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Abstract 
Studien berör något som från olika håll uppfattas som ett ökande problem - flickor som skär 

sig. Studiens syfte var att genom en kvalitativ studie med intervju som metod undersöka tre 

kuratorers, på tre olika ungdomsmottagningar, kunskaper och förståelse av 

självskadebeteende bland flickor. Studien berör också kuratorernas uppfattning om bra 

bemötande av dessa flickor, arbetsmetoder samt om det pågår någon preventiv verksamhet på 

de tre aktuella ungdomsmottagningarna. 

Beteendet förstås som ett symptom på en problematik som grundlagts under flickornas 

uppväxt och förstås då ofta vara kopplat till problematiska familjerelationer. Att skära sig 

uppfattas främst som ett sätt att reducera ångest, ett sätt att omvandla den psykiska smärtan 

till en fysisk mer konkret.  

Då självskadebeteende vanligen förenat med skam, är en tillåtande atmosfär och att ta 

flickorna på allvar är essentiellt i bra bemötande. Det finns inga klara riktlinjer för 

kuratorernas arbetsmetoder men grunden för kuratorernas arbete är främst psykodynamisk 

och kognitiv teori. Det preventiva arbetet i samband med självskadebeteende är begränsat 

dock förekommer samverkan mellan olika instanser som uppfattas som viktigt redskap när det 

gäller förebyggande arbete. 
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Inledning 

Jag är en tjej på 15 år. Jag har varit mobbad sen jag var 8 år. Nu har jag börjat skära mig. 

Jag vill inte ta livet av mig men det känns bra att göra det. Det känns liksom lättare när jag 

skärt mig. Är det nåt fel på mig? Jag kollar på såren då känner jag mig stolt. Är det normalt? 

Men jag fattar inte varför. Hjälp mig, jag vill inte skära mig mera.  

 

Det här är ett av alla brev som BRIS (Barnens Rätt I Samhället) tagit emot senaste tiden (Bris 

årsrapport 2005).  

Det är svårt att förstå att någon avsiktligt kan sarga sin kropp men i dag är det ett sätt för 

många unga och främst flickor att ta hand om jobbiga känslor. Den samlade bedömningen 

från vårdpersonal i Sverige är att de som gör det blir fler och fler. 

Uppsatsen kommer att beröra något som till synes är ett växande problem bland unga och då 

främst bland flickor. Ett problem som innebär att unga flickor skadar sig själva i olika 

situationer. Som blivande socionom och med inriktningen mot socialt arbete med inriktning 

mot flickor och ungdomar anser jag det viktigt att öka min och förhoppningsvis andras 

kunskaper om och förståelse för självskadebeteendets orsaker och funktioner för den som skär 

sig. Jag ser det också viktigt att undersöka vilken hjälp flickorna kan få.  

 

Förförståelse 
Studiens vetenskapsfilosofiska position är fenomenologisk, vilket bland annat innebär att 

forskaren skall närma sig forskningsobjektet med en ”klarvaken uppmärksamhet som är 

medveten om alla förutfattade meningar och erfarenheter om detsamma” (Lindgren, 1994, s. 

91). Åsikter och värderingar ska i en forskarsituation läggas åt sidan och i möjligaste mån 

ersättas av ren nyfikenhet. Då det finns svårigheter att fullt ut förhålla sig objektiv anser jag 

att det är av stor vikt att redogöra för min förförståelse, för att på så vis möjliggöra för läsaren 

att bedöma huruvida den färgat den färdiga uppsatsens innehåll.  

Min kunskap i och förförståelse av området var vid uppsatsskrivandet början högst begränsad.  

Jag har genom mitt arbete som samtalskontakt till våldtagna flickor mött tre flickor med 

självskadebeteende. Min förståelse utifrån dessa flickors situation är att självskadebeteende är 

ett symptom, det vill säga det finns en bakomliggande orsak och att orsakerna kan vara av 

skiftande karaktär. Våldtäkt, som var anledning till mitt möte med flickorna, spelade in för en 
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av flickornas självskadebeteende. De andra två flickorna uppgav att de redan innan 

våldtäkterna börjat skada sig själva, vilket innebär att beteendet hade annat ursprung.   

 

Problemformulering 

Från olika håll hörs röster om att fler och fler flickor skadar sig själva. Det finns inga 

vetenskapliga belägg för att det verkligen skett en ökning men den samlade bedömningen från 

personal som möter ungdomar i sitt arbete är att antalet unga flickor som skär sig på senare år 

har ökat. Beteendet är ofta förenat med skam och skuld, vilket gör att mörkertalet befaras vara 

stort. I både nationella och internationella enkätundersökningar riktade till ungdomar själva 

har 5–7 procent av ungdomspopulationen angett självskadebeteende i form av 

tablettförgiftningar eller självtillfogade yttre skador på kroppen, åtminstone vid något tillfälle. 

Internationella data talar för att endast en mycket liten andel (mindre än 15 procent) av dessa 

ungdomar söker sjukhusvård för skadan (Socialstyrelsen, 2004-107-1). 

Det är därför av största vikt att problemet uppmärksammas och att kunskap kring 

problematiken sprids och möjliggör för alla de som i sitt yrke möter ungdomar snabbare kan 

upptäcka, bemöta med förståelse och hjälpa. För att kunna hjälpa de unga som skadar sig 

själva på ett adekvat sätt behövs bland annat kunskap om beteendets orsaker och vilka 

funktioner beteendet fyller för den självskadande och hur man skulle kunna möta och hjälpa 

dessa flickor som skär sig. 

Syfte 
Syftet med studien är att öka förståelsen kring självskadeproblematik genom att undersöka 

vilka orsaker som kan ligga till grund för ett självskadande beteende och att öka förståelsen 

för vilka funktioner som självskadandet kan fylla. Studien syftar också till undersöka hur 3 

kuratorer uppfattar bra bemötande av och hur de arbetar med självskadande flickor samt att 

undersöka om det pågår något förebyggande arbete på de tre kuratorernas arbetsplatser. 

 

Frågeställningar 

• Vilka orsaker kan ligga till grund för självskadeproblematik? 

• Vilka funktioner kan självskadebeteendet fylla för den som skadar sig? 

• Hur bemöter kuratorerna unga flickor som söker hjälp på ungdomsmottagningarna? 
• Vilka arbetsmetoder använder kuratorerna sig av för att hjälpa självskadande flickor? 
• Vilka teorier ligger till grund för kuratorernas arbetsmetoder? 
• Finns det något förebyggande arbete på de tre aktuella ungdomsmottagningarna? 
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Definition av självskadebeteende 

Självskadebeteende är ett diffust begrepp. Det är lätt att vid första anblick tro att 

självskadebeteende är ett misslyckat försök att ta sitt liv, vilket författare menar att det inte är. 

Att skada sig själv är ett sätt att överleva (Favazza, 1996; Smith, Cox och Saradjian, 1999; 

Åkerman, 2004; Pålsson, 2004). Dock är det vanligt att de som ägnar sig åt självskadande 

beteende också gör självmordsförsök (Wallroth och Åkerlund, 2002). 

Psykiatrikern Karl Menninger var den förste att beskriva och belysa självskadebeteendet som 

eget fenomen, vilket han gjorde redan 1938 i sin bok Man against himself. Menninger menade 

att det självskadande beteendet var en icke-dödlig demonstration av självdestruktiva impulser. 

 

I denna undersökning har jag valt att använda mig av Favazzas (1996) definition av 

självskadebeteende 

”Avsiktlig förstörelse eller förändring av den egna kroppsvävnaden utan medveten 

självmordsavsikt” (The deliberate destruction or alteration of one´s body tissue without 

conscious suicidal intent”) (Favazza, 1996, s 18). 

 

Kategorisering av självskadebeteende 

I sin kategorisering skiljer Favazza mellan kulturellt sanktionerat självskadande och 

avvikande-patologiskt självskadande beteende. De båda huvudtyperna indelas sedan i 

undergrupper enligt följande: 

 

Kulturellt sanktionerat självskadande 

Ritualer och sedvänjor 

 

Avvikande-patologiskt självskadande  

Grovt, stereotypt och måttligt/ytligt. 

Kategorin måttligt/ytligt är i sin tur indelat i följande undergrupper:  

Tvångsmässigt, episodiskt och repetitivt 

 

Kulturellt sanktionerat självskadande innebär att man skadar den egna kroppen själv eller 

låter andra göra det.  
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Ritualer innebär att det är invävt i det sociala livet och ofta syftar till att upprätthålla en social 

ordning. Den rituella självskadan återupprepas likt en tradition eller har med samhällets 

trossystem att göra. Exempel på den rituella delen är omskärelse. 

 

Sedvänjor avser inte i samma utsträckning att upprätthålla den sociala ordningen. Exempel på 

fenomen som tidigare kunde ses som självskadande men som idag är kulturellt accepterade är 

piercing och tatueringar. 

 

Avvikande-patologiskt självskadande beror ofta på psykiska störningar eller neurologiska 

sjukdomar. Undergrupperna bygger på beteendemönster och på graden av kroppsskada. 

 

Grovt självskadande är den ovanligaste formen. Självskadandet utförs vid enstaka tillfällen 

men är ofta grova och mycket blodig. Det kan handla om att sticka ut sina ögon, kastrering, 

eller skära av sig någon kroppsdel. Det handlar ofta om psykotiska eller kraftigt 

drogpåverkade människor som hör röster, som t ex fått en gudomlig befallning. 

 

Stereotypt självskadande innebär att bita sig själv, riva upp sår i huden, att slå sitt huvud mot 

hårt föremål, t ex en vägg eller slå på sin kropp med t e x hammare. Ofta är beteendet rytmiskt 

och enformigt och görs inte sällan i andras närvaro. Beteendet är vanligast bland människor 

med utvecklingsstörning men förekommer också vid autism, scitzofreni, Tourettes syndrom 

och neurologiska sjukdomar som Nyhans sundrom, deLanges syndrom och Retts syndrom. 

 

Måttligt/ytligt självskadande indelas i följande undergrupper: 

Tvångsmässigt självskadande som innebär ett beteende som upprepas många gånger varje 

dag. Beteendet klassas som en impulskontrollstörning. Vanligast formen är trichotillomani – 

bortryckande av mängder av hårstrån. Beteendet är inte vanligt kopplat till ett speciellt 

känsloläge och den som gör det är ofta inte medveten om sitt beteende.  

 

Episodiskt och repitativt självskadande är den vanligaste formen. Det självskadande beteendet 

handlar ofta om att skära eller rispa sig, svälja vassa föremål, bränna sig, dunka huvudet i 

väggen eller att slå sig själv måttligt. Beteendet kan upprepas ofta eller göras någon gång då 

och då med långa mellanrum. Vanligt är att beteendet börjar i nedre tonåren och många av 
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dem som utsätter sig för denna form av självskadande har varit utsatta för övergrepp och 

emotionell försummelse (Favazza, 1996). 

Begreppsförklaring 

 
Självdestruktivitet 

I uppsatsen nämns självdestruktivitet som något skiljt från självskadebeteende. 

Självdestruktivitet eller självdestruktivt beteende avser att beskriva ett bredare spektrum av 

mänskliga beteende. Begreppet omfattar beteenden som självmord, självmordsförsök, alkohol 

och drogmissbruk, ätstörningar, att utsätta sig själv för situationer där det är stor risk att man 

blir skadad eller sexuellt utnyttjad (Wallroth & Åkerlund, 2002). 

 

Ungdomsmottagning 

Ungdomsmottagningen är en preventiv verksamhet med främsta uppdrag att möta ungdomars 

behov av råd och hjälp gällande sex och samlevnad, preventivmedel och graviditet. Alla 

ungdomsmottagningar har därför en eller flera barnmorskor. Många mottagningar har också 

en läkare knuten till sig och vanligt är att speciella ”killmottagningar” erbjuds, där pojkar, 

vissa tider, har möjlighet att träffa manlig personal. På de flesta ungdomsmottagningar i 

Stockholmsregionen finns i dag också en eller flera kuratorer vars uppdrag är att stödja de 

ungdomar som är i behov av stödsamtal. Besöken är kostnadsfria och personalen har 

tystnadsplikt. Åldersgränsen på de flesta ungdomsmottagningar är 12 – 23 år. Kuratorerna 

erbjuder vanligen korta samtalserier, det vill säga ca 15 – 20 besök. Det finns inga klara 

riktlinjer för kuratorernas stödjande samtal (www. fsum.org/om_fsum.htm, 2005-05-31). 

