerna arbetar väldigt olika med dessa flickor. Gemensamt för dem alla är att de 

säger sig möta varje individ utifrån dennes berättelse. De kartlägger flickans situation för att se 

vilka faktorer som samspelar och vad de måste arbeta vidare med när det gäller flickan och 

hennes familj. Inom de enheter IP 2 och 4 arbetar, brukar de alltid vara två handläggare i ärenden 

där denna problematik ingår. Båda intervjupersonerna menar att de kan bolla med och handleda 

varandra, att de inte fastnar lika lätt som när man arbetar ensam och att de får inte en ensidig bild 

av ärendet. Så här beskriver IP 2 hur hon arbetar:  

”Först brukar jag ha ett anmälningsmöte med anmälaren, sedan brukar jag gå hem till familjen och 

finns den möjligheten träffar jag tjejen direkt. Att vi åker hem till familjen beror på att de här 

tjejerna är depressiva och orkar inte komma hit. Då åker vi hem till dem i stället för att få en bra 

start med tjejen”. Den vidare handläggningen blir att man träffar andra personer runt 

flickan men: ”fokus är hela tiden på tjejens eller ungdomens behov. Man betonar hela tiden till 

föräldrarna att man samarbetar med dem, men att det är flickan man har fokus på”.   

 

IP 1 och 4 menar att det är viktigt att inte fokusera på skärandet. IP 1 beskriver:  

” Det kanske låter konstigt, men man ska inte lägga så mycket fokus på skärandet i sig för det 

ska inte få så mycket uppmärksamhet. Det är istället känslorna kring beteendet, varför de gör det 

och varför de mår dåligt man ska prata om…[…]… Det är viktigt att man får förmedla att man 

är väldigt orolig för att de utsätter sig för sådana här saker…[…]… Sedan finns det ju alltid en 

skyddsaspekt. Man behöver fundera på om den här personen är så destruktiv att den kan komma 

att ta livet av sig”.  
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Alla intervjupersoner är eniga om att när behovet finns tas kontakt med BUP. Tre av 

intervjupersonerna (IP 1, 3 & 5) anser att samarbetet med psykiatrin inte fungerar 

tillfredställande. IP 1 och 3 menar att idealet vore om psykiatrin och socialtjänsten samarbetade i 

team kring ungdomarna och IP 5 säger:  

”Vi samarbetar på så sätt att vi arbetar båda i samma ärende, men vi har inte så mycket kontakt 

med varandra. Det är två väldigt skilda verksamheter och det känns som det är ett stort avstånd 

där emellan. Jag träffar ju nästan aldrig personalen därifrån utan man hör om dom att dom finns. 

Någon gång hörs man per telefon om det är något väldigt speciellt man måste kolla upp. Men oftast 

har man ingen kontakt”.  

 

IP 1 reflekterar kring samarbetet i relation till en av sina klienter: 

”Den här tjejen skar sig väldigt, väldigt mycket, hela armarna och benen. Jag försökte få psykiatrin 

att lägga in henne för hon försökte också ta livet av sig genom att ta tabletter, men psykiatrin tyckte 

inte att hon skulle läggas in. Så tillslut fick vi placera henne på ett behandlingshem…[…]… I det 

här fallet försökte vi ju jobba med BUP, vilket jag också tänker att man ska göra. Men det är ju 

inte alldeles lätt för det är många gånger vattentäta skott mellan socialtjänsten och psykiatrin.” 

 

När man kommit fram till att det finns behov av insats har socialtjänsten ansvaret för insatserna 

och IP 2 berättar: ”man följer upp insatsen väldigt ofta och man begär skriftliga rapporteringar om vad det är 

som händer med dem”. Den insats samtliga intervjupersoner nämner är någon form av familjearbete 

och IP 2 säger att de då hela tiden arbetar i relation till flickan. Ibland kan det dock finnas behov 

av att söka annan professionell hjälp utanför socialtjänsten. Både IP 1 och 3 säger att det 

förekommer att de då anlitar någon institution, det kan vara ett Hem för Vård och Boende (HVB 

- hem), där man är specialiserad på ungdomar som skär sig och där det finns tillgång till 

psykologer eller terapeuter. IP 3 är av uppfattningen att de flesta flickor som skär sig har behov 

av en insats där det ingår någon typ av samtalskontakt.  

 

Då en ungdom eller familj inte medverkar till att en utredning kommer till stånd menar IP 1 och 

2 att ett tvångsomhändertagande, enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU), kan bli nödvändigt. Ungdomen kan då placeras på institution, behandlingshem eller 

inom den psykiatriska slutenvården, beroende på bedömningen av svårigheten. Andra insatser 

som nämns är behandlingsarbete enligt Multi System Theory (MST), kontaktperson och placering 

i familjehem eller jourhem (IP 2 & 5). När ungdomarna eller familjen inte har behov av stöd 
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längre och det inte finns några skäl för tvångsinsatser avslutas ärendet eller också flyttas det över 

till vuxengruppen när ungdomen fyllt 21.  

 

Tema 2 - Erfarenheter och beskrivningar av självskadebeteende 

I arbetet med ungdomar har alla intervjupersoner mött ett varierande antal flickor som skär sig 

endast IP 1 har mött en pojke med detta problem. Att skära sig kan enligt IP 3 vara en signal, ett 

rop på hjälp och samtliga intervjupersoner anser att beteendet är ett sätt för flickorna att 

kommunicera med föräldrar och omgivning att de inte mår bra, att orden inte räcker till. De vill 

ha uppmärksamhet; att föräldrarna ska se och höra dem. IP 3 säger:  

”Det handlar om väldigt olyckliga människor som på något sätt inte hittar något annat sätt att 

uttrycka sin smärta på än att skära sig…[…]…Tankar som jag haft är att det kanske handlar 

om att få uppmärksamhet. En del yngre tonårstjejer visar upp det. De vill att man ska prata om 

det och upptäcka det, liksom se mig! Bli upprörd över det här för jag mår inte bra! I dessa fall är 

det ett synligt sätt att tala om att man inte mår bra och de signalerar att de vill ha hjälp av 

vuxna…[…]…det är ett bland många sätt för tjejer som mår dåligt att uttrycka sig.” 

 

Det alla intervjupersoner erfarit är att dessa ungdomar mår väldigt dåligt psykiskt och att de alla 

har en ångestproblematik. Vidare menar de att en del skär sig, andra gör självmordsförsök, tar 

droger, överdoserar tabletter eller gör andra handlingar för att omgivningen ska uppmärksamma 

att de mår dåligt. IP 2 berättar om ett ärende hon upplevt lite speciellt eftersom:  

”Den här flickan kunde även uttrycka sin smärta verbalt och klargöra sina känslor och vad 

orsaken till att hon skär sig är, vilket inte alla klarar. Jag vet inte om hon vill ha uppmärksamhet, 

utan jag känner mer att hon signalerar. De flesta av dessa tjejer signalerar att det är något som inte 

stämmer i deras liv, det är något som inte fungerar och att det inte är någon som märker att de mår 

dåligt. Det är ingen som bryr sig om det.”  