 

Förebyggande arbete 

Förebyggande arbete kan beskrivas i tre steg:  

Primärt prevention: Insatser avsedda att förhindra innan problem uppstår. 

Sekundär prevention: Avsedd att förhindra att befarade problem uppstår eller förvärras. Gäller 

definierade riskgrupper. 

Tertiär prevention: Insatser riktade till individer som redan drabbats av sjukdom eller 

problem (Lagerberg & Sundelin, 2000). 
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Tidigare forskning 
I följande avsnitt berörs omfattningen av skadebeteende, tidigare forskning kring problemets 

orsaker från olika perspektiv samt något om beteendets funktioner för den självskadande.  

 

Omfattning 

Det är svårt att uttala sig om omfattningen av självskadeproblematiken, dels för att 

forskningen är begränsad när det gäller svenska förhållanden men också för att självskadandet 

ofta är förenat med skam och görs i det fördolda. Det är därför troligt att mörkertalet är stort. 

Det krävs att någon upptäcker skadorna eller att ungdomen själv sökt hjälp för att komma med 

i statistiken. De enda säkra och tillgängliga siffrorna visar bara dem som av någon anledning 

sökt hjälp. En troligtvis stor men svårfångad grupp är de ungdomar som är förhållandevis 

välfungerande trots att de skadar sig själva (Socialstyrelsen, 2004-107-1; Smith, Cox & 

Saradjian, 1999).  

Att kunskapen är bristfällig hänger inte samman med att fenomenet är nytt. Berättelserna om 

kvinnor och flickor som sargat sina kroppar är återkommande genom historien. En av dem är 

Stina, född 1763 som insjuknade i fjortonårsåldern med mystiska kramper och smärtor i 

bröstet och magen. Hon slukade knappnålar och porslinsbitar. Hennes vård anförtroddes 

Johan Odhelius som i sina anteckningar skrev ”Det mesta af symptomerna/…/ har påtageligen 

varit sjelfgjordt”. Behandlingen bestod i stickande instrument och s k stinksprit för att avslöja 

bedrägeri, det hjälpte Sara Stina föga. Hennes beteende var periodvis starkt destruktivt, hon 

fortsatte att svälja nålar, bita sig själv i armar och fingrar, var sexuellt utlevande, gav sig själv 

örfilar och tog strypgrepp på sig själv (Johannison, 1997).  

 

Det är på senare år forskningen om på problemet tagit fart. Om det faktiskt skett en ökning är 

inte vetenskapligt belagt men den samlade uppfattningen bland personal som möter ungdomar 

i sitt arbete, så som ungdomsmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, skola osv. är att 

problemet ökat och främst bland tonårsflickor (Socialstyrelsen, 2004-107-1; Allmänna 

Barnhuset 2004: 1).  

I Västra Götaland genomfördes en undersökning av 14 av regionens kommuner. Studien 

syftade till att undersöka den psykosociala hälsan hos elever i åk 7-9. Undersökningen visar 

bland annat att var tredje flicka har tankar på att avsiktligt skada sig själv (Samuelsson, 2001). 
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Bris (Barnens Rätt I Samhället) årsrapport 2004 visar en dramatisk ökning senaste åren av e-

mail från flickor som skadat sig själva. 2004 inkom nästan 1600 e-mail från flickor som 

skadat sig själva, vilket var en ökning med 40%  från 2003.  

 

Vem och varför 

Tidigare forskning och litteratur vittnar om att självskadebeteende är av mycket komplex 

karaktär. Att skada sig själv kan ha på en rad olika orsaker. Det är lätt att vid första anblick tro 

att självskadebeteende är ett misslyckat försök att ta sitt liv, vilket den litteratur som studerats 

beskriver att det inte är. Att skära sig är ett sätt att överleva (Favazza, 1996; Smith, Cox & 

Saradjian, 1999; Åkerman, 2004; Pålsson, 2004). Det är dock vanligt att de som ägnar sig åt 

självskadebeteende också gör självmordsförsök (Wallroth & Åkerlund, 2002). Att den 

förmodade ökningen av självskadeproblematik gäller främst flickor tros bland annat bero på 

att pojkar oftare använder andra former av utagerande (Allmänna Barnhuset, nr 2004:1; 

Pipher, 1998). Gruppen flickor är inte homogen. Flickor och kvinnor som skadar sig finns i 

alla samhällsklasser och enligt psykolog Sundh i Lumholdh (2004) finns lika många 

bevekelsegrunder för att skära sig och sättet att göra det som det finns personer som skär sig. 

Enligt Sundh ska självskadebeteendet ses som meningsbärande – som ett symptom på en 

djupare problematik.  

 

I litteraturen finns olika sätt att se på orsakerna till självskadebeteende. Vissa forskare menar 

att orsakerna främst finns att hitta på det strukturella planet medan andra hävdar att det främst 

handlar om en problematik som har sina rötter på individuell nivå.  

 

Pipher (1998) menar att anledningen till att det är flickor som utsätter sig själva för skador 

och att beteendet ökat i modern tid har sin grund i strukturella orsaker. Författaren hänvisar 

till de villkor flickor och kvinnor lever under i dagens moderna samhälle. Flickors inträde i 

adolescensen (puberteten) innebär stor press på dem. ”Flickor blir ”kvinnoimitatörer” som 

pressar in alla sina olika sidor i ett trångt fack. Livfulla, självsäkra flickor, blir blyga, 

villrådiga unga kvinnor” (a.a, s. 20). Pipher menar att samhället förvandlar flickorna från att 

vara individer som trott på sig själva och haft en egen vilja, till att bli några som frågar sig vad 

de måste göra för att vara andra till lags.  

Klyftan mellan flickors sanna själv och samhällets förväntningar på vad en riktig kvinna är 

ställer, enligt Pipher till stora problem. Hon menar att flickorna p g a pressen att passa in i en 
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begränsande och orimlig kvinnoroll utvecklar ett delvis falskt själv med depression och dåligt 

självförtroende som följd (a.a). 

 

Från psykodynamiskt perspektiv kopplas självskadebeteendet ihop med starka omedvetna 

känslor och konflikter som är skapade i barndomen. Trauman under barndomen, så som 

sexuella övergrepp, fysisk och psykisk misshandel och emotionell försummelse har stark 

koppling till självskadebeteende. Sundh i Lumholdh (2004) menar att flickor som skadar sig 

själva saknar ett gott förhållande till sina kroppar och att de egentligen är väldigt arga. 

Många flickor har utsatts för allvarliga kränkningar och övergrepp och forskning visar att 

självskadebeteendet kan vara en reaktion på det de varit utsatta för. Det antas att upprepade 

fysiska och psykiska angrepp, som barn har svårt att försvara sig mot, kan leda till lagring av 

känslor som aggressivitet och vrede och som i tonåren kan riktas mot den egna kroppen  

(Socialstyrelsen, 2004-107-1; BRIS årsrapport 2004; Bengtsson & Brager, 2003). Inom den 

klassiska psykoanalytiska teorin nämns bland annat kastration, masturbation, menstruation 

och masochism m.m som skärandets orsaker (Wallroth & Åkerlund, 2002). Wallroth & 

Åkerlund (2002) refererar till psykoanalytiker som ser skärande som ett sätt att bearbeta 

omedvetna konflikter som är kopplade till könsorganet. Skärandet hos flickor uppfattas som 

önskan om att skapa hack i huden som symboliserar små könsorgan, som sedan kan beröras 

och manipuleras på olika sätt. Kopplingen görs också till obearbetade konflikter kring 

menstruation. Skärandet skapar en blödning som inte kommer från könsorganet, blödningen 

kan ses av andra och kvinnan själv kan kontrollera blödningen. 

 

Funktioner 

Att skada sig själv fyller olika funktioner för olika människor. Sundh i Lumholdh (2004) talar 

om att beteendet kan handla om att bokstavligen söka sin gräns. Genom att skära sig 

uppenbarar sig hudens gränsdragning mellan det som finns på insidan huden och utan för, 

skärandet skapar fokus och ger den som skär sig kontroll över sin kropp också ett sätt att 

kontrollera sitt eget liv. Många som skär sig har fått lära sig sen barnsben att de är dåliga, att 

skära sig själv kan fungera som en bestraffning av det egna jaget. Uppfattningen kan vara att 

smärtan som skadan innebär är den smärta som individen förtjänar.  

Självskadebeteendet kan vara ett sätt att dämpa ångest och hantera påträngande minnen. Den 

fysiska smärtan kan fungera som avledande från den känslomässiga. En del skadar sig själva 

för att synliggöra den känslomässiga smärtan och göra den verklig, eller för att den fysiska 

smärtan som uppstår är ett sätt att känna något över huvud taget (Bengtsson & Brager, 2003).  
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Sundh i Lumholdh (2004) menar att en viktig del av basen i problematiken är självkänslan, 

eller brisen på den. Många av de flickor som skär sig anser inte att de är värda att få lyckas, 

att vinna.  

Metod 
Vetenskapsfilosofisk position 

Studien har ett fenomenologiskt perspektiv. Inom fenomenologin försöker man förstå sociala 

fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv. Den beskriver världen sådan den upplevs av 

subjekten, och förutsätter att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är. 

Ett fenomenologiskt perspektiv inom den kvalitativa forskningsintervjun innebär öppenhet för 

den intervjuades upplevelser och uppfattningar, koncentration på livsvärlden, försök att sätta 

förkunskapen i parantes och ett sökande efter väsensmeningar i beskrivningarna. 

Fenomenologin studerar individernas perspektiv på sin livsvärld och försöker förstå den 

kvalitativa mångfalden hos deras upplevelser (Kvale, 1997). 

 

Metodval 

Mot bakgrund av den fenomenologiska positionen valdes kvalitativ intervjumetod. Kvale 

(1997) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som att forskaren ”söker förstå världen ur 

de intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras 

livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna” (a.a, s. 9). Samtalsintervjuer ger möjligheter 

att få oväntade svar som ofta inte skulle nedtecknas på ex. en enkät. Den kvalitativa 

intervjumetoden skapar även möjlighet för uppföljning både om man som intervjuare/forskare 

inte förstår svaret men även för att tränga djupare in i svaret. Det är en ständig interaktion 

mellan forskare och intervjuperson (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2004).  

Studien har en induktiv ansats, vilket innebär att empirin varit vägledande för mitt teorival 

(a.a). Intervjuerna har studerats och bearbetats för att därefter analyseras utifrån en eller flera, 

i efterhand valda, fruktbara teorier.  

 

Urval 

Intervjuerna omfattar tre kuratorer på tre olika ungdomsmottagningar runt om i 

Stockholmsregionen. Valet av kuratorer på ungdomsmottagningar har gjorts utifrån den 

föreställningen att ungdomsmottagningarna är den plats som många gånger är den första och 

inte sällan den enda instans flickor med självskadebeteende söker sig till med sina problem 

(personlig kommunikation, kurator A, 050422). Min önskan var att intervjua 4 kuratorer. Jag 
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uppfattade antalet rimligt för att skapa mig en uppfattning av självskadeproblematik och 

också hur bemötande och hjälp av detsamma kan se ut. Jag ansåg också att antalet var rimligt 

med tanke på omfattningen av det material som skulle bearbetas. Strategiskt urval har 

använts, det vill säga ett urval som grundas på att välja de informanter som har stor kunskap i 

ämnet (Kvale 1997). Enda kriterier vid val av kuratorer har varit att de har erfarenhet av att 

möta flickor med självskadebeteende. 11 ungdomsmottagningar kontaktades i Stockholms län 

och då via telefon. På 7 av de 11 ungdomsmottagningarna kom jag i kontakt med kuratorer 

som samtliga visade stort intresse för ämnet. På grund av tidsbrist tackade 3 av kuratorerna 

nej. Ytterligare en kurator föll bort på grund av sjukdom strax innan intervjutillfället. De 

kuratorer som ställde upp har alla, enligt dem själva, god erfarenhet av den aktuella 

problematiken.  

 

Avgränsning 

Undersökningen avgränsar sig till flickor i åldern 12 – 23 år. Anledningen till det valda 

åldersspannet är att de aktuella ungdomsmottagningarna riktar sig till ungdomar i den åldern.   

 

Intervjuguide 

”I en intervjuguide anges de ämnen som är föremål för undersökningen och i vilken ordning 

de kommer tas upp under intervjun. Guiden kan beskriva i stort de ämnen som ska täckas eller 

den kan rymma en rad omsorgsfullt formulerade frågor” (Kvale, 1997, s. 121).  