 

Samtliga intervjupersoner menar att skärandet inte är ungdomens enda problem och att det oftast 

inte är anledningen till att man kommer i kontakt med socialtjänsten. Skärandet uppdagas oftast 

under den utredning som görs. På frågan om bakomliggande skäl till att till att någon skär sig 

svarar intervjupersonerna väldigt olika. De nämner svår uppväxt, psykiskt sjuka föräldrar (IP 1 & 

5), sexuella övergrepp (IP 5), missbruk hos föräldrar (IP 1, 2 & 5), skolproblem, mobbing, 

föräldrar med egna problem (IP 3), relationsstörningar (IP 1, 2 & 3), trassliga hemförhållanden 

(IP 4), övergrepp (IP 2) och posttraumatiskt stressyndrom (IP 1). Alla intervjupersoner är dock  

överens om att skälen är olika från individ till individ. 
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Två av respondenterna (IP 2 & 3) uppger att orsaken till att någon utvecklar en 

beteendeproblematik i form av skärande kan härledas till att anknytningen till föräldrarna inte 

fungerat och även att kommunikationen med föräldrarna fungerar bristfälligt. IP 5, som är den 

enda som nämner att hon sett en ökning av ungdomar som skär sig, diskuterar orsakerna till 

detta: ”I det här distriktet finns det ganska många välbärgade familjer och föräldrar som jobbar väldigt mycket 

och har väldigt lite tid över till sina barn, och det är i många av dessa familjer som vi kan se att flickor mår 

dåligt”.   

 

IP 2, 3 och 5 nämner att en del av dem som skär sig är deprimerade medan IP 3 nämner psykisk 

sjukdom i samband med en flicka hon haft kontakt med. Tre av intervjupersonerna (IP 1, 2 och 

4) har erfarenhet av att det parallellt med skärandet förekommer att flickorna är utseendefixerade 

och har en ätstörningsproblematik. En av de flickor IP 5 har arbetat med har en neurologisk 

problematik. Erfarenheterna som IP 1 och 2 har gemensamt är att flickorna inte anser sig vara 

värda någonting, har dålig självkänsla och självbild. Enligt IP 2 kan det även vara så att det inte 

finns någon uttalad problematik hos individen eller i familjen. 

 

Alla intervjupersoner har erfarenheter av att flickorna rispar eller skär sig på handleder och armar. 

IP 1 nämner även benen samt att en flicka skurit sig i ansiktet, medan IP 2 träffat en flicka som 

skurit sig på halsen. När det gäller vilka redskap flickorna använder vid skärandet nämner alla 

intervjupersonerna rakblad, små knivar eller något annat vasst föremål. IP 1 uppger även nålar.  

IP 2 anser att det inte är så vanligt att skärsåren är djupa, medan IP 3 berättar om en flicka hon 

träffat där ”hela armarna var sönderskurna och fulla med ärr, längs med hela armarna…[…]… eftersom hon 

skar sig gång på gång hade hon tjocka uppåtstående ärrbildningar”.  IP 1 och 3 uppger också att de som 

skär sig oftast gör det i ”hemlighet” och döljer ärren genom att alltid bära långärmade tröjor. Till 

skillnad från dem har IP 5 erfarenheten att individer med en uttalad neurologisk problematik skär 

sig på ett mer tydligt sätt än andra. Hon berättar att den flickan alltid lämnar spår efter sig i form 

av blodiga handfat och nattlinnen och att hon ”gör det lite grann för att skrämma sin mamma och väcka 

uppmärksamhet och rädsla hos sina närstående.”  

 

Intervjupersonerna är alla överens om att funktionen för skärandet i huvudsak är att lindra 

ångest. IP 2 nämner även smärta och IP 4 menar att det fungerar som ett sätt att hantera 

frustration och är ett synligt sätt att ropa på hjälp.  
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Andra funktioner kan också vara, som IP 3 talar om, att ”hålla paniken i schack, en form av lindring 

som är spänningslösande”, eller som IP 1 säger ”ett sätt att överleva…[…]… man har gjort något konkret 

med ångesten och så kan man släppa det ett tag…[…]… man tömmer sig på problem”. IP 5 beskriver 

funktionen för de flickor hon träffat med att de ”dövar den inre smärtan och tillfogar sig själva yttre 

smärta. Det är bara när de skär sig som den inre ångesten dämpas för ögonblicket”. IP 1 menar även att det 

kan finnas inslag av att man skär sig för att straffa någon närstående: ”titta bara… jag skär mig nu 

för att du inte bryr mig dig om mig…[…]… det här driver du mig till”.    

 

Tema 3 – Socialsekreterarens upplevelser, tankar och känslor  

 Intervjuperson 1 

Intervjupersonen berättar att hon redan i tonåren kommit i kontakt med människor som skärt 

sig. När hon första gången i yrkeslivet mötte en person som skar sig tyckte hon till en början att 

det var obehagligt för att hon hade svårt att relatera till beteendet.  

”Först och främst var det så svårt att förstå. Man utgår ju någonstans ifrån sitt eget sätt och jag 

skulle nog aldrig göra så hur mycket ångest jag än har…[…]… så att jag tror att det var mest 

sorgligt och obehagligt. Alltså varför gör dom det här och vad står det för? Jag tror att det handlar 

om oerfarenhet, jag visste inte. Jag hade sett det och jag kunde relatera till att jag hade sett folk som 

skar sig lite i armarna när man var tonåring, och man hade hört att man kan skära sig och sett 

någon som rispat sig med någon nål”. 

 

Beteendet var inte svårt att förstå rent teoretiskt men hon menar att det var svårare att 

emotionellt förstå hur någon kunde tycka det vara skönt att skära sig. ”Det är svårt att förstå om man 

nu själv inte har ett sådant självdestruktivt beteende att man liksom verkligen… okej (visar en skärande 

rörelse mot armen)…Jag får ju bara mer ångest när jag ser det!” Idag tycker intervjuperson inte att det 

är lika obehagligt: ”Jag tror inte att jag går igång lika mycket på det. Min känsla är att det är svårt att förstå 

att man tycker så illa om sig själv att man använder sig av den här metoden, men jag tycker inte att det är så 

läskigt”. Numera tycker hon att det är mer sorgligt så till vida att individen inte på något annat sätt 

kan förmedla att den mår dåligt. ”Man blir ledsen inombords…[…]…det är brist på ord att de inte kan 

förmedla…[…]…och det sitter kvar. Jag tänker ärr har man ju i själen och man kan prata om, men det här 

sitter ju så man ser det ju hela tiden”.  

 

I dag när hon kommer i kontakt med beteendet har hon märkt att det inte är så farligt. Hon vågar 

fråga och prata om beteendet med flickorna och menar att ”ju mer man stöter på saker ju mindre 

obehagligt blir det”. Intervjupersonen tror dock att det skulle ha känts mycket mer obehagligt om 
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någon av hennes klienter hade tagit livet av sig under den tid de haft kontakt. ”Jag menar att det 

måste ju vara jätteobehagligt.” De flickor hon har haft kontakt med har det gått bra för. Hon tror 

dock att hon skulle tycka det var obehagligt om hon skulle överhopas av dessa ärenden och det 

inte skulle gå att nå förändring. 

 

Intervjupersonen ser inte någon skillnad på dessa ärenden och andra. Hon ser alla som ”uttryck för 

att det är någonting som inte fungerar i systemet” och tror att det är väldigt sällsynt att en ungdom från 

en välfungerande familj i en väl fungerande omgivning och miljö blir ”helt galen och gör en massa 

konstiga grejer”. Hon säger att det säkert finns, men att hon aldrig stött på det. Att arbeta med 

ungdomar som skär sig tycker hon inte är svårare än annat arbete inom socialtjänsten.  

 

För att bearbeta sina obehagskänslor berättar intervjupersonen att hon ”försökte ta i det så mycket 

som möjligt”. Hon pratade mycket med sina kollegor och tog upp det ganska snabbt i den 

grupphandledning de hade varannan vecka på arbetsplatsen. ”Just i dom här obehagskänslorna så 

kände jag att jag behövde lufta det och få säga hur det kändes och jag tyckte det hjälpte. Jag tycker många gånger 

det hjälper att få säga precis hur det känns.”  

 

Ett annat sätt för intervjupersonen att hantera de egna obehagskänslorna var att prata med 

flickan om hennes självskadebeteende: 

”Jag har aldrig gått runt det med den här flickan utan jag har sagt så där:  

- Ja, du skar dig… i armarna.  

Väldigt tydligt titta i ögonen och så har man sagt det och så kan man gå vidare och så. När man väl har gjort det 

då är det inte lika hotfullt.”  

 

 Intervjuperson 2 

Vilka känslor som väcks hos intervjupersonen är särskilt tydligt beskrivet i mötet med en flicka 

som verbalt uttrycker att hon skär sig för att det gör ont i hela kroppen:  

”Först och främst känner jag oro. Just att hon beskriver den här smärtan och att hon inte har 

någon person hemma som hon kan vända sig till; jag blir orolig för att den här tjejen ska göra sig 

illa eftersom hon skär sig i halsen. Hon kan ju dö. Jag känner en jättestark oro för hennes del. Det 

är mycket känslor som väcks inom mig”.   
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Oron menar intervjupersonen känns starkare i arbetet med tjejer som skär sig jämförelsevis med 

annat arbete inom socialtjänsten, hon tänker ”vad är det som kommer att hända med den här ungdomen, 

kommer vi att förlora den”. Hon menar att det är en jättestor skillnad i oro inte bara hos henne utan 

även hos familjen, skolan och psykiatrin. Det är ständigt någon som ringer och säger att något 

har hänt, ”det är ärenden som man aldrig har lugn och ro i utan det händer hela tiden någonting, det är 

skillnaden. De här ärendena är akuta hela tiden”. 

 

I mötet med flickan som skar sig på halsen kände intervjupersonen att hon i sin roll som 

socialsekreterare behövde lyssna på flickan, se vilket behov hon hade och hur man kunde arbeta 

för att stödja henne. De tankar som väcktes var att det är ”viktigt att bemöta, lyssna och skapa 

förtroende så att de kan berätta och beskriva vad det är som händer. När man vet vad det är som händer med 

dem blir det lättare att gå in med någon lämplig insats eller behandlingsform”. Hon berättar att hon i arbetet 

som socialsekreterare ”utgår ifrån det som flickan berättar om vad orsaken till beteendet är. Skulle jag utgå 

ifrån något annat skulle det bli att jag tolkar, att jag gissar något. Det är något som jag absolut inte vill göra i 

mitt arbete”. 

 

Efter att ha arbetat med individer som skär sig har hon haft behov av stöd och säger:  

”Handledningen är viktigt! Vi brukar ha handledning varannan vecka och då har vi sagt i vår 

grupp att för vår del är det jätteviktigt att man får prata om vad det är som händer med en själv; 

vilka känslor som väckts och hur jag ska hantera dem när jag hamnar i en sådan situation. Det är 

jätteviktigt att man får prata om sina känslor. Sedan tycker jag att man i de mest akuta fallen bör 

få direkthandledning så att man inte behöver vänta, det är nödvändigt, men det har vi inte kommit 

fram till än. På vissa arbetsplatser har man möjligheten att direkt ringa och få handledning och det 

är jättebra och jätteviktigt. Det är viktigt för att stå ut som professionell person i det här yrket”.  

 

 Intervjuperson 3 

Första gången intervjupersonen träffade på en individ som skar sig, gjorde hon praktik inom 

vuxenpsykiatrin och det var en flicka som hon kände igen sedan tidigare. Detta möte upplevde 

hon som ”alldeles fruktansvärt” och hon hade ”jättesvårt att förstå det över huvud taget”. Hon tänkte 

mycket på det, varför de gör så mot sig själva och att ”ärren aldrig skulle gå bort från huden, det går ju 

aldrig att göra någonting åt”. Hon tyckte att det var allmänt ”sorgligt”. Så här i efterhand tror 

intervjupersonen att orsaken till att hon reagerade hårt nog var för att hon kände igen flickan och 

att situationen var ganska obekväm eftersom hon inte ens visste om att hon var sjuk.  
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Idag har intervjupersonen träffat på flickor som skär sig flera gånger och säger att hon inte 

reagerar lika hårt på det som första gången. Hon beskriver: 

”Till en början, då för tio år sedan, då reagerade jag jättestarkt…[…]… och jag hade jättesvårt 

att förstå det. Men vartefter åren har gått och man har stött på det så är det klart att man blir, det 

låter ju illa, men man blir ju van på ett annat sätt. Nu reagerar man inte lika hårt på det. Man 

tycker bara rent allmänt att det är sorgligt. Att det är ett sorgligt sätt…[…]… men man reagerar 

ju på det och tar illa vid sig. Det borde ju finnas andra sätt att ta hjälp av än att göra illa sig 

själv.” 

 

Intervjupersonen menar att hon reagerar olika från gång till gång, beroende på vilken sorts 

person som hon möter och säger: ”Man blir frustrerad, man känner en frustration över att människor 

måste göra så med sig själva, när de mår dåligt…[…]…  man tar illa vid sig och det borde finnas andra sätt att 

skaffa hjälp än att skada sig själv.”  

 

Hon upplever och reagerar inte annorlunda på en ungdom som skär sig i jämförelse med någon 

med ett annat självdestruktivt beteende. ”Jag ser det som ett symtom bland många andra…[…]… alltså 

det finns ju så många olika uttryck för mänsklig smärta. Så jag kan inte säga att jag reagerar starkare på det 

numera, utan det är med sorg som man reagerar på det som på så mycket annat man möter som socialarbetare.” 

Andra tankar hon har är om det är en modenyck, saker hon inte fattar ibland tonårstjejer eller är 

det ett nytt sätt att kommunicera som vi vuxna finner väldigt upprörande, men som de själva inte 

tycker är särskilt skadligt. 

 

Intervjupersonen har alltid känt att hon kan prata med kollegor om det, men har inte haft något 

behov av annat stöd, ”vi har handledning, men jag har inte tagit upp just det här i handledningen”. 

 

 Intervjuperson 4 

Intervjupersonens tankar som väcktes handlar om en upplevelse hon hade när hon mötte 

föräldrarna till en flicka som skar sig i armarna och som på egen hand hade sökt bistånd för eget 

boende. Deras inställning till att flickan skar sig var att ”det är sånt man gör, det är dags för henne att 

flytta hemifrån, hon är faktiskt 17 år”. Intervjupersonen berättar: ”det som skrämde mig där var 

föräldrarnas inställning”. Intervjupersonen reagerade inte vid själva mötet, utan var då professionell 

till sin hållning, samlade in fakta för att få en sammanfattande bild:  
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”Jag tog hennes situation på allvar, men jag kommer ihåg att när jag väl satt och skulle skriva ihop 

hela den här utredningen och gick in i ärendet; all fakta om hon gör si och hon gör så. Hon mår 

dåligt, hon skär sig och man bara… ååh, vilken ångest jag fick! Hon har det så här! Hon mår 

skitdåligt och föräldrarna bara ’ja, ja… hon behöver flytta hemifrån, det är dags, hon är 17’. Att 

bara inte ha förmågan att se att hon ropar på hjälp, hon mår dåligt, hon skär sig, det är inte 

normalt. Då kommer jag ihåg att jag reagerade”. 

 

Intervjupersonen säger att hon rent generellt tycker om att jobba med ungdomsärenden, vad det 

handlar om spelar inte så stor roll. ”Jag som tjej och som har vuxit upp med tjejer som har skärt sig tycker 

på något sätt att det är lätt att prata om det här. På ett personligt plan så känns det som att man kan göra 

mycket positivt med tjejer som skär sig själva. Det känns som att där har man mer insikt och metoder.” 