Den aktuella frågeguiden rymmer en rad övergripande frågor. Frågorna utarbetades med 

utgångspunkt i att styra in informanten på ett visst område så som orsaker till 

självskadandebeteende. Därefter avsågs att låta informanten fritt följa sina tankar och tala till 

punkt. Förutom de redan färdigkonstruerade frågorna följde en rad spontana följdfrågor, vilka 

gör att intervjuerna något varierande i sitt innehåll.  

 

Intervjuns genomförande 

Under intervjutillfällena har öppenhet eftersträvats, det vill säga strävan har varit att ha så få 

förantaganden som möjligt. Under intervjun har jag försökt tolka det som sägs, upprepa för att 

klarlägga och om det är möjligt, arrangera en uppföljning för att utveckla tolkningarna. Målet 

har varit att erhålla ett nyanserat och beskrivande material som reflekterar intervjupersonens 

erfarenheter (Kvale, 1997). Vid de tre intervjuerna har frågeguide använts.  

De tre intervjuerna genomfördes på respektive ungdomsmottagning, på en plats på 

mottagningen som kuratorerna själva valt. Enda önskemålet från min sida var att platsen 
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skulle vara relativt fri från bakgrundsljud då alla intervjuerna genomfördes med hjälp av 

diktafon. Samtliga intervjuer varade i ca 1 timme. 

 

Transkribering av intervjuerna 

En utskrift är en konstruktion av en muntlig kommunikation som har blivit en skriftlig. Varje 

utskrift från ett sammanhang till ett annat för med sig en rad överväganden och bedömningar. 

Utskrifter är tolkande konstruktioner och det finns ingen objektiv, sann omvandling från 

muntlig till skriftlig form. En utskrift från en muntlig intervju till skriftspråk blir alltid en 

konstruktion, en tolkning där man ändrar från en form till en annan. Genom att så noggrant 

som möjligt skriva ner pauser, repetitioner, allt som sagts utan att ta bort något eller ändra 

språket samt ta med emotionella aspekter som t ex fnitter och harklingar har försök gjorts att 

följa vad som verkligen sades utan att lägga till något och att detta leder till att det fortfarande 

är intervjupersonens berättelse som visas i materialet (Kvale, 1997). 

Vid några tillfällen har ljudet fallit bort och då är även det angivet i materialet. Även 

uppbackningssignaler har registrerats för att kunna se hur jag som intervjuare förhåller mig 

aktiv som lyssnare genom att visa intresse och uppmuntrar informanten att fortsätta tala 

(Johansson, 2005). Alla samtal och även så intervjuer växer fram i ett samspel med sekvenser 

av frågor och svar som ömsesidigt påverkar varandra, därför har jag valt att ta med även mina 

yttranden under intervjutillfällena för att eventuell viktig information om de förhållanden 

under vilka samtalet skapas kan tas med i tolkningen av informanternas svar (Hydén & 

Hydén, 1997).  Transkriptionerna omfattar 35 sidor.  

 

Resultat och analys 

För att skapa tydlighet i materialet är det tematiserat. De övergripande temata som har valts, 

har utarbetats efter de frågeområden som fanns i frågeguiden: orsaker, funktioner, 

arbetsmetod och arbetsmetodens teoretiska grunder, samt förebyggande åtgärder. Efter 

bearbetning av materialet, det vill säga efter att ha läst materialet ett flertal gånger, har 

ytterligare övergripande temata utkristalliserats: fler pojkar än flickor samt kunskapsläget. 

Efter ytterligare bearbetning av materialet fann jag det möjligt att kategorisera de 

övergripande temtana i en rad grupper. I temata Orsaker ryms följande: Familjeproblematik, 

Sexuella övergrepp, Psykiska problem, Tonårsproblematik och kamratpåverkan, Ett sätt att 

överleva. Under temata Arbetsmetod och arbetsmetodens teoretiska grunder ryms följande 

grupper Bemötande och förhållningssätt, Arbetsmetod och teoretiska grunder samt 

Familjeperspektiv. Efter varje övergripande temata följer en sammanfattning. 
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Analysens upplägg följer de övergripande temata som finns i resultatdelen med ett tillägg; Två 

grupper som jag fann rimligt att redovisa som egen kategori då jag uppfattade detta vara ett 

intressant fynd.  I analysen finns alltså följande temata: Orsaker, Funktioner, Fler flickor än 

pojkar, Arbetsmetod och arbetsmetodens teoretiska grunder, Kunskapsläget och 

Förebyggande arbete.  

  

För att göra materialet mer hanterbart har texterna meningskoncentrerats, det vill säga i det 

bearbetade materialet har kärnmeningen eftersökts i det som informanterna delat med sig av. I 

och med en meningskoncentrering reduceras texterna till kortare och koncisare formuleringar 

(Kvale, 1997). Efter varje temata följer en sammanfattning. 

I resultatdelen används belysande citat både för att göra texten mer levande och för att 

underlätta för läsaren att bedöma rimligheten i tolkningar som gjorts. Efter resultatdelen följer 

en analys. Analysen av materialet har gjorts utifrån den forskning och litteratur som studerats 

i ämnet samt genom att låta objektrelations- och kognitiv teori samt det salutogena 

perspektivet komplettera varandra. Då studien rymmer en frågeställning som berör 

arbetsmetoder har jag också valt att ta med en kort beskrivning av kognitiv och 

psykodynamisk terapi för att jämföra med kuratorernas arbetsmetoder. 

 

Etiska aspekter 

Samtliga kuratorer kontaktades via telefon och vid samma tillfälle presenterade jag mitt 

forskningsprojekt och förfrågan om intervju. Samtliga informanter gavs möjlighet att 

återkomma om de ville tänka över saken om de uppfattade sig behöva det, vilket ingen tyckte 

sig behöva. Vid samma tillfälle informerades om rätten att vara anonym samt att bandspelare 

avsågs användas vid intervjutillfället. För att kontrollera hur väl mina tolkningar stämmer av 

informanternas svar har jag, då materialet transkriberats och meningskoncentrerats, låtit 

informanterna ta del av ”sina” intervjuer. Ingen av informanterna har dock kommenterat det 

bearbetade materialet. Informanterna har också informerats om, att då forskningsprojektet är 

slutfört och granskats vid ett seminarium kommer det inspelade materialet och utskrifterna på 

datorn raderas. Informanterna kommer också givetvis få ta del av den färdiga produkten 

(Kvale, 1997). 
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Validitet, Reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet och reliabilitet 

En undersöknings validitet respektive reliabilitet hänger främst ihop med om man mätt det 

som avsågs mätas (validitet) och med vilken noggrannhet undersökningen genomfördes 

(reliabilitet) (Ruth, 1991). 

För att en studie skall uppnå hög validitet och reliabilitet bör varje del i forskningsprocessen 

granskas (Kvale, 1997). Det finns en rad frågor att ställa sig. 

Bland annat hur urvalet har gått till och om informanten har den erfarenheten som är 

nödvändig för att ge svar på de aktuella frågeställningarna. 

Valet att intervjua tre kuratorer på tre olika ungdomsmottagningar föranleddes av 

föreställningen att just kuratorer på ungdomsmottagningar med stor sannolikhet möter flickor 

som skadar sig själva. Urvalet av kuratorer på ungdomsmottagningar har uteslutet styrts av 

vilka kuratorer som haft möjlighet att avsätta tid för intervju. Om just dessa tre kuratorer är de 

som har störst erfarenhet av att möta flickor som skär sig är osäkert.  

Enligt Ruth (1991) är det av största vikt att forskaren eftersträvar att inte styra intervjun, att 

inte utforma frågor utifrån den egna förförståelsen och i intervjusituationen inte föra in sina 

egna tolkningar i det som sägs.  I möjligaste mån har försök gjorts att inte styra informanten 

med ledande frågor eller att inte föra in egna tolkningar i det som sägs, utan låta informanten 

fritt tala. Vid transkriberingen av intervjuerna upptäcktes dock att intervjuerna innehåller en 

rad ledande frågor, främst de spontana följdfrågorna.  

Ledande frågor ses ofta som ett problem då dessa riskerar att snedvrida informantens svar. 

Kvale (1997) menar dock att ledande frågor kan vara ett sätt att höja validiteten. Ledande 

frågor möjliggör en prövning av tillförlitligheten i informantens svar och bekräftar därigenom 

intervjuarens tolkning.  

Validiteten och reliabiliteten avgörs också mycket av hur väl insamlad data tolkas och 

analyseras, det vill säga hur väl tolkningarna och analysen överensstämmer med verkligheten. 

I en fenomenologisk undersökning handlar det om hur väl forskarens analys och tolkningar 

representerar informantens uppfattningar (Ruth, 1991). För att stärka de redovisade 

tolkningarna används ur materialet belysande citat. För läsaren kan det då bli möjligt att följa 

forskarens ställningstagande och värdera rimligheten i dessa (Alexandersson, 1994). 

 

Generaliserbarhet 

Studien omfattar endast tre informanter vilket innebär att generaliserbarheten är högst 

begränsad. Kvale (1997) menar dock att det är möjligt att generalisera även i kvalitativa 
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studier med få informanter. Författaren hänvisar då till analytiska generaliseringar, där 

forskaren presenterar belägg och argument för anspråk på generaliserbar kunskap.  

 

Teoretiska utgångspunkter 
Avsnittet innehåller en beskrivning av kognitiv teori och arbetsmetod, psykodynamisk teori 

med inriktning mot objektrelationsteorin och psykodynamisk arbetsmetod, samt en kort 

beskrivning av det Salutogena perspektivet.  

 

Då studien har en induktiv ansats har jag vid val av teorier utgått från empirin, det vill säga 

intervjuernas innehåll och sökt efter de teorier som på ett fruktbart sätt kan öka förståelsen av 

informanternas beskrivningar av självskadebeteendet. Informanterna har under intervjuerna 

uttryckt att de själva uppfattar sig ha en teoretisk kunskapsförankring i den kognitiva och 

psykodynamiska traditionen, vilket föranlett mig att välja dessa teorier. Mitt val av 

objektrelationsteori, som har sitt ursprung i psykodynamisk teoribildning, bygger på 

informanternas beskrivning av självskadebeteendet som ett symptom med till stor del grund i 

problematiska relationer till föräldrarna. Den kognitiva teorin har valts då informanterna 

också ger uttryck för uppfattningen att den som skär sig ofta har en ett tankemönster som är 

upphov till ett dysfunktionellt beteende. Kuratorerna menar också att de i sitt arbete med 

ungdomar har ett friskhetsperspektiv och söker efter ungdomarnas resurser, vilket har gjort att 

även det salutogena perspektivet uppfattats som fruktbart redskap vid analys av intervjuerna. 

 

Kognitiv teori och metod 

Begreppet kognitioner kommer från latinets cognoscere och betyder att kunna, att få kunskap 

(Perris, 1996). Grundantagandet i kognitiv teori är att ”innehållet i en människas kognitioner 

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

1996, s. 22). Inom kognitiv teori antas också att människors sätt att uppfatta olika situationer 

och händelser huvudsakligen bestäms av tidigt införlivade kognitiva strukturer. Kognitiva 

strukturer eller kognitiva scheman som det också kallas innebär en mental struktur som antas 

bli inpräntat i människan genom erfarenheter. De kognitiva strukturerna fungerar som en sorts 

filter för våra upplevelser och bestämmer vårt sätt att bearbeta, tolka och lagra intryck från vår 

omgivning men också från vår inre miljö. Vi lär oss alltså i barndomen och under tonåren hur 

vi ska se på omgivningen och oss själva. Negativa erfarenheter under uppväxten kan för en 

människa resultera i så kallade dysfunktionella övertygelser, det vill säga tankefel. Perris 
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(1996) refererar till psykoanalytikerna Arieti och Bemporad (1978) som menar att negativa 

uppfostringsmetoder och föräldrars sätt att kommunicera eller inte kommunicera med barnet, 

kan för barnet innebära en förvrängd bild av sig själv och andra. Den förvrängda bilden kan 

sedan bli så grundmurad att fortsatta erfarenheter som skulle kunna leda till förändring 

hindras att tränga igenom. Depression är enligt Arieti och Bemporad i Perris (1996) exempel 

på resultat av snedvriden självuppfattning och feltolkning av andras förväntningar och 

reaktioner. Ångest ses ur ett kognitivt perspektiv som något som inte är kopplat till en verklig 

fara (Perris, 1996). Till skillnad från rädsla som grundas på en verklig fara är ångest baserat 

på upplevelsen av och föreställningen om hot. Källan till den upplevda ångesten och 

föreställningen om hot är enligt den kognitiva teorin oacceptabla känslor och idéer som 

hänger samman med vanmakt.  