 

Intervjupersonen har inte haft behov av stöd eller handledning utan använt sina arbetskamrater 

för att ventilera det hon kände. Hon säger: ”Jag tror att jag är ganska konstruktiv av mig i min roll som 

socialsekreterare” och menar att hon reflekterar över vad hon gjort i varje ärende, och att hon i detta 

ärende kände att hon tagit sitt ansvar och gjort vad hon kunnat.  

 

 Intervjuperson 5 

Intervjupersonen berättar om de känslor och tankar som väckts i samband med ett av sina 

ärenden:  

”Jag tycker att det är skrämmande att höra när mamman berättar om till exempel att hon har 

hittat blodiga kläder, sett blod i badrummet och sådär. Det väcker ju nästan skräck tycker jag. 

Hos mig i alla fall. Det blir ju skrämmande faktiskt. Man känner sig smått illamående och det är 

jobbigt att höra”.  

 

Hon menar att det finns många typer av självskadebeteenden, som exempelvis drogmissbruk och 

överdosering av tabletter, men skärandet blir påtagligt:  

”Beteendet är väldigt traumatiskt tycker jag…[…]… jag känner att det här med flickor som skär 

sig är främst är en fråga för barn och ungdomspsykiatrin. Sedan är de ofta aktuella av andra skäl. 

Men vi som socialtjänst är inte ensamma att bära det här problemet. Hade det varit så hade det nog 

varit otroligt tungt, då hade jag nästan känt att jag hade hennes liv på mina axlar. Men nu är hon 

ju som sagt aktuell inom barn och ungdomspsykiatrin, dom följer upp hennes psykiska 

mående…[…]… Jag känner mig trygg att dom har den kontakten och sedan jobbar jag på med 
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andra saker som skolsituationen och familjesituationen. Men det känns inte som att jag just måste 

ta i den här skärande biten”.  

 

I jämförelse med annat arbete inom socialtjänsten säger respondenten: 

Jag bedömer dessa ärenden på ett sätt som lättare, för att barn och ungdomspsykiatrin finns och har 

ett stort ansvar. Det finns ju många flickor som mår psykiskt dåligt men som inte skär sig och som 

inte får kontakt med barn och ungdomspsykiatrin, eftersom de har så otroligt snäva kriterier för 

vilka som får komma till dem och få hjälp av dom. Det är ganska tacksamt faktiskt för detta är 

så konkret och barn och ungdomspsykiatrin jobbar på med det. Så man behöver inte själv sitta med 

allting i knät. Det är mycket värre bland de tjejer som mår mer diffust psykiskt dåligt, som har 

jättehög ångestproblematik eller är jättedeprimerade, men barn och ungdomspsykiatrin tycker 

fortfarande inte att det är deras bord. Det är svårare för oss att jobba med dem.” 

 

Intervjupersonen berättar att hon personligen har svårt att förstå beteendet och säger att ”det ligger 

långt ifrån min sinnevärld, hur jag skulle hantera känslor om jag mådde dåligt”. Innan intervjupersonen 

kom i kontakt med ärendena inom socialtjänsten tänkte hon på beteendet som rena 

självmordsförsök, att de försökte skära upp handlederna för att dö, vilket hon förstått att det inte 

är vad det handlar om. ”De rispar sig ju mera, inte alls meningen att de ska dö. Då förstår jag det ännu 

mindre. Det är ju en speciell handling som är svår att förstå, faktiskt. Väldigt svår att förstå”.  

 

Hon säger också: ”alltså det är kanske helt fel att säga så eller tänka så, men det känns som en form av 

tatuering som symboliserar för omvärlden att ’jag mår psykiskt dåligt’. Det är så det ser ut i mina ögon, det kan 

ju låta lite krasst kanske, att de gör det mycket för att få uppmärksamhet”.  

 

Intervjupersonen tycker inte att hon har haft behov av stöd för de känslor som har väckts i dessa 

möten och det tror hon beror på att barn och ungdomspsykiatrin också är inkopplade i de 

ärenden där skärandeproblematiken finns närvarande. Arbetsplatsen har annars handledning en 

förmiddag i veckan, men har hon inte tagit upp dessa ärenden då. 

 

 

 31



 

ANALYS 

Här analyseras resultaten, i relation till forskning och teoretiska analysverktyg, utifrån rubrikerna 

arbetet, bemötande, erfarenhet och kunskap, upplevelser, hantering samt 

socialsekreteraren/analytikern. 

 

Arbetet  

Det berättas att ärenden där en skärandeproblematik finns närvarande aktualiseras på samma sätt 

som andra ärenden inom socialtjänsten, genom anmälan eller ansökan. Gemensamt i 

berättelserna är att skärandet oftast inte är den grundläggande orsaken till att individen blir aktuell 

hos socialtjänsten, utan beteendet är en del i annan problematik. Problemet med att ungdomen 

skurit sig uppdagas under den sociala utredningens gång. Är skärandet huvudproblematiken är 

upplevelsen att de inte vänder sig socialtjänsten, utan direkt till BUP. Det som lyfts fram som 

skillnaden från andra ärenden som handläggs är att socialtjänsten och BUP har ett visst samarbete 

kring dessa individer. Generellt går det att skönja ett visst missnöje bland socialsekreterarna 

angående hur samarbetet mellan socialtjänsten och BUP fungerar. Som vi ser det bedöms 

problemet olika beroende på vilken BUP-klinik som är aktuell. En av socialsekreterarna berättar 

att BUP tar alla dessa ärenden direkt, medan en annan har erfarenhet av att BUP vägrat lägga in 

en flicka med självskadeproblematik som dessutom var suicidal. Detta ser vi som ett problem då 

vi är av uppfattningen att alla ska få samma möjligheter till behandling och stöd, oavsett vart i 

landet man bor och till vilken BUP-klinik man hör.  

 

Som vi förstår är socialsekreteraren lite som en spindel i nätet. Om socialsekreterarens 

bedömning är att ungdomen behöver kontakt med psykiatrin och dessa inte tar emot denne är 

det nödvändigt för socialsekreteraren att hitta ett annat alternativ. I dessa fall uppger 

socialsekreterarna att socialtjänsten har möjlighet att placera ungdomen på institution, där det 

finns tillgång till terapeuter och psykologer och där de är specialiserade på problematiken runt 

skärandet. Familjearbete med ungdomens behov i centrum är den insats som ses som det 

vanligaste. Som vi förstår det, och som en av socialsekreterarna utrycker det, tycks det råda 

vattentäta skott mellan de två myndigheterna, vilket kan bidra till att det råder oklarheter 

angående ansvarsfördelningen dem emellan.  Att arbeta med individer som skär sig är svårt, bland 

annat för att det är svårt att nå lyckade resultat (Wallroth & Åkerlund, 2002, s. 80). Flera av de 

intervjuade uttrycker en önskan om en samverkan mellan psykiatri och socialtjänst och att arbeta 

i team kring den som skär sig. Att arbeta i team är en intressant tanke. Som vi ser det kan 
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socialsekreteraren genom ökad samverkan få stöd i sitt arbete med individen och kan med stöd 

av den kunskap som psykiatrin har få en ökad förståelse för ungdomens beteende. 

 

Bemötande 

Bemötandet av dem som skär sig är betydelsefullt och alla poängterar att de möter individen 

utifrån dennes berättelse. Sundh (refererad i Blomberg, 2004, s. 44) menar att för att förstå 

problemet är det av vikt att utforska den bakomliggande orsaken, och för att förstå den 

bakomliggande orsaken är det viktigt att utforska vilken funktion beteendet fyller för individen 

och veta vilken effekt det är avsett att få på individens närmaste omgivning. En av 

socialsekreterarna berättar att hon försöker skapa allians med ungdomen, eftersom det kan 

underlätta för denne att berätta och beskriva sitt mående. Genom ungdomens berättelse får hon 

en klarare bild över vad hon kan vara behjälplig med. Att hon utgår ifrån det individen berättar, 

menar socialsekreteraren, gör att hon inte tolkar det som sägs, vilket hon betonar att hon inte vill 

göra i sitt arbete. Hennes tankar och berättelse bekräftas av det Levencron (1998, p. 71) säger om 

att det är viktigt att inte bara se symtomen, utan att man ska gå bakom detta och se individen.  

 

Att vara två i ärenden, som några uppger att de är, anser vi är bra, då det kan göra bilden klarare 

genom att man ser problematiken ur flera perspektiv och att socialsekreteraren inte lika lätt 

fastnar i sitt eget sätt att tänka. Några av socialsekreterarna poängterar att det i möten med 

individer som skär sig är speciellt viktigt att fokusera på anledningen till varför individen mår 

dåligt och inte på själva skärandet i sig. Detta bekräftas av Sundh (refererad i Blomberg, 2004, s. 

45) som menar att ett allt för starkt fokus på skärandet utgör en risk för att beteendet förstärks. 

Detta är viktigt att ta fasta på. Vi tänker oss att om man upplever något som jobbigt kan man 

fastna i den känslan och bara se problemet, inte individen bakom. 

 

Erfarenhet och kunskap 

Socialsekreterarna berättar om sina erfarenheter av självskadebeteendet skärande utifrån de 

möten de haft och de individer som de kommit i kontakt med i sin yrkesroll. Samuelsson (2001, s 

449, 2004, s. 271) samt Wallroth och Åkerlund (2002, s. 15) menar att beteendet är vanligast 

bland kvinnor och sett utifrån vårt lilla material där alla, så när som på en av de intervjuade, 

endast träffat flickor som skär sig, skulle detta kunna vara ett rimligt påstående. Å andra sidan har 

en av socialsekreterarna träffat en kille med detta beteende, vilket är intressant i förhållande till 

det Favazza (1996, p. 240) säger om att det sätt studier om skärande är gjorda på kan påverka 

bilden av att beteendet är ett kvinnligt problem.  
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 Bakomliggande skäl 

Socialsekreterarna är alla överens om att de bakomliggande skälen till att någon skär sig är olika 

från individ till individ, vilket vi ser som en anledning till att vi fått skilda berättelser från dem alla. 

De bakomliggande orsakerna som socialsekreterarna nämner korresponderar väl med tidigare 

forskning. De berättar om flickor där de funnit att de bakomliggande orsakerna varit av både 

social, biologisk och psykologisk karaktär. Gemensamt för socialsekreterarna var att de alla ansåg 

att samtliga av dessa ungdomar mår väldigt psykiskt dåligt. De bakomliggande orsaker som 

socialsekreterarna nämner är bland annat familjeproblematik, relationsstörningar, skolproblem, 

fysiska och psykiska övergrepp, missbruk hos föräldrar, neurologisk sjukdom, depression, dålig 

självkänsla och självbild samt psykisk sjukdom. En av de intervjuade menar dock att det även 

finns fall där inga bakgrundsfaktorer går att finna, vilket överensstämmer med det som H. 

Ardalan (personlig kommunikation 8 mars, 2005) säger om att 25 procent av de individer som 

kommer till BUP-mottagningarna varken har psykiska eller sociala problem.  

 

 Funktion 

Favazza (1996, p. 288) menar att de som skär sig lever ett svårt liv och skärandet har en mening 

för var och en av dem. Skärandet är en strategi för individen att hantera och reglera 

överväldigande och outhärdliga känslor, vilket även är socialsekreterarnas uppfattning. Deras 

gemensamma erfarenhet är att skärandet är spänningslösande och ett sätt att hantera ångest, 

smärta och frustration. Socialsekreterarnas erfarenheter säger dem att beteendet är ett sätt att 

signalera, att det är ett synligt sätt att tala om att man inte mår bra, att något inte stämmer i 

individens liv samt att orden inte räcker till.  

 

 Effekt på den närmaste omgivningen 

Det som visade sig vara gemensamt i socialsekreterarnas berättelser var att individerna använder 

beteendet för att kommunicera med föräldrarna och den närmaste omgivningen. Detta menar 

intervjupersonerna kan beskrivas som ett rop på hjälp, vilket bekräftas av det som sägs i 

Allmänna barnhusets skrift (2004;1, s. 12). Beteendet kan även vara ett sätt för individen att få en 

effekt på den närmaste omgivningen. En av ungdomarna som det berättas om har hittat en 

strategi som beskriver detta på ett bra sätt. Flickan lämnar kvar blodiga nattlinnen och blod i 

handfatet i badrummet, vilket gör att hon får uppmärksamhet eftersom mamman både blir rädd 

och upprörd. 
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Upplevelser 

I arbetet som socialsekreterare förknippas intervjupersonen med en roll, som enligt rollteorin 

består av förväntningar eller beteenden som hör ihop med olika sociala strukturer och hur dessa 

står i förhållande till varandra (Munson & Balgopal refererad i Payne, 2002, s. 222). Vår 

uppfattning är, och som vi redan berört, att det i vissa fall råder oklarheter om vilken organisation 

(socialtjänsten eller BUP) som ska behandla individerna som skär sig. Sett utifrån rollteorin kan 

här uppstå en rollkonflikt. Som vi ser det kan dessa oklarheter, i kombination med att skärande är 

ett beteende som enligt forskningen kan väcka starka känslor hos den som arbetar med individer 

med detta beteende, skapa otrygghet för socialsekreterarna. Studien visar tecken på detta. Den 

socialsekreterare som uttrycker att beteendet kan vara skrämmande och traumatiskt är trygg i 

förvissningen om att BUP alltid tar emot och arbetar med individer som skär sig. Den 

socialsekreterare som däremot varit med om att psykiatrin inte tagit emot en självdestruktiv 

individ har inte samma känsla av trygghet vad gäller BUP, men är däremot trygg i förvissningen 

att hon kan prata med individerna om deras beteende. Att prata med dem om beteendet, menar 

socialsekreteraren, gör problemet mindre obehagligt för henne. 

 

De känslor socialsekreterarna beskriver är inte så olika de som beskrivs i forskningen om 

behandlaren. Som vi ser det är socialsekreterarnas upplevelser, känslor och tankar om skärande 

av varierande slag beroende på vilka erfarenheter de har. Känslan som väcks i mötet behöver, 

som vi beskrev i inledningen, inte enbart komma utifrån den mellanmänskliga relationen, utan 

kan även förstärkas eller försvagas av den enskildes kunskaper, tidigare erfarenheter av liknande 

situationer samt i vilken mån de har möjlighet till handledning eller annan hjälp (Carlander 2001, 

s. 7). Som vi ser det får socialsekreterarna ökad kunskap och förståelse för problemet ju oftare de 

träffar på det. Några av socialsekreterarna uppger att de har svårt att förstå beteendet, vilket ett 

par av dem menar beror på att de har svårt att relatera beteendet till sig själva. En av de 

intervjuade relaterar det svåra i förståelsen till själva handlingen och varför individerna gör detta 

mot sig själva. För att förstå varför den enskilde skurit sig måste man, utifrån det vi tidigare 

refererat från Sundh, veta vilka de bakomliggande orsakerna är och vilken funktion beteendet har 

för individen. Som vi ser det blir skärandet då avdramatiserat och inte lika oförståeligt. Av de 

socialsekreterare som inte nämner att de har svårt att förstå problemet, utrycker en att hon 

generellt tycker att det är roligt att arbeta med ungdomar och att man kan göra mycket i arbetet 

med dem som skär sig. Hon säger sig också ha lätt att prata med individerna om skärandet, vilket 

hon relaterar till att hon vuxit upp med tjejer som skurit sig. Detta har gjort att hon både har 

kunskap, erfarenhet och förståelse för varför någon gör detta mot sig själv.   
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De känslor socialsekreterarna beskriver är bland annat sorg, oro och obehag och en utrycker det 

som att det är jobbigt och skrämmande. Dessa känslor är inte ovanliga. Wallroth och Åkerlund 

(2002, s. 80) menar att arbetet med individer är svårt och att det väcker starka emotioner hos 

behandlaren. En av socialsekreterarna resonerar även kring tanken om en av klienterna skulle gå 

steget längre och ta livet av sig, vilket hon tänker måste vara jätteobehagligt. Av Wallroth och 

Åkerlunds (2002, s. 78) studie framgår att även behandlare inom psykiatrin har tankar kring 

möjlig suicidrisk.  