 

Ur kognitivt perspektiv är terapeutens främsta målsättning att hjälpa den hjälpsökande att 

identifiera, värdera och reagera på sina dysfunktionella tankar och övertygelser (Perris, 1996). 

Terapeutens uppgift är inte att övertyga personen om att en viss tolkning av verkligheten är 

korrekt, utan att hjälpa denne upptäcka att varje situation och händelse kan uppfattas och 

tolkas utifrån många perspektiv. Terapeuten förväntas förhålla sig mer aktiv än vad som är 

brukligt i många andra psykoterapiformer. Personens egna erfarenheter är grunden för det 

terapeutiska arbetet. Det är därför viktigt att terapeutens arbete alltid från hur världen speglas 

genom patientens ögon.  

Olika terapeuter kan arbeta olika mycket med detta men rent allmänt kan sägas att kognitiva 

terapeuter inte ägnar sig enbart åt vad som händer i samtalsrummet utan man fokuserar 

mycket på vad som händer utanför detsamma. Vanligt inslag är därför hemläxor.  

 

Objektrelationsteori och metod 

Psykodynamisk är en term som används för att beteckna olika riktningar inom den 

psykoanalytiska traditionen. Grundläggande antaganden inom det psykodynamiska 

perspektivet är kopplade till psykisk determinism och det omedvetna. Psykisk determinism 

innebär att människors tankar styr handlingar och beteende och dessa tankar är inte 

slumpmässiga. Med det omedvetna avses att delar av våra tankar finns bortom vår kunskap 

(Payne, 2002). 

En av inriktningarna är inom den psykodynamiska inriktningen är objektrelationsteorin. 

Objektrelationsteorierna riktar sin uppmärksamhet mot hur känslomässiga relationer till andra 
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byggs upp hos individen. Framför allt betonas barnets relation till föräldrarna och då främst 

till modern (Havnesköld, Risholm, Mothander, 1995).  

Ytterligare en objektrelationsteoretiker är Margaret S Mahler från USA. Mahler i Wikander 

(1995) indelar barnets första tre år i följande utvecklingsfaser: normal autistisk fas (0 – ca 6 

veckor), normal symbiotisk fas (ca 6 veckor – 5-10 månader) och separations-

individuationsfas (ca 5 -36 månader). Den normala autistiska fasen handlar, enligt Mahler 

om en anpassning till ett liv utanför livmodern. Under den normal symbiotiska fasen är 

barnets upplevelse präglat av en känsla av gränslöshet. Gränslöshet i den bemärkelsen att inte 

ha förmåga att urskilja gränsen mellan sig själv och omsorgstagaren. Barnet saknar 

kroppsuppfattning och upplevelsen av en egen identitet. Genom omsorgstagarens eller det så 

kallade primärobjektets nära kontakt med barnet – genom att smeka, hålla om och bära barnet 

– skapas en känsla av trygghet och också en kroppsuppfattning vilken gör att barnet så 

småningom uppfattar sina gränser gentemot andra. I och med separations och 

individuationsfasen börjar barnet uppfatta sig själv som en egen individ, en person skild från 

primärobjektet.  Dessa tre faser handlar om hur barnet i olika steg närmar s k ökad 

objektkonstans, d v s en individ som har separerat och förmår uppleva sig själv skild från 

primärobjektet både psykiskt och fysiskt. Ett barn som inte som inte får tillräckligt god 

omsorg får svårt att klara av nära relationer men också svårigheter att klara separationer (a.a). 

 

I den ökade objektkonstansen ingår också att barnet kan nyansera bilden av sig själv och sin 

omgivning. I första hand då nyansera bilden av primärobjektet och förstå att en och samma 

person både kan vara ond och god.  En nyanserad bild möjliggör för barnet att utvecklas till 

att både kunna ta emot och ge kärlek och kritik (Wikander, 1995). Uppdelningen i ond och 

god kallas inom objektrelationsteori för splitting (klyvning). Blir inte barnet emotionellt 

bekräftad och sedd uppstår svårigheter för barnet att förena positiva och negativa upplevelser 

och att uthärda inre konflikter, vilket i sin tur leder till outhärdlig ångest (Havnesköld & 

Risholm Mothander, 1995).  

Donald Winnicott i Wallroth & Åkerlund (2002) myntade begreppet det sanna självet och det 

falska självet. Ett barn vars föräldrar inte förmår spegla barnets hela känslospektra tvingas 

härbärgera sina känslor själv allt för tidigt. Känslor som inte bekräftas kan för barnet upplevas 

som otillåtna och kan leda till en oförmåga att verbalisera kring känslorna och i förlängningen 

leda till en bortträngning av dem. Barnet gömmer undan sitt sanna själv och det anpassade 

självet, det falska självet, tar form.  
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Att arbeta psykodynamiskt innebär att patient och terapeut tillsammans ser på patientens 

livsberättelse. Fokus ligger på vad och vilka yttre betingelser som format patientens inre liv.  

Dynamiken mellan det inre livet (tankar, känslor och kroppsförnimmelser) och de yttre 

händelserna i dåtid och i nutid står i fokus. Det handlar inte i första hand om att botas utan om 

att lära känna sig själv och att bli tillfreds med sig själv, både med tillgångar och 

tillkortakommanden. Att bli medveten om de egna begränsningarna och gränser gentemot 

andra människor samt att finna sitt eget uttryck för sig själv och sitt liv. Ångestreaktioner ses 

som signaler på att det finns konfliktfyllda omedvetna tankar, känslor eller behov. Om man 

inte har lyckats lösa konflikterna, kan de ha trängts bort från medvetandet. Aktuella händelser 

kan aktivera dessa obearbetade konflikter, vilket resulterar i ångest.  

Inom psykodynamisk teori försöker man förstå sambandet mellan ångestsignalen och de 

underliggande konflikterna. Den klassiska behandlingen inom psykodynamisk terapi innebär 

en ansträngning att göra det omedvetna medvetet och hålla tillbaka impulser som leder till att 

någon avsiktligt skadar sig själv. Behandlingen av självskadebeteende involverar möjligheten 

att lära sig utveckla olika sätt att uttrycka sig i ord och tydliggöra vilka inre modeller som styr 

personen (Wang, Lundberg, Rönnberg, Smedler, 2005). 

 

Salutogent perspektiv 

Salus är latin och betyder hälsa (Antonovsky, 1991). Innebörden av begreppet salutogent är 

sökandet efter orsaker till människors, trots olika påfrestningar, strävan att hålla sig friska 

istället för fokusering på det sjuka (a.a). Den mest kände forskaren i ämnet är israelen Aaron 

Antonovsky, professor i medicinsk sociologi. Perspektivet utgår från att tillvaron är full av 

påfrestningar och svårigheter som individen måste lära sig hantera. Förmågan är beroende av 

att man förmår skapa och se ett sammanhang i tillvaron. Detta samanhang kallar Antonovsky 

(1991) KASAM, känsla av sammanhang. KASAM bygger på begreppen meningsfullhet, 

begriplighet, hanterbarhet. Meningsfullhet är det mest centrala begreppet och är 

förutsättningen för begriplighet och hanterbarhet. 

Meningsfullhet: Upplevelsen av en känslomässig förankring. Upplevelsen av att någon är 

betydelsefullt. 

Begriplighet: Det som inträffar är förståeligt, förutsägbart och upplevs som ordnat, 

strukturerat och tydligt. Det innebär att negativa händelser kan göras begripbara. 

Hanterbarhet: Vilken grad en person upplever sig ha resurser med vilkas hjälp möjligheten 

finns att möta olika krav. Resurserna består av den egna förmågan och den tillgång som finns 
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till andras hjälp och stöd. Hög känsla av hanterbarhet minskar risken för att inta en 

passiviserande offerroll (a.a).  

 

Resultat 
Presentationen av informanterna är mycket begränsad och det med respekt av informanternas 

rätt och önskan om att vara anonyma. Kuratorerna benämns i texten som kurator A, B och C.  

Alla tre kuratorerna har tio till femton års erfarenhet av vård av ungdomar på 

behandlingshem. De har dessutom psykoterapiutbildning enligt Steg 1. Kurator A och B har 

varit verksamma på respektive ungdomsmottagningen sedan fem år tillbaka och kurator C har 

arbetat som kurator på två olika ungdomsmottagningar under de senaste tio åren.  

 

Orsaker 

Familjeproblematik 

Samtliga informanter menar att det finns två grupper av självskadande flickor. En grupp 

flickor som har en tyngre problematik, vilka skär sig ofta och mycket och en grupp som skär 

sig någon gång då och då. Kurator A menar att flickor som kommer till 

ungdomsmottagningarna ofta tillhör den senare gruppen. De flickorna kommer ofta från 

väldigt vanliga familjer med vanliga problem. Det som kan vara utmärkande är att det ofta 

råder en otydlig rollfördelning i familjerna och att flickorna tar ansvar för sina föräldrars 

känslor. Skilsmässa kan vara en av orsakerna till att rollerna förändrats.  

 
Jag tycker att jag kan se att det ofta kan vara en otydlig rollfördelning i familjen, vem det är som är vuxen och 

när, ofta går de (flickorna) in och tar vuxenrollen och tycker synd om mamma och det är synd om pappa och så 

där, det är så många ungdomar som lever i familjer med skilsmässa att man nästan inte ser det som ett kriterium 

längre, att det skulle vara nåt problem men det är ju alltså det största som kan hända en ungdom att ens 

föräldrar splittrar på sig så att den ena försvinner eller att den ena inte finns med riktig, mår man dåligt då så 

vågar man inte ta upp det liksom för då blir de (föräldrarna) ännu mer ledsna (Kurator A). 

 

Både kurator B och C pekar på djupa familjekonflikter som karaktäristiskt för de familjer 

flickorna lever i. Vanligt är också flickors upplevelse av att vara osynliggjorda och 

emotionellt försummade. Kurator B menar att många som skär sig har en oförmåga att 

verbalisera sina känslor. Att skada sig själv kan då vara ett sätt att kommunicera med sin 

omgivning som ett rop på hjälp. 
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Jag tänker på en flicka som jag träffade ganska länge som kom till mig när hon gick i trean på gymnasiet, hon 

skar sig ibland och dunkade huvudet i väggen, med henne var det så att hon hade det jättejobbigt i sin familj och 

hennes pappa var en riktig förtryckare, han kränkte henne rejält och hon blev alltid svarslös,  han hade så 

mycket ord och hon hade inte det, det var en tjej som var mer, alltså konstnärlig och inte så otroligt verbal och 

han pratade ned henne och tryckte ned henne och när hon hade haft de här riktiga uppträdandena med honom 

och verkligen kände sig slut på ord, helt maktlös då gick hon ned på sitt rum och skar sig,  med henne var det 

väldigt tydligt att hon inte hittade något  utlopp för sin  vrede och vanmakt (KuratorB). 

  
Det kan vara allt från att det är jättestormigt i en familj med mycket bråk och stök till att föräldrarna jobbar 

jämt och att flickorna nästan är övergivna och får klara väldigt mycket själva (Kurator C). 

 

Sexuella övergrepp 

Informanterna är medvetna om forskning som pekar på kopplingen mellan sexuella övergrepp 

i barndomen och självskadebeteende. Uppfattningen bland kuratorerna är att det är en 

förekommande orsak men inte den främsta bland de flickor som kommer till 

ungdomsmottagningarna. Kurator A säger: 

 
Visst har det hänt att tjejer som har suttit och pratat med mig och som har skurit sig och varit destruktiva 

kommer på att det är någon släkting som förgripit sig på dem, det får man inte glömma (Kurator A). 

 

Psykiska problem 

Kuratorerna uppger att flera av de flickor som sökt hjälp haft psykiska problem så som 

nedstämdhet, depression, svår ångest och ätstörningar. 

 

De tre kuratorerna hänvisar till genetiska grunder för självskadebeteende. Självskadandet ses 

då som ett utvecklat symptom av bland annat depression och nedstämdhet. Informanterna 

delar också uppfattningen att det kan finnas en medfödd skörhet som i kombination med 

miljömässiga orsaker skulle kunna utgöra grunden för ett självskadebeteende.  
 

Jag tror det finns en ärftlighet i det här också, det är ju inte skärningen som går i arv utan det är nedstämdheten, 

depressionen som går i arv, vilket inte är helt ovanligt kanske 10% av fallen  (Kurator A). 

 

Jag funderar på om de här tjejerna skulle vara andra personligheter, andra personer och om de skulle kunna 

göra på någon annat sätt för att hantera det här svarta (Kurator B).  

 

Jag tror inte det bara har med miljön att göra, jag tror det handlar om genetiken också, att vissa är skörare på 

nåt vis och att vissa har en större benägenhet att falla dit (Kurator C). 
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Informanterna uppfattar självskadebeteendet som likartat med anorexi och bulimi. De menar 

att det alltid finns orsak att fråga den som har ätstörningar om personen i fråga också skadar 

sig på annat sätt och många gånger visar det sig att det också finns en självskadeproblematik. 

Kurator B menar att det självhat som finns hos den som har ätstörningar också är signifikant 

för den som skär sig.  
 

Mycket självhat, vanmakt och mycket dåligt självförtroende har jag mött hos de här tjejerna och samma sak med 

de som har ätstörningar, de vänder det där hatet inåt mot sig själva (Kurator B). 

 

Tonårsproblematik och kamratpåverkan 

Alla tre pekar på tonårstiden i sig som en del av problemet. Det är en tid då man som ung inte 

vet hur man skall handskas med olika problem. Kurator C menar att de flesta tonåringar mår 

mer eller mindre dåligt periodvis.   

 
Det kan gå väldigt upp och ned, ena veckan kan de sitta här och storgråta och livet är pest och elände och en 

vecka senare då kvittrar de och ler och allting är jättebra, det är en hormonstorm som drar igång i kroppen 

under den här tiden och allt känns så mycket starkare, ibland tänker jag att de tar till det lite för lätt, jag har en 

del unga som skär sig som är kanske sådär 13,14,15 och så fort saker går dem emot så skär dem sig för att de 

hört någon annan som gjort det och så där eller läst om det, jag tror inte det alltid är så värst genomtänkt alla 

gånger när flickorna skär sig (Kurator C). 

 

Samtliga informanter tar upp smittoeffekten som en del av orsaksmekanismerna. De menar 

sig kunna se en ökning av hjälpsökande flickor då problematiken uppmärksammas i media 

eller på film. Kurator B säger:  

 
Det är ju olika kategorier, de som kom efter de sett Fucking Åmål, det var ju mer den här smittoeffekten, där det 

egentligen gjorde väldigt ont att skära sig, de andra som skär sig precis överallt ofta på ställen ingen ser, då är 

det annat djupliggande som utlöser det men de flesta som kommer hit är de här första som använder det som ett 

sätt att klara av tonårstiden tänker jag (Kurator B). 

 

Ett sätt att överleva 

Informanterna kopplar inte samman självskadebeteendet med viljan att ta sitt liv. 

Uppfattningen är att det är vanligt att den som skär sig också har självmordstankar men att 

skärandet främst är ett redskap för att orka leva.  
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Självmordstankar finns ju hos de flesta tonåringar mer eller mindre, som en ständig följeslagare och vad 

meningen med livet är och så, men man ska nog inte koppla ihop skärandet med självmordsförsök hela tiden men 

känslan kan ju vara väldigt hopplös (Kurator A). 

 

Det är väldigt sällan som jag träffat någon som skär sig som säger att den vill dö (Kurator B). 

Det är ett sätt att överleva snarare (Kurator C). 

 

Sammanfattning 

Samtliga informanter menar att självskadebeteendet är ett symptom och inte ett problem i sig 

självt. När det gäller antaganden om orsaker till självskadebeteendet anges många faktorer 

och även att det kan vara flera faktorer som samverkar. Kuratorerna uppger (utan inbördes 

rangordning) familjeproblematik, sexuella övergrepp, psykiska problem, ”vanlig 

tonårsproblematik” och kamratpåverkan som möjliga bakomliggande orsaker till 

självskadebeteende. Alla tre kuratorerna menar att den röda tråden är flickornas upplevelse av 

ensamhet och att de ofta saknar någon vuxen att prata med. Informanterna uppfattar 

självskadebeteende som ett sätt att orka leva och inte främst som ett försök att ta sitt liv. 

 

Funktioner 

Informanternas förståelse av självskadandets funktioner är samstämmig. Det är ett sätt att få 

kontroll över sina känslor och att omvandla en inre, känslomässig smärta till en yttre och mer 

konkret. Att skära sig är också, enligt kurator A ett sätt att söka sin existens och bokstavligen 

känna sin yttre gräns mot omvärlden. 

 
Det handlar om mycket ångest som de inte vet var de ska göra av, tjejerna säger själva också att man blir så 

förtvivlad att man inte vet om man finns, finns jag eller känns jag eller gör det ont, man måste testa den gränsen 

(Kurator A). 

 

Om man har riktigt, riktigt ont i själen alltså psykologiskt riktigt, riktigt ont och man känner en ångest och en 

hopplöshet som man inte står ut med så kan man alltid skära sig och då ser man en påtaglig skada, det gör ont 

och blodet rinner, det finns någon slags lättnad att skära sig, det är mycket självhat också, en tjej sa att hon 

hade orsakat sina föräldrar så mycket lidande så att nu måste hon lida själv, det är ett sätt att hantera mycket 

frustration och vanmakt och genom att skära sig tar man kontroll över kroppen precis som anorektiker gör 

(Kurator B).  

 

Det är en ångestreducerare det är så de beskriver det, att det känns bättre inuti och man ser att det rinner blod 

(Kurator C).  
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Sammanfattning 

Av intervjuerna framgår att ångest spelar en central roll i ett självskadebeteende och 

informanternas förståelse av skärandets funktioner är främst kopplat till ångestlindring. Enligt 

två av informanterna kan skärandet också ses som ett sätt att synliggöra en känslomässig 

smärta och göra den verklig eller för att den fysiska smärtan möjliggör att kunna känna 

någonting alls. Enligt kurator A kan det också vara ett sätt att straffa sig själv. Kurator A 

menar att det är ett sätt att söka sin yttre gräns mot omvärlden. 

 

Fler flickor än pojkar 

Informanterna anser att det är svårt att uttala sig om det är ett fenomen främst bland flickor. 

Kurator A menar att ungdomsmottagningar främst riktar sig till flickor vilket gör att gruppen 

flickor som söker hjälp av den anledningen kan vara större. Kurator A uppfattar också flickor 

generellt mer benägna att prata om sina problem och söka hjälp. Under de år kuratorerna varit 

verksamma på respektive ungdomsmottagning ses inte någon större ökning av flickor som 

skär sig. Uppfattningen är dock att det skett en ökning relaterat till när de själva var unga.  
 

Det har säkert funnits i alla tider och har ökat om jag jämför nu med när jag själv var ung eller bara under tiden 

jag jobbade på institution men jag tycker inte det förändrats under tiden jag jobbat här (Kurator A). 

 

Varför en trolig ökning skett och då främst bland flickor problematiseras inte i någon större 

utsträckning av någon av informanterna. Kurator C säger: 
 

Precis som med ätstörningar och sånt är det mycket mer utbrett bland flickor och vad det beror på vågar jag 

inte ge mig in på (Kurator C). 

 

Sammanfattning 

Det är fler flickor än pojkar med självskadeproblematik som söker hjälp hos de aktuella 

ungdomsmottagningarna. Det har troligen skett en ökning men inte någon framträdande 

ökning de senaste 5 – 10 åren. Samtliga kuratorer har varit i kontakt med pojkar som skär sig 

men menar att de är betydligt färre till antalet än flickorna. Varför antalet flickor är högre vill 

de inte spekulera i.  
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Arbetsmetod och arbetsmetodens teoretiska grunder 

 

Förhållningssätt och bemötande 

Informanterna uppfattar inte självskadebeteende väsenskilt från andra självdestruktiva 

beteenden. Det är viktigt att inte avgränsa för mycket utan se problemet i sitt sammanhang. 

Oavsett vilket sätt man skadar sin kropp på kan det vara liknande bakomliggande 

mekanismer.  Det råder delade meningar mellan kuratorerna huruvida man skall fokusera på 

skärandet eller ej. Samtliga menar att det är viktigt att signalera att det finns kapacitet att 

härbärgera flickornas känslor och berättelser. Kurator B och C menar också att det är viktigt 

att möjliggöra för flickorna att visa sina ärr och sår som ett led i att förmedla hur allvarligt 

kuratorerna uppfattar situationen och beteendet.  
 

Jag säger alltid vill du visa mig, jag tänker att jag tar det på allvar när jag säger det, det känns viktigt för dem 

själva när de skär, de tycker själva att det är skruvat, det är ju verkligen ett djupt rop på hjälp (Kurator B). 

 

Ofta upplever de att ingen bryr sig riktigt och när jag ber att få se är det som om det blir en lättnad över att nån 

tar dem på allvar, de är allvarligt när nån ger sig på sig själv (Kurator C). 

 

Kurator A menar dock att fokus inte nödvändigtvis måste ligga på skärandet i sig. Enligt 

kuratorn skulle det till och med kunna ha en negativ inverkan då det kan bidra till ett ökat 

självskadebeteende. Enligt informanten är flickor som skär sig ofta i stort behov av 

bekräftelse och det är viktigt att bekräfta flickan som person men inte den del av personen 

som skadar sig. Fokus på skärandet kan bidra till en manifest identitet som självskadare. 
 

Jag brukar ta som en anamnes och titta på vad som kan orakat att flickan mår så dåligt, att hon skär sig, jag 

anser det viktigt att se till flickans friska delar och bekräfta dem istället för den skärande delen, om flickan 

skapat en identitet i skärandet är det inte så bra att ge näring till den delen (Kurator A). 

 

Raka frågor och tydlighet är viktigt i mötet med självskadande ungdomar. Kuratorerna menar 

att flickor som skär sig sällan söker hjälp på mottagningarna med anledning av sitt 

självskadande. Vanligt är att kuratorerna leder in samtalet på självskadandet när det misstänks 

föreligga ett sådant problem. Enligt kurator B är det av största vikt att skapa en tillåtande 

atmosfär i mötet med en självskadande flicka. Informanten menar att den som skär sig ofta 

upplever sitt beteende som oerhört skamfyllt, vilket gör det viktigt att förmedla att allt är 
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tillåtet att prata om men också att det är tillåtet att inte berätta om saker som ungdomen inte är 

redo för.  
 

Det ingår i mitt jobb att jag måste våga höra och jag måste våga se och jag måste få ungdomen att våga berätta 

för det blir mindre skamfyllt då och jag måste förmedla att det går att hitta andra sätt att hantera ångesten och 

frustrationen på, det handlar mycket om att ta det i deras takt (Kurator B).  

 

Kurator A och B menar att det är viktigt att våga se och höra men också känna sin 

begränsning, det vill säga när den självskadande flickan behöver mer hjälp än det stödjande 

samtal som kuratorer på en ungdomsmottagning kan erbjuda.  
 

Jag blir aldrig rädd, jag står pall för det mesta men jag kan bli orolig och blir jag väldigt, väldigt orolig då 

måste jag ju skicka den ungdomen vidare, jag blir oroligt t ex när man springer hos barnmorskorna mycket och 

att hon dricker mycket eller det kan ju komma andra signaler från ungdomsverksamheten t ex eller skolan 

(Kurator A). 

 

Det handlar naturligtvis om varför de skär sig, om det är så att jag bedömer att någon är suicidal så skickar jag 

alltid vidare, alltså om det är någon som sitter och säger att jag vill dö, jag har redan tänkt ut att jag ska skära 

mig i badkaret så skickar jag, då åker jag med den personen själv till bup eller psykiatrin om den är över 18 år, 

suicidalbedömningar ska vi inte göra, vi gör en bedömning om man skall göra en bedömning men där går ju 

definitivt gränsen, men det är ju också varför de skär sig, motivet och hur illa de mår när det gör det, om 

ångesten och furstrationen kommer ofta, ofta, kommer de och säger jag skar mig för ett halvår sen, ja då blir det 

ju en annan situation så klart (Kurator B). 

 

Kurator C menar att i ungdomsmottagnings uppdrag ingår att vara lättillgänglig, främst 

tidsmässigt, vilket innebär korta samtalsserier med många ungdomar. För att kunna fullfölja 

uppdraget krävs att man som kurator är tydlig och att ungdomen relativt snabbt kan berätta 

om sitt problem. Kurator A och C menar att en viktig uppgift för en kurator är kunna motivera 

ungdomen att vilja förändra sin tillvaro. 

  
Det ligger i mitt arbete att motivera dem att vilja ha en förändring, det är viktigt (Kurator A). 

 

Jag tänker att man ganska snabbt ska prata om det så att man inte sitter i nån psudoverksamhet och snackar 

skit, man ska kalla saker vid dess rätta namn och vara tydlig med att ungdomen är där för sin egen skull 

(Kurator C). 
 