 

Av resultaten går att utläsa att erfarenheten gjort att socialsekreterarnas reaktioner mildrats, vilket 

också Carlander (2001, s. 7) menar är vanligt. Det vill säga att ju mer kunskaper socialsekreterarna 

har om problemet och ju mer de träffat på beteendet, desto mindre skrämmande blir det. Den 

socialsekreterare med längst yrkeserfarenhet, som även har en psykologpedagogutbildning, 

känner oro för individen som skär sig, vilket pekar på att hon, som Levencron (1998, pp. 60-61) 

talar om, ser individens emotionella plåga bakom beteendet. Den socialsekreterare som däremot 

inte behövt arbeta direkt med skärandet har inte fått samma erfarenhet av beteendet och tycker 

att det är jobbigt och skrämmande och beteendet väcker till och med skräck inom henne. Dessa 

känslor är inte alls ovanliga vilket Favazza (1996, p. 288) pekar på.  

 

Hantering 

Socialsekreterarna behov av att prata om de väckta känslorna varierar. Flertalet har pratat med 

kollegor och några har tagit upp det under den handledning de har på arbetsplatsen, vilket även 

forskningen visar som nödvändigt för att kunna arbeta med individer som skär sig (Wallroth & 

Åkerlund, 2002, s. 79). Två av de intervjuade är av samma åsikt och menar att det är nödvändigt 

att få sätta ord på obehagskänslor och på så sätt bearbeta dem. En av socialsekreterarna anser inte 

att hon haft behov av att ta upp problemet i handledning, något som hon relaterar till att BUP är 

inkopplade i dessa ärenden. En annan av de intervjuade hävdar bestämt att det är viktigt med 

handledning i dessa ärenden, då främst för att få hjälp med de egna känslorna. Hon skulle också 

önska att det fanns tillgång till direkthandledning, vilket inte finns på hennes nuvarande 

arbetsplats. Som vi ser det kan det finnas många orsaker till att man inte tar upp känsliga saker 

under en handledning. Utifrån rollteorin och det Ruddock (refererad i Payne, 2002, s. 222) menar 

formas vår identitet av olika roller samt att individers bild av sig själva påverkas av rollerna och av 

hur andra uppfattar dessa roller. Beroende på hur arbetsklimatet är och hur trygg man känner sig 

kan det vara en orsak till att känsliga saker inte tas upp.  
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Socialsekreteraren/analytikern 

Hur ska då våra intervjupersoners inre upplevelser tankar och känslor förstås? Inom den 

psykologiska teorin menar man att människans inre värld byggs upp i ett ständigt samspel med 

andra (Grina, 1997, s. 24; Lindén, 2002, s.205). Socialsekreterarna beskriver sin värld utifrån de 

erfarenheter de fått i sin yrkesroll och utifrån de möten de haft med individer som skär sig. Det 

psykodynamiska perspektivet menar att som analytiker handlar det om att använda sig själv som 

redskap, vilket kan beskrivas som att socialsekreteraren använder sina affektiva, emotionella och 

kroppsliga reaktioner för att förstå dem som skär sig (Thomas, 1998, s. 311). Studien visar att 

beteendet väcker många tankar och känslor hos socialsekreterarna och som IP 1 berättade 

reagerar hon olika från gång till gång beroende på vilken person hon möter. Detta kan förklaras 

med att varje individ har sitt meningssystem som innefattar antaganden om andra människor, 

relationer, specifika sätt att tänka samt att alla har olika bilder av och idéer, både omedvetna och 

medvetna (Thomas, 1998, s. 317).  

 

De affekter som uppkommer när känslor väcks inom individen är enligt affektteorin omedvetna 

och har, var och en, en form från svag till intensiv och har alla en motiverande egenskap (Grina, 

1997, s. 25; Lindén, 2002, s. 206). De känslor som uppstår inom socialsekreteraren i mötet med 

individer som skurit sig handlar om emotioner och beskrivs som känslomedvetande, vilket 

handlar om när känslotillståndet kopplas samman med erfarenhet och sammanhang. Genom 

detta får mötet med skärandet en personlig innebörd för var och en av de socialsekreterare som 

intervjuas. I denna studie har vi endast lyckas få en glimt av deras inre system. För att få en 

djupare förståelse hur varje intervjuperson upplever de olika emotioner som beskrivits i denna 

studie, är det viktigt att ha kunskap om dennes bakgrund, hur individen hanterat liknande 

situationer förut, vilken kultur denne arbetar inom samt vad som utlöser emotionen i individens 

livsvärld (Scheff & Starrin, 2002, s. 169).  Detta är något som vi inte har tillgång till men som 

skulle kunna göras för att få ett djupare innehåll i materialet. 

 
En slutsats vi kan dra är att trots att beteendet väcker många känslor och tankar hos 

socialsekreterarna, ser de inte arbetet med ungdomar som skurit sig som svårare än något annat 

arbete inom socialtjänsten. Det som framkommer i forskningen med fokus på behandlarens roll 

är att de finner arbetet med individer som skurit sig mycket emotionellt och känslomässigt svårt. 

De känner till och med oro inför möjligheten att kunna behandla dessa personer. Att 

socialsekreterarnas åsikter skiljer sig från behandlarnas kan, som vi ser det, bero på att 

socialsekreterare och behandlare har olika roller i mötet av dessa ungdomar. Socialsekreteraren 

har en utredande och stödjande roll och ser beteendet som ett symtom på någonting, medan 
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behandlaren har hanteringen av själva skärandet i fokus. Dessa yrkesgrupper har även helt olika 

utbildningar och kompetens för att kunna arbeta med dessa ungdomar. Under vår 

socionomutbildning har självskadeproblematik inte tagits upp, vilket kan ha sin förklaring i att det 

ligger utanför vårt mandat som socialarbetare. 

 
 

DISKUSSION 

I denna del kommer det att föras en diskussion utifrån de reflektioner som gjorts med anledning 

av den valda metoden, samt av de erfarenheter och upplevelser som intervjupersonerna delat 

med sig av.  

 

Vår målsättning var att göra minst åtta kvalitativa intervjuer med socialsekreterare som arbetade 

inom socialtjänsten. Skälet till det var att vi ville få tillgång till djupa beskrivningar av deras 

erfarenheter och upplevelser av möten med individer som skurit sig. Detta var svårt att 

genomföra dels för att vi inte fick tillgång till fler än fem personer med den önskade bakgrunden 

och dels för att vi under intervjuerna inte fick tillgång till de djupa beskrivningar vi tänkt oss. 

Anledningen till detta kan diskuteras. Som vi ser det kan en orsak vara att vi, med anledning av 

att området var outforskat, inte reflekterat tillräckligt runt ämnet innan vi startade projektet. Vi 

hade även kunnat arbeta mer med intervjuguidens frågor. Så här i efterhand kan vi se att den 

skulle ha kunnat utökas med fler följdfrågor. Med anledning av det låga antalet intervjupersoner 

och att deras berättelser inte blivit så djupa som var tänkt blev resultatet relativt tunt. Därutöver 

tvingades vi ändra de ursprungliga teoretiska analysperspektiven, vilket ytterligare försvårade 

arbetet. För att ha fått tillgång till djupare berättelser skulle vi ha kunnat intervjua exempelvis tre 

intervjupersoner och sedan återkommit till dem vid flera tillfällen.  

 

De resultat vi fått fram väcker frågor vilka vi här kommer att reflektera runt.  

 

Är skärandet ett socialt problem? 

Studien visar för det första att ingen av dem som skär sig har aktualiseras inom socialtjänsten med 

anledning av skärandet, utan det är andra förhållanden som gett anledning till att föräldrar eller 

skola kontaktat socialtjänsten. Om skärandeproblemetiken är det huvudsakliga problemet tycks 

det som att de som skär sig vänder sig direkt till BUP. För det andra tycks det vara så att när 

problemet uppdagas i den utredning socialtjänsten gör, kontaktas oftast psykologisk eller 

psykiatrisk expertis vid BUP för vidare bedömning. Det första förhållandet visar på att om 
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allmänhet och skola uppfattar att det finns en skärandeproblematik så vänder man sig direkt till 

BUP, inte till socialtjänsten. Det andra pekar på att socialsekreteraren till skillnad från andra 

sociala problem som missbruk och misshandel inte själva utreder skärandeproblematiken. Detta 

skulle kunna tolkas som att skärandet inte tillhör socialarbetarens arbetsområde. Däremot föreslår 

socialtjänsten lämplig utredning, stöd och behandling för de som aktualiserats där. Socialtjänstens 

yttersta ansvar medför även att skärandeproblematiken hamnar på deras bord. Hur ska då detta 

förstås? 

 

Är det ett socialt eller psykiatriskt problem? 

Socialsekreterarna pratar om ett delat ansvar mellan socialtjänst och psykiatri. I den forskning vi 

kommit i kontakt med har det i huvudsak varit ett psykiatriskt perspektiv. Som vi uppfattat det 

har ingen forskning gjorts rörande socialtjänstens och socialarbetarens roll i relation till 

fenomenet skärande. Den forskning som finns behandlar i huvudsak beteendets bakomliggande 

orsaker, funktioner samt vilka effekter beteendet har på omgivningen. I den forskning som 

studerat behandlares perspektiv på problemet handlar det om arbete inom psykiatrin och de 

institutioner där utredningar och behandlingar utförs, och då oftast utifrån ett psykodynamiskt 

perspektiv. Detta kan tolkas som att anledningen till att det inte gjorts någon forskning ur ett 

socialt perspektiv är att forskningen inte sett beteendet som ett socialt problem utan som ett 

psykiatriskt problem. Studien pekar på att så är fallet. Med anledning av det som framkommit i 

studien behövs det, som vi ser det, klargöras hur ansvarfördelningen mellan de båda 

myndigheterna ska se ut och det med stöd av forskning.  

 

Hur ser de känslomässiga reaktionerna ut? 

I socialt arbete i allmänhet och i arbetet och mötet med individer som skär sig i synnerhet, väcks 

känslor och tankar som kan göra att individen känner sig mer eller mindre trygg i sin roll som 

socialsekreterare. I vår utbildning har vi förberett oss på trygga möten som ska innehålla intresse 

och empati och vi förbereds med andra ord inte på de möten som kan kännas otrygga och lämnar 

kvar känslor som det socialsekreterarna i vår studie beskriver. Upplevelsen av trygghet eller 

otrygghet i arbetet som socialsekreterare är något som aktualiseras under denna studie. Vår 

uppfattning är att socialsekreterarna i stort känner sig trygga i arbetet med dem som skär sig. Det 

framkommer att alla har tillgång till handledning och att de pratar med kollegor när det dyker upp 

svårigheter både i arbetet och rent känslomässigt. Detta är bra, vilket bekräftas av Wallroth och 

Åkerlund (2002, s. 78-80), som säger att det är nödvändigt med handledning för att orka arbeta 

med dessa individer. Det vår studie pekar på är att våra intervjupersoner inte upplevde arbetet 

 39



 

med dem som skär sig lika svårt som de som arbetar med behandling inom psykiatrin, vilket vi 

tror beror på att de två olika yrkesgrupperna har olika kompetens och att de fokuserar på olika 

delar av problemet. Vår uppfattning är att det som rent känslomässigt upprör socialsekreterarna i 

deras yrkesroll är när de anser att ungdomen är ett ärende för BUP och BUP inte tar sitt ansvar.  

 

Lars Hallgren (Socialstyrelsens rapport 2004-123-41) talar om att socialtjänsten behöver förbättra 

omhändertagandet och utveckla metoder för att ta hand om individer med självskadeproblematik. 

För att detta ska bli möjligt behöver socialtjänsten mer kunskaper om problemet. För att få mer 

kunskaper krävs forskning, och då forskning som är anpassad till disciplinen socialt arbete. Vår 

förhoppning är att detta behov uppmärksammas och att de metoder Hallgren talar om utvecklas 

inom en snar framtid, då skärandeproblematiken kan bli ett allt mer förekommande problem 

inom den sociala sfären. 

 

 

 

 

 

 

 40



 

REFERENSER 

Allmänna barnhusets skriftserie 2004:1. ”Unga som skadar sig själva”. Stockholm: Edita. 

 

Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bibeln. Markusevangeliet kap. 5, vers 2-7.  

 

Blomberg, B. (2004). Mellanrummet. Tidskrift om barn och ungdomspsykiatri (10), 39-52. Tillgänglig: 

Mellanrummets vänförening. 

 

BRIS. (2004). ”BRIS-rapporten”. [www dokument]. URL http://www.bris.se 

 

Carlander, J. (Red.), Eriksson, K., Hansson-Pourtaheri, A-S., & Wikander, B. (2001). Trygga och 

otrygga möten. Stockholm: Gothia. 

 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., & Wängnerud, L. (2004). Metodpraktikan. Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad (2: a uppl.). Stockholm: Norstedts Juridik AB.  

 

Favazza, A. (1996). Bodies under siege: Self – mutilation and body modifiction in culture and psychiatry. (2nd 

ed.). Baltimore: John Hopkins University Press. 

 

Grina, T. (1997). Det viktiga mötet. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Havnesköld, L., & Risholm Mothander, P. (2002). Utvecklingspsykologi. Psykodynamisk teori i nya 

perspektiv. (2:a uppl.). Stockholm: Liber AB. 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Levencron, S. (1998). Cutting: Understanding and overcoming self-mutilation. New York: W.W. Norton 

& Company, Inc. 

 

Lindén, G. (2002). Psykodynamiska perspektiv på sociala problem. I A. Meeuwisse & H. Swärd 

(Red). Perspektiv på sociala problem (s. 199-227). Stockholm: Natur och Kultur. 

 41



 

McAllister, M., Creedy, C., Moyle, W., & Farrugia, C. (2002). Nurses’ attitudes towards clients 

who self-harm. In Journal of Advanced Nursing [online], 40, (5), 578-586. Available: PubMed  [2005, 

January, 24] 

 

Meeuwisse, A., & Swärd, H. (2002). Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Molin, A. M. (2003). Empatin inom socialtjänsten. Socionomen, nr 7, s. 10-12. 

 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2001). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 

Falköping: Liber AB. 

 

Payne, M. (2002). Modern teoribildning i socialt arbete. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Samuelsson, M. (2001). Självskadebeteende ett fenomen hos tonårsflickor. En 

litteraturgenomgång över bakomliggande faktorer. Socialmedicinsk tidskrift [online], nr 5, 449-454. 