Enligt kurator A bygger ungdomsmottagningens verksamhet på frivillighet vilket skapar ett 

gynnsamt utgångsläge i arbetet med ungdomar. Flickor som söker hjälp på en 
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ungdomsmottagning gör det frivilligt och är därmed ofta relativt redo att börja tala om sina 

problem när de kommer. Informanten menar att det är svårare med de flickor som skär sig 

men som aldrig söker hjälp. 

 
När en tjej kommer till oss är hon ju redan börjat tänka efter och inte vill må som hon gör, vilket gör det hela lite 

enklare, de ungdomar som kommer hit är ju jäkla modiga människor som verkligen vill förändra något och gör 

oftast det, men de som inte har kommit så långt eller aldrig gör det är det ju svårare för oss att göra någon åt, 

de kommer vi ju inte i kontakt med (Kurator A).  
 

Två av informanterna framhåller vikten av att se möjligheterna i arbetet med unga generellt. 

De menar att de försöker se möjligheterna, att söka efter flickorna resurser är mer gynnsamt 

än att peka på de problem som finns.  

 
Jag letar sällan svårigheter utan försöker se det som är möjligt (Kurator A).  

 

Att leta vi försöker hålla friskhetsperspektivet här, det är vår ledstjärna, på så vis tror jag man kommer långt 

(Kurator C).  

 

Arbetsmetod och dess teoretiska grunder 

Kuratorerna menar att de arbetar främst psykodynamiskt men med kognitiva inslag. Kurator B 

och C uppfattar det svårt att uttala sig om exakt vilka teoretiska utgångspunkter de egentligen 

har i sitt arbete. Kurator C anser sig inte vara en vän av teorier utan menar att arbetsmetoden 

bygger på en sammansättning av olika teorier.  

 
Jag skulle nog hävda att jag har en psykodynamisk grund, att jag verkligen tror på att människor har sin 

berättelse och den berättelsen grundas på erfarenheter under uppväxten men när det gäller att arbete med 

ungdomar krävs det att man är mer aktiv och då tänker jag att jag också jobbar kognitivt eftersom jag jobbar 

med att ge dem nåt lite handfast och tänka på när situationerna uppstår, ja alltså det kan vara så att din pappa 

kränker dig och det påverkar dig så att du känner sån frustration men det hjälper mig inte i stunden när det 

händer igen då måste jag ha ett verktyg, ja jag kanske tipsar om att hon ska skriva dagbok i stället för att skära 

sig och sånt (Kurator B). 

 
Det är en intressant fråga, jag är väl psykodynamiskt i grunden kan man väl säga men jag jobbar på så många 

olika sätt men jag är så dålig på att beskriva vad det är jag gjort egentligen eller vilken teori som ligger till 

grund för det jag gör, jag gillar faktiskt inte teorier så mycket (Kurator C). 
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Kurator A och C menar att det psykodynamiska perspektivet tar sig uttryck genom 

kuratorernas strävan att förstå bakomliggande orsaker. Tillsammans med flickan söks det som 

tros orsakat självskadebeteendet. Det innebär, enligt kurator C att medvetandegöra det som 

för flickan är omedvetet och därmed öka en förståelse av sambanden mellan händelser i 

flickans liv och självskadebeteendet. 
 

Jag tycker det är väldigt skönt att vara psykodynamisk, därför att det handlar också om det som inte sägs, alltså 

att man hittar det bakomliggande, jag har aldrig varit med om att det är huvudproblemet att de skär sig utan det 

det är ju oftast bara ett uttryck, de kanske redan lagt av med att skära sig men de mår dåligt och ja sådär 

(Kurator A). 

 

Jag tror ju det är viktigt att titta tillbaka på vad som hänt i ens uppväxt och varför man tar till vissa försvar, de 

flesta är ju inte medvetna om allt som kan ligga till grund för att man mår dåligt (Kurator C). 

 

De kognitiva inslagen tar sig bland annat uttryck genom fokus på nutid och framåt. 

Kuratorerna menar att det är viktigt att försöka få flickorna att reflektera över sitt eget 

beteende, och sina tankemönster och finna nya sätt att hantera sin ångest och sin frustration. 
 

Man försöker etablera en kontakt med ungdomen, försöker få dem att reflektera över hur de tänker och om det 

finns nåt problem och hur ska man lösa det i så fall, vad ska man ha för mål, jag jobbar en del kognitivt även om 

jag är psykodynamisk i grunden (Kurator A). 

 

Det kognitiva handlar mer om här och nu, t ex att man pratar mer om skärandet om när det uppstår och vilka 

situationer man känner sig sugen på det då och så kartlägger man hur beteendet ser ut (Kurator B). 

 
Det kognitiva handlar om att hitta nya strategier och ge tjejerna andra redskap, när du mår dåligt och får 

ångest vad kan du göra då istället för att skära dig och så (Kurator C).  

 

Kuratorerna hänvisar främst till lämplighet som person, intuition och lång erfarenhet av 

behandlingsarbete med ungdomar som grund för sin arbetsmetod. Kurator C säger: 

 
Det handlar mycket om vem man är som person, sen har man efter lång tid inom området en känsla av vad som 

rör sig i huvudet på ungdomarna, jag kan ganska snabbt säga när en ungdom har en förälder som dricker för 

mycket t ex (Kurator C). 

 

Det är viktigt att vara aktiv i sitt möte med ungdomar. Kurator A och B anser att det ofta inte 

fungerar att vara en hummare, det vill säga någon som avvaktande inväntar flickans eget 
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initiativ till samtal och refererar bland annat till flickors upplevelse av möten med Barn- och 

Ungdomspsykiatrin.  

 
Jag tror inte det funkar att sitta och humma när man jobbar med ungdomar, det gäller att fråga och vara lite 

aktiv annars blir de lätt oroliga och risken att de inte kommer tillbaka är stor (Kurator A). 

 

En del flickor säger att hon satt ju bara där och var tyst, jag visste aldrig vad hon tänkte, hon tittade på mig och 

jag visste inte vart jag skulle titta. då tänker jag att de här flickorna mött någon superpsykodynamisk person och 

det går sällan, man väcker bara ångest hos ungdomarna om man är för passiv (Kurator B). 

 

Familjeperspektiv 

De tre informanterna menar att de utgår från ett familjeperspektiv då de arbetar med 

självskadande flickor. Det är viktigt att skapa sig en uppfattning om flickans nätverk. 

Informanterna anser inte att familjen måste blandas in även om två av informanterna upplever 

det gynnsamt att flickornas familjer är medvetna om att det finns ett problem. Det är dock 

alltid flickorna själva som får bestämma. 
 

Jag tänker alltid i termer av familj men vi gör inget över huvudet på flickorna, de måste själva bestämma om de 

vill blanda in sin familj (Kurator A). 

 

Om jag känner att det är en är dunderfamiljeproblematik som är mitt i, då kan jag säga att det låter som om ni 

skulle behöva prata hela familjen, och ibland vill de det men ibland totalvägrar de och då går det ju inte 

(Kurator B). 

 

Man kan ju jobba med nätverket utan att träffa familjen och de som ingår i nätverket men vill de att jag ska 

träffa deras föräldrar eller så då gör jag ju det men bara om de själva vill, det kan ju bli bättre om hela familjen 

pratar igenom det som är problemet (Kurator C). 

 

Sammanfattning 

De tre informanterna har en psykodynamiskt grund kombinerad med ett kognitivt perspektiv i 

sitt arbete med självskadande flickor. Den psykodynamiska grunden möjliggör, enligt 

informanterna en förståelse för självskadandets orsaker som de alla tror till stor del är kopplat 

till uppväxten och barndomen. Viktigt är att göra flickorna medvetna om orsakerna till sitt 

självskadebeteende. Det är angeläget att vara aktiv i sitt arbete med ungdomar och 

informanterna motiverar därigenom den kognitiva delen i sin arbetsmetod. I det kognitiva 

arbetssättet eftersträvas att flickorna börjar reflektera över sitt beteende och därigenom skapa 
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möjlighet att hitta nya sätt att hantera frustration och ångest. Förutsättningen för allt 

terapeutiskt arbete är att skapa en god relation till ungdomarna och att våga ställa raka frågor.  

Två av kuratorerna menar också att det är viktigt att känna sin begränsning som kurator i 

arbetet med en självskadande flicka och göra en bedömning när mer kvalificerad vård krävs. 

Enligt kuratorerna är det bra att ha ett familjeperspektiv med eller utan inblandning av 

familjen. 

 

Kunskapsläget 

Kurator B och C anser det inom många områden behövs ytterligare kunskap om flickor som 

skär sig t ex inom sjukvården och skolan. 
 

En flicka hade skurit sig så illa att hon fick åka ambulans till Södersjukhuset och innan hon skrevs ut fick hon 

träffa en psykiater, han sa att det inte var så farligt för det var ju inget självmordsförsök och hon blev så oerhört 

kränkt, det var ju ett dramatiskt rop på hjälp (Kurator B). 

 

Det beror nog på vem de möter, det tror jag, men det är inte alla som vet och kan så mycket, jag tror det skulle 

behövas mer kunskap bland annat inom skolan och även inom sjukvården om det här problemet (Kurator C). 

 

Kurator A tror att självskadebeteende kan ha en provocerande effekt på människor vilket kan 

leda till att flickorna i vissa fall blir illa bemötta. 

 
Jag tror att det här att man skadar sig själv medvetet, att man inte är rädd om sig kan vara väldigt provocerande 

för andra människor och göra många rädda för vad man kan ta sig till, inom sjukvården ser man ju också dem 

som kommer in och skadat sig på så många andra sätt, olyckor och så och personalen kan nog tycka att det är 

högst onödigt att skada sig själv genom att skära sig, bortskämt liksom (Kurator A). 

 

Sammanfattning 

Kunskapen om självskadeproblematik är bristfällig. Kuratorernas har alla erfarenhet av flickor 

som upplevt sig illa behandlade och inte tagna på allvar bland annat inom sjukvården och 

hänvisar då till okunskap om självskadebeteende.  

 

Förebyggande arbete 

Ungdomsmottagningen är en verksamhet som är förebyggande i och med sin inriktning mot 

ungdomar och därigenom möjliggörs att möta upp problemen på ett tidigt stadium. På de allra 

flesta ungdomsmottagningar i Stockholmsregionen finns i dag en eller flera kuratorer vars 

uppdrag är att stödja de ungdomar som är i behov av stödsamtal. Mottagningarnas 
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förebyggande arbete, när det gäller självskadeproblematik bland flickor är relativt begränsad 

menar kuratorerna. Kurator A hänvisar till bristande resurser men menar också att det inte 

främst är ungdomsmottagningarnas uppgift att arbeta förebyggande med all sorts problematik. 

 
Vi skulle kunna gå ut med den ena grejen efter den andra men det skulle bli väldigt komplicerat, vi är ingen stor 

psykiatrisk mottagning utan vi är en ungdomsmottaning som håller på med prevfrågor och ska vi göra någon i 

skolorna ska det ju i första hand vara prevfrågorna, det är ju så det måste vara, annars skulle vi sitta och jobba 

med allt möjligt och då kanske det andra skulle komma bort va, utan det är preventivmedel och aborter som är 

vår grej först och främst, jag tycker att psykiatrin skulle kunna lära upp pedagogerna t ex för att på så vis öka 

kunskapen bland lärare, vi ska hjälpas åt allihop och ta våra respektive bit (Kurator A).  

 

Alla elever i årskurs nio bjuds in till mottagningarna för allmän information om 

verksamhetsområdet. Under dessa träffar informeras bland annat om vilken funktion en 

ungdomsmottagning fyller och av vilka orsaker hjälp kan sökas. Kurator A och C ställer sig 

tveksamma till mycket information om självskadeproblematik, de hänvisar då till 

smittoeffekten som innebär en risk för att beteendet ökar. 

 
Vi tar upp av vilka orsaker man kan söka hjälp på en ungdomsmottagning men vi pratar inte specifikt om 

självskadebeteende., vi vet ju att det finns en smittorisk (Kurator A). 

 

Information är på gott och ont, vi har kommit överens om det med lärarna att det ämnet inte ska framföras som 

generell information till vanliga klasser, det finns risk att en del provar då man framför ett exempel (Kurator C). 

 

Kurator B menar att träffa samtliga elever vid ett tillfälle inte är tillfredställande förebyggande 

arbetet. 

 
Vi träffar nionde klassarna men när det gäller annat förebyggande arbete gör vi verkligen inte mycket (Kurator 

B).  

 

Samarbete med skola och elevvårdsteam uppfattas som någon ytterst viktigt. Elevvårdsteamen 

består vanligen av skolsköterskor och skolkuratorer, vilka informanterna upplever sig i de 

flesta fall ha god kontakt med. Kurator C säger:  
 

Det är jätteviktigt att samarbetet med skolorna och ungdomsverksamheter  fungerar, det är på så vis man skapar 

möjlighet att fånga upp problemen. Jag tycker det funkar rätt bra med skolorna som har elevvård, för då går 

eleverna till skolsköterskan och skolsköterskan går till oss, då får man en annan uppföljning och det är ju inte så 
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att man släpper de här eleverna utan man ringer varandra, kom hon inte, så checkar man av med varandra 

(Kurator C). 

 

Kurator A och B menar att det är ett problem med de skolor som saknar elevvårdsteam. På de 

skolor där elevvårdsteam inte ryms lämnas uppgiften till lärarna, som i vissa fall inte har så 

stor kunskap om självskadebeteende. De två kuratorerna menar att självskadebeteende kan 

upplevas skrämmande för dem som är okunniga och menar att de som ser eleverna varje dag 

borde ha mycket kunskap om ämnet för att kunna upptäcka i tid. Kuratorn upplever att det 

finns lärare som väljer att blunda för problemet. Kurator A säger:  

 
De skolor som har elevvård sköter det bra men de skolor som saknar det blir man ju alltid lika frustrerad av, då 

krävs det ju av lärarna att ta ett större ansvar men jag tycker kanske att en del lärare inte vill se, det har säkert 

att göra med bristande kunskap och det är klart att den höga arbetsbelastningen spelar in (Kurator A). 

 

Ett viktigt led i förebyggande arbete anser två av kuratorerna vara skolämnet livskunskap eller 

Charlie, som det också kallas. Ungdomsmottagningarnas kuratorer ansvarar inte för 

elevundervisningen i ämnet men har vid några tillfället undervisat och fört diskussioner kring 

olika ämnen med pedagogerna. Ämnet behandlar frågor av olika existentiell karaktär och 

berör bland annat varför man som ung kan må dåligt och vad man då kan göra. Kurator B 

säger:  
 

Jag tror verkligen skolorna skulle ha det här ämnet livskunskap som vissa skolor har eller Charlie som det 

kallas på en del ställen, där pratar man om meningen med livet, hur man gör när man mår dåligt och om det 

känns hopplöst och massa andra saker också så klart, man sitter och pratar i mindre grupper och om man mår 

dåligt då kan men kanske prata om det eller åtminstone söka upp läraren efteråt och börja prata, det blir inte 

lika svårt att ta upp det då som om det skulle vara helt apropå sådär (Kurator B).  

 

Sammanfattning 

Ungdomsmottagningen som verksamhet är förebyggande men främst när det gäller problem 

kopplade till sex och samlevnad. Ungdomsmottagningen förebygger också genom att bjuda in 

samtliga elever i årskurs 9 till en informationsträff. Syftet med att träffa alla elever i årskurs 9 

är att delge information om ungdomsmottagningens arbete och av vilka orsaker som man kan 

söka mottagningens hjälp. Livskunskap i skolan nämns som en del i det förebyggande arbetet 

när det gäller ohälsa bland unga. Kuratorerna menar att resurserna är begränsade, vilket 

förhindrar möjligheten att arbeta förebyggande i stor utsträckning. Ingen av kuratorerna 

nämner dock vilka ytterligare arbetsinsatser som skulle kunna göras om resurser fanns. Ett led 
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i att nå det befarande stora mörkertal av flickor som skär sig menar kuratorerna är att öka 

kunskapen bland lärare som möter eleverna var dag och därmed öka möjligheten att upptäcka 

de flickor som mår dåligt.  

 

Analys 

Två grupper 

I intervjuerna framkommer att det finns två olika grupper av självskadepatienter. En av 

grupperna uppfattas av informanterna ha tyngre problematik så som svåra trauman i 

barndomen och varit utsatta för exempelvis sexuella övergrepp. De tre kuratorerna har 

betydligt mindre erfarenhet av de flickor med tyngre problematik då den gruppen sällan blir 

föremål för ungdomsmottagningarna utan oftare kräver mer kvalificerad vård. Den grupp av 

flickor som informanterna refererar till är främst den grupp som Favazza (1996) kallar 

episodiskt och repitativt självskadande. Gemensamt för de två grupperna menar 

informanterna är att de hittat ett sätt att hantera sina känslor.  

 

Orsaker 

I enlighet med den psykodynamiska och den kognitiva teorin tillskriver informanterna 

händelser och upplevelser under uppväxten betydelse för den självskadeproblematik flickorna 

har. Informanterna menar dock att de hjälpsökande flickorna inte alltid själva är medvetna om 

de bakomliggande orsakerna. Att skära sig ses inte som ett problem i sig utan som ett 

symtom. Upplevelsen av att vara emotionellt försummad är vanlig bland de flickor som söker 

hjälp. Både ur objektrelations och kognitivt perspektiv tillmäts föräldrars bekräftelse av barnet 

stor betydelse för dess utveckling. Föräldrars uteblivna bekräftelse av barnets känslor menas 

påverka barnets förmåga att känna igen och acceptera sina egna känslor. Enligt Winnicott i 

Wallroth & Åkerlund (2002) kan ett barn riskera att utveckla ett falsk själv om barnets 

primärobjekt (föräldrarna) inte förmår bekräfta barnets hela känslospektra. Endast vissa 

känslor upplevs av barnet vara tillåtna medan andra trängs undan så som t ex ilska och sorg. 

De bortträngda känslorna blir för barnet svårt att verbalisera kring och kan tvingas bearbetas 

på annat sätt, exempelvis genom ett självskadande.  

Informanterna påtalar också flickornas syn på sig själva.  

Kurator B menar att många av flickorna känner självhat och har dåligt självförtroende. Enligt 

Perris (1996) kan negativa upplevelser under barndomen resultera i så kallade dysfunktionella 

övertygelser, tankefel. 
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Emotionell försummelse och liknande kan för ett barn innebära en förvrängd bild av sig själv, 

det vill säga en negativ självbild. Omgivningens behandling av barnet internaliseras i barnet 

och utgör sedan grunden för det växande barnets syn på dig själv. Tidigare forskning 

(Lumholdh, 2004) påvisar att det finns en stark koppling mellan sexuella övergrepp och 

självskadeproblematik. Informanterna uppfattar inte sexuella övergrepp som en av de främsta 

orsakerna bland de flickor som kommer till ungdomsmottagningarna men uppger att det 

förekommer. Då barn utsätts för hemska upplevelser kan försvar tas i bruk för att överleva 

psykiskt. Ett sätt att försvara sig i samband med sexuella övergrepp är att stänga av känslorna 

totalt under övergreppet och lämna kroppen i själslig bemärkelse. Om detta försvar en gång 

trätt i kraft finns en risk att försvaret används vid andra för personen hotfulla situationer. Att 

skära sig kan vara ett sätt att känna sig levande igen (Winnicott i Wallroth & Åkerlund 2002). 

Kurator A nämner skilsmässa som ett för barn svårt trauma. Enligt Mahler i Wikander (1995) 

kan det barn som inte får tillräcklig omsorg under den så kallade separations- och 

individuationsfasen få svårt att klara av nära relationer men också svårigheter att klara  

separationer.  

 

Funktioner 

Informanternas förståelse av självskadandets funktion är i hög grad kopplad till reducering av 

ångest. Ångest är, enligt Mahler i Wikander (1995) ett resultat av att det lilla barnet inte fått 

nog god omsorg under sin första tid i livet. Barnet har inte lyckats utveckla en förmåga att 

förena positiva och negativa upplevelser, vilket för det lilla barnet betyder svår inre konflikt. 

Konfliktfyllda situationer som uppstår när flickan nått en högre ålder kan aktualisera den inre 

konflikt flickan burit med sig sen hon var barn och bli lika svår som det lilla barnets. Den inre 

smärta, psykiska smärta ångesten innebär skulle genom självskadandet bytas ut mot en fysisk 

mer konkret smärta. Informanterna menar också att flickorna i och med skärandet markerar 

sina yttre fysiska gränser. Att skära sig för att markera sina gränser skulle av Mahler i 

Wikander (1995) förklaras av att de tre första åren i barnets liv har varit problematiska när det 

gäller att nå närhet och att utveckla distans. Den symbiotiska fasen är en modell för närhet 

resten av livet och den viktiga närmandefasen i separations- Individuationsfasen betyder 

mycket för hur barnet utvecklar och når en upplevelse av att vara en individ värld att älska. 

Bekräftelse från omgivningen är viktig. Unga flickor som skär sig skulle med den 

objektteoretiska utgångspunkten förstås som en flicka som inte har differentierat ut sig från 

modern, inte fått bekräftelse, utan söker den hela tonårstiden.  
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Fler flickor än pojkar 

Informanterna problematiserar inte kring den könsmässiga fördelningen när det gäller 

självskadeproblematik. Tidigare forskning kan inte belägga att det skett en ökning men studier 

(Socialstyrelsen 2004-107-1; Samulesson, 2004) visar att uppfattningen bland dem som möter 

ungdomar i sitt arbete är att det skett en ökning och då främst bland flickor. Forskning 

(Pipher, 1998; Allmänna Barnhuset 2004:1) hävdar att pojkar är utåtagerande i större 

omfattning än flickor som vänder frustrationen och vanmakten mot sig själva.  

 

Arbetsmetod och arbetsmetodens teoretiska grunder 

Informanterna uppger sig inte skilja självskadebeteendet från annat självdestruktivt beteende. 

Självskadebeteendet ses som ett symptom. I linje med kognitiv och psykodynamisk teori ser 

kuratorerna självskadebeteendet som ett av många sätt att hantera en djupare problematik. 

Kurator B och C anser att intuition, passande personlighet och erfarenhet vara de främsta 

verktygen i sitt arbete. Perris (1996) menar att intuition, erfarenhet samt passande 

personlighet är viktiga ingredienser i det terapeutiska arbetet men poängterar inte minst den 

teoribaserade kunskapen som ett medel för att nå tillfredställande resultat. De två 

informanterna upplever sig inte i någon större utsträckning vara teoretiskt kunniga men 

uttrycker i sina beskrivningar av förhållningssätt och förståelse av problematiken en tydlig 

förankring i både den kognitiva och psykodynamiska traditionen. T ex menar kurator A att det 

förekommit situationer då flickor under samtalen blivit medvetna om övergrepp i sin 

barndom. Vilket är ett uttryck för den psykodynamiska teorins grundantagande om omedvetna 

inre konflikter som grundlagts under barndomen och som obearbetat förorsakar individen 

problem i högre upp i åldrarna. Utifrån psykodynamisk teori uppmanas i det terapeutiska 

arbetet att medvetandegöra de omedvetna inre konflikterna hos individen som grundlagts 

under barndomen och förstå bland annat ångestreaktioner som signaler på att det finns 

konfliktfyllda omedvetna tankar och känslor (Wang, Lundberg, Rönnberg, Smedler, 2005). 

.  

 

I intervjuerna framkommer verbalisering som en viktig del av stödsamtalen. Några av 

informanterna uppger att flickorna saknar ord för sina känslor och många gånger får 

kuratorerna hjälpa till att sätta ord på det flickorna känner. Orden menas vara nödvändiga för 

den insikt som krävs för en förändring. Verbalisering innebär ofta en lättnad då känslan 

genom orden kan delas av andra (Wang, Lundberg, Rönnberg, Smedler, 2005). 
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Kurator A och B uppfattar det psykodynamiska perspektivet alltför passivt för att vara 

funktionellt i arbete med ungdomar. De förespråkar därför ett mer aktivt förhållningssätt och 

refererar då till det kognitiva förhållningssättet som mer användbart. Kurator A och B menar 

att det aktiva i förhållningssättet främst handlar om att en kartläggning av det skadliga 

beteendet. Alla intervjupersonerna anser att det är viktigt att patienterna reflekterar över vad 

som utlöser självskadandet genom att fokusera på vad som händer ”här och nu” och därmed 

hjälpa flickan att hitta nya strategier, alltså hjälpa henne finna alternativ till självskadandet när 

hon känner behovet att skära sig.  

Till skillnad från det klassiska psykoanalytiska förhållningssättet, inom vars referensram 

terapeuten har att förhålla sig som en neutral spegel, finns det ingenting som talar mot att den 

kognitiva terapeuten kan delta i patientens smärta och ha ett mer aktivt förhållningssätt 

(Perris, 1996).  I den kognitiva teorin uppmanas terapeuten att fokusera på patientens tankar 

och terapeutens roll är att tillsammans med patienten identifiera de dysfunktionella 

tankemönster som utlöser det dysfunktionella beteendet som patienten har. Kurator B och C 

menar att självskadebeteende ofta är förenad med mycket skam och uppger att, för ett positivt 

resultat, måste empati och tillåtande atmosfär prägla den terapeutiska processen. Enlig Perris 

(1996) måste en terapeut som vill arbeta kognitivt först och främst kunna ”samarbeta med 

patienten i ett klimat som präglas av deltagande, acceptans och empati” (a.a, sid. 108). Empati 

som krävs i varje terapeutisk process, består i att kunna gå in i patientens känslomässiga värld 

och på så vis ”få förståelse för hur patienten upplever, strukturerar och bearbetar olika 

händelser och svarar på dem” (a.a, sid. 109).  

 

Uppfattningen om huruvida fokus bör ligga på symtomet, det vill säga fokus på skärandet 

eller ej går isär. Då Kurator B och C upplever det viktigt att bekräfta flickorna i sitt beteende 

för att på så vis bekräfta allvarlighetsgraden i situationen men också för att förstå när 

beteendet uppstår. Perris (1996) beskriver att intresset för symtomet, i detta fall skärandet, 

som viktigt. Intresset för beteendet är viktigt för att för patienten påvisa och öka förståelsen 

för relationen mellan känslor och tankar så att patientens uppmärksamhet kan börja skifta från 

symptomen till den tankeverksamhet som föregått dem. Kurator A däremot anser att det är 

mer gynnsamt att bekräfta flickornas resurser och möjligheter och därigenom orientera sig 

bort från problemet och stärka flickornas ”friska” identitet. Kurator A ger uttryck för ett 

salutogent perspektiv där vikten av att uppmärksamma och tydliggöra resurser som patienten 

har betonas så att denne kan skapa mer positiva bilder av sig själv (Antonovsky, 1991). 
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Kuratorerna uppger att de har ett familjeperspektiv i sitt arbete med självskadande flickor.  

Enligt informanterna är det viktigt att hjälpa den som skadar sig själv att hitta meningsfullhet i 

tillvaron och hjälpa henne upptäcka att det finns viktiga personer i hennes omgivning. 

Informanternas perspektiv och arbetssätt kan ses som ett uttryck för Antonovskys KASAM. 

Antonovksy (1991) menar att en hög grad av KASAM - känsla av sammanhang - ökar en 

människas förmåga att hantera svårigheter och påfrestningar i livet. Begreppet bygger på 

meningsfullhet, begriplighet, hanterbarhet. Meningsfullhet är det mest centrala begreppet och 

är förutsättningen för begriplighet och hanterbarhet. Meningsfullhet: Upplevelsen av att någon 

är betydelsefullt. Begriplighet: Det som inträffar är förståeligt, förutsägbart och upplevs som 

ordnat, strukturerat och tydligt. Det innebär att negativa händelser kan göras begripbara. 

Hanterbarhet: Vilken grad en person upplever sig ha resurser med vilkas hjälp möjligheten 

finns att möta olika krav. Resurserna består av den egna förmågan och den tillgång som finns 

till andras hjälp och stöd. Hög känsla av hanterbarhet minskar risken för att inta en 

passiviserande offerroll.  

 

Kunskapsläget 

Självskadebeteende tros alltid ha funnits men den samlade bedömningen från personal som 

möter ungdomar i sitt arbete är att antalet unga flickor som skär sig på senare år har ökat  

(Socialstyrelsen, 2004-107-1). Kuratorernas erfarenheter av hur självskadande flickor bemötts 

av sjukhuspersonal kan ses som en konsekvens av att beteendet inte varit frekvent 

förekommande förrän på senare år och kunskapen därför begränsad. 

 

Förebyggande arbete 

Av informanternas svar framgår att kuratorerna själva inte uppfattar att det pågår något 

specifikt förebyggande arbete när det gäller självskadeproblematik. Det sträcker sig till 

information om vilka orsaker som kan föreligga för att söka hjälp på ungdomsmottagningarna. 

Två av kuratorerna menar dock att de inte gärna informerar vidlyftigt om självskadebeteende 

då det finns en risk för att beteendet ökar, på grund av den smittoeffekt som menas finns i 

samband med självskadebeteende. Kuratorerna ger uttryck för att samverkan med skola och 

ungdomsverksamheter är viktiga komponenter för att förebygga problem, så som 

självskadebeteende. 

Med utgångspunkt i Lagerberg & Sundelins (2000) beskrivning av det förebyggande arbetets 

tre nivåer: primär, sekundär samt tertiär prevention kan förstås att de tre 
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ungdomsmottagningarnas preventiva åtgärder i samband med självskadebeteende främst är av 

sekundär och tertiär prevention. Avsikten är att förhindra att befarade problem uppstår eller 

förvärras samt riktade insatser till individer som redan drabbats av problem. Den sekundära 

preventionen tar sig uttryck genom den samverkan mellan skolornas elevvårdsteam, lärare 

och ungdomsverksamheter som möjliggör identifikation av de som skär sig eller mår så dåligt 

att de befaras börja skada sig själva. Den tertiära preventionen utgörs av de kurativa insatserna 

på ungdomsmottagningarna, alltså möjligheter till samtal med kuratorerna på respektive 

ungdomsmottagning. Primär prevention, det vill säga insatser som är avsedda att förhindra att 

ett problem uppstår, utgörs i många fall av information. Kuratorerna menar att i samband med 

självskadebeteende är inte information att föredra då det snarare kan leda till en ökad 

omfattning av självskadeproblematiken än ett förhindrande av densamma. I intervjuerna 

nämns skolämnet livskunskap eller Charlie som viktig förebyggande insats. Ämnet kan både 

ses som primär och sekundär prevention, alltså förhindra att ett problem uppstår eller 

förhindra att befarande problem uppstår eller förvärras. Livskunskap eller Charlie behandlar 

frågor av skilda slag och bland annat frågor av existentiell karaktär, mobbing osv vilket skulle 

kunna hjälpa de elever att prata om sin situation, få möjlighet att ventilera sina känslor eller 

ökad insikt i varför man kan må dåligt.  

 

Diskussion 
Avsnittet innehåller diskussion utifrån egna reflektioner om den kunskap intervjupersonerna 

delat med sig av och det som framkommit i litteraturen. Avsnittet innehåller också en 

metoddiskussion.  

 

Syftet med studien var att öka förståelsen kring självskadeproblematik genom att undersöka 

hur tre kuratorer uppfattar vilka orsaker som kan ligga till grund för självskadande beteende 

och genom intervjuer med kuratorerna öka förståelsen för vilka funktioner som självskadandet 

kan fylla för den som skadar sig. Studien syftar också till undersöka hur kuratorerna uppfattar 

bra bemötande av och hur de arbetar med självskadande flickor samt att undersöka om det 

pågår något förebyggande arbete på de tre kuratorernas arbetsplatser.  

 

Beteendet förstås som ett symptom på en problematik som ofta grundats under flickornas 

uppväxt. Orsakerna är många men vanligt är att det rör sig om problematiska 

 37



familjerelationer. Att skära sig är främst ett sätt att reducera ångest, ett sätt att omvandla den 

psykiska smärtan till en fysisk mer konkret.  

Då självskadebeteende vanligen är förenat med skam är en tillåtande atmosfär och att ta 

flickorna på allvar essentiellt i bra bemötande. I studien framgår att kuratorerna inte skiljer 

mellan självskadebeteende och annat självdestruktivt beteende, vilket gör att det inte finns 

någon särskild arbetsmetod utarbetat just för självskadande flickor. Det finns inga klara 

riktlinjer för kuratorernas arbetsmetoder men grunden för kuratorernas arbete är främst 

psykodynamisk och kognitiv teori. Det preventiva arbetet i samband med självskadebeteende 

är begränsat dock förekommer samverkan mellan olika instanser som uppfattas som viktigt 

redskap när det gäller förebyggande arbete. 

 

Jag anser att jag lyckats svara tillfredställande på fyra av fem av de aktuella 

frågeställningarna.  

När det gäller svaret på frågeställningen om vilka arbetsmetoder kuratorerna använder i 

samband med självskadebeteende är det svårare att få grepp om. Kuratorerna skiljer inte 

mellan självskadebeteende och annat självdestruktivt beteende vilket gör att det inte finns en 

specifik arbetsmetod för självskadeproblematik. Kuratorerna ger inte uttryck för att följa 

någon på förhand vald metod utan anpassar i viss mån sin arbetsmetod efter den problembild 

som är aktuell. Undersökningen visar dock att informanterna i sitt arbete med bland annat 

självskadande flickor använder sig av terapeutiska kunskaper som främst grundar sig på 

psykodynamiska och kognitiva teorier.  

 

Trots att självskadebeteende inte i någon längre tid varit ett uppmärksammat fenomen 

upplever jag att informanterna har en bra förståelse av problematiken. Jag uppfattar det dels 

vara en konsekvens av att det finns likheter mellan självskadebeteende och andra 

självdestruktiva beteenden, som varit uppmärksammat under lång tid, så som 

ätstörningsproblematik. I undersökningen har också framkommit att den kunskap kuratorerna 

besitter i stort överensstämmer med forskning och annan litteratur som ryms i denna studie.  

 

Av intervjuerna framkommer att informanterna upplever erfarenhet, intuition samt passande 

personlighet som främsta egenskaper i sitt arbete med självskadande flickor. Teoribaserad 

kunskap nämns inte som viktig trots informanternas uppenbara koppling till vissa teorier. 

Resultatet speglar en viss osäkerhet i samband med teorier som, medveten om min åsikts 

spekulativa karaktär, jag inte tror är ovanlig, ibland bland annat socionomer. Min uppfattning 
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som endast baseras på egen erfarenhet av möten med socionomer och kuratorer i olika 

sammanhang, t ex praktiksammanhang är att det finns en klar skiljelinje mellan praktik och 

teori, där teori är något som hör utbildningen till och praktik som något konkret och 

tillhörande arbetslivet. Min poäng är att jag tror det finns en risk för att arbetet med t ex 

självskadande flickor riskerar att bli bristfälligt om inte teorin är välförankrad i den som 

arbetar med t ex flickor som skär sig.  

Då min föreställning är att ungdomsmottagningarna är den plats som många gånger är den 

första och inte sällan enda instans flickor med självskadebeteende söker sig till med sina 

problem ser jag det som viktigt att kuratorerna känner trygghet i sin teoretiska kunskap. Inte 

minst för att sprida deras kunskap om flickornas situation vidare och få gehör för sin kunskap 

inom bland annat sjukvård och psykiatri. Instanser där flickorna upplevt sig illa bemötta och 

inte tagna på allvar. 

 

Under arbetets gång har jag överraskats av att informanterna inte i någon avseende 

problematiserar kring att det främst är flickor som skär sig och att det tycks vara ett ökande 

antal. Kuratorernas har främst ett individperspektiv på problematiken, vilket jag också tror är 

viktigt att ha men jag anser det fruktbart att också försöka anlägga ett strukturellt perspektiv 

på problematiken och därigenom också se andra mekanismer som kan spela in. Det är många 

flickor som far illa i vårt samhälle. Ätstörningar och självskadebeteende är vanligt 

förekommande och främst bland flickor. Det nämns också att det befaras finnas ett stort 

mörkertal av flickor som skär sig som aldrig söker hjälp och därmed svåra att nå. Att jobba 

med enskilda samtal som är kuratorernas arbetsform är viktigt men når inte alla som skulle 

behöva ha hjälp. Att jobba med tjejgrupper i skolorna skulle vara ett sätt att arbeta mer 

strukturellt och därmed nå fler, kanske även de som inte själva söker hjälp. Grupperna skulle 

inte främst behandla enskilda ämnen som självskadeproblematik, då informanterna menar att 

smittorisken är stor, utan arbeta med flickornas självbilder eftersom informanterna nämner 

bland annat låg självkänsla och självhat som vanligt förekommande bland flickor som skär 

sig. 

 

Metoddiskussion 

Jag anser att det finns både svagheter och styrkor med mitt val att intervjua kuratorers 

uppfattningar om självskadebeteende. Genom att intervjua behandlare, i detta fall kuratorer 

återges en bild kuratorernas uppfattning av självskadebeteendets orsaker och funktioner. En 

annan bild skulle kunna