Tillgänglig: Artikelsök [15 januari, 2005] 

 

Samuelsson, M. (2004). Självskadebeteende hos unga kvinnor. Litteraturredovisning av nyare 

artiklar rörande självskadebeteende, dess bakgrund och behandling. Socialmedicinsk tidskrift 

[online], nr 3, 271-278. Tillgänglig: Artikelsök [15 januari, 2005] 

 

Scheff J, T., & Starrin, B. (2002). Skam och sociala band – om social underordning och utdragna 

konflikter. I A. Meeuwisse & H. Swärd (Red.). Perspektiv på sociala problem. (s. 167-184). Stockholm: 

Natur och Kultur. 

 

Socialstyrelsen. (2004-107-1). ”Flickor som skadar sig själva” en kartläggning av problemets 

omfattning och karaktär.  

 

Socialstyrelsen. (2004-123-41). ”Vad vet vi om flickor som skär sig”. 

 

Thomas, K. (1998). Det defensiva jaget – ett psykodynamiskt perspektiv. I R. Stevens (Red.). Att 

förstå människor. Lund: Studentlitteratur. 

 

 42



 

Wallroth, P., & Åkerlund, S. (2002). Hål i huden – flickor som skär sig (sfph:s monografiserie nr 46). 

Stockholm: Nordstedts Tryckeri. 

 

 

 

Övriga källor 

C. Hallek. Personlig kommunikation, 9 mars, 2005. 

 

H. Ardalan. Personlig kommunikation, 8 mars 2005. 

 

Barn och Ungdomsgruppens konferens ”Flickor i riskzon”. Stockholm, 8-9 mars 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 43



 

BILAGA 1 – BREV TILL STADSDELSFÖRVALTNINGARNA  
                       
 
 

Hej! 

 

Vi heter Susanne Wetterholm och Görel Johansson och går sista terminen på 

socionomutbildningen vid Stockholms Universitet. Utbildningen avslutas med en 

examinationsuppsats, C – uppsats på 10 poäng inom Socialt arbete. 

 

Med anledning av att självskadebeteende ökar i omfattning i dagens samhälle kommer vi som 

blivande socionomer att möta dessa individer allt mer. Att möta det svåra är en ofrånkomlig del i 

det sociala arbetet och när vi som socialsekreterare möter fenomenet skärande väcker detta 

beteende något inom oss. I vår uppsats har vi valt att avgränsa självskadebeteende till fenomenet 

skärande, det vill säga ett beteende där individen skär eller rispar sig på kroppen. Vårt syfte med 

uppsatsen är att få en bild över vad fenomenet skärande väcker hos socialsekreteraren i form av 

upplevelser, tankar och känslor. Vi har av den anledningen för avsikt att komma i kontakt med 

socialsekreterare som kan tänka sig vara med i vår studie. 

 

Vi hoppas att Ni vidarebefordrar vår förfrågan till socialsekreterare inom Er förvaltning 

(se separat brev) 

 

Tack på förhand 

Susanne Wetterholm och Görel Johansson 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

BILAGA 2 – BREV TILL SOCIALSEKRETERARE 

 

Hej! 

Vi heter Susanne Wetterholm och Görel Johansson och går sista terminen på 

socionomutbildningen vid Stockholms Universitet. Utbildningen avslutas med en 

examinationsuppsats, C – uppsats, på 10 poäng inom Socialt arbete. 

 

Med anledning av att självskadebeteende ökar i omfattning i dagens samhälle kommer vi som 

blivande socionomer att möta dessa individer allt mer. Att möta det svåra är en ofrånkomlig del i 

det sociala arbetet och när vi som socialsekreterare möter fenomenet skärande väcker detta 

beteende något inom oss.  

 

I vår uppsats har vi valt att avgränsa självskadebeteende till fenomenet skärande, det vill säga ett 

beteende där individen skär eller rispar sig på kroppen. Vårt syfte med uppsatsen är att få en bild 

över vad fenomenet skärande väcker hos socialsekreteraren i form av upplevelser, tankar och 

känslor. Vi har av den anledningen för avsikt att komma i kontakt med socialsekreterare som kan 

tänka sig vara med i vår studie. 

 

Som intervjuperson kommer Ni att vara helt anonym och vi kommer att hantera materialet 

varsamt. De upplevelser, tankar och känslor som Ni delar med Er kommer inte att kunna 

identifieras tillbaka till Er som person. Att delta som intervjuperson sker helt och hållet frivilligt 

och om Ni bestämmer Er för att medverka, har Ni möjlighet att när som helst dra Er ur, både 

innan och under intervjun. Intervjun kommer att ta ca 60 minuter och vi kommer båda att 

närvara. I intervjusituationen kommer vi att använda oss av en halvstrukturerad intervjuguide 

med öppna frågor. Vi har även för avsikt att använda oss av bandspelare, för att inte få avbrott i 

samtalet och inte gå miste om viktiga detaljer.  

 

Har Ni några frågor går det bra att höra av Er till någon av oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Susanne Wetterholm   Görel Johansson 

Tel. xxxxx                                                                       Tel. xxxxx 

Mailadress                                              Mailadress  

  



 

BILAGA 3 - INTERVJUGUIDE 

 

 

Om Dig själv 

Berätta lite om Dig själv 

Ålder 

Utbildning 

Arbete 

 

Erfarenhet av mötet med självskadebeteende och framförallt personer som skurit sig 

Berätta lite om Dina yrkeserfarenheter på detta område 

Personer som skadat sig själv och framförallt personer som skurit sig. 

 

Hur skulle Du vilja beskriva de bakomliggande skälen till att man skär sig hos …. någon eller 

några av de Du haft kontakt med? 

Yttre orsaker (miljöfaktorer som problem i familjen, övergrepp mm) 

Inre orsaker  (psykisk sjukdom, depression, borderline mm) 

Samverkande orsaker 

Smittoeffekter 

 

Vad tror Du att de som skurit sig haft för syfte? (Om Du inte redan sagt det) 

Att lindra inre smärtor, ångest, vrede eller skam 

Ett sätt att bemästra.. och hantera stressliknande tillstånd 

Att avleda eller straffa sig själv eller andra 

Ett rop på hjälp, att få uppmärksamhet eller en önskan om att dö 

 

Om Du specifikt tänker på ….. som Du berättat om vad tror Du att just skärande haft för betydelse för .....   

(honom/henne/dom)?  

 

 

 

 

 

 

  



 

Upplevelser av fenomenet – att individer skär sig? 

Du kanske redan berättat om detta – men vi vill gå tillbaka för att få detta ytterligare belyst. 

 

Berätta om Din erfarenhet om hur individer skurit sig. 

Omfattning, plats på kroppen osv 

 

Vad väckte dessa handlingar för känslor och tankar hos Dig – då när Du hade kontakt? 

Dina kroppsliga förnimmelser 

Dina tankar och känslor 

 

Hur reflekterar Du nu i efterhand om Dina känslor och tankar? 

 

Fanns det behov av stöd för Dig? 

Fick Du hjälp i form av handledning, kollegialt stöd eller… 

 

Vad hände i praktiken med de personer som Du berättat om? 

Berätta om den psykosociala handläggningen av …… de fall som Du nämnt? 

Arbetet inom socialtjänsten, remittering 

När släppte socialtjänsten sitt ansvar för personen, familjen?  

 

En slutlig bedömning 

Hur bedömer Du dessa fall i jämförelse med annat arbete inom socialtjänsten? 

Yrkeserfarenhet och tankar och känslor kring självskadebeteendet – skärande. 
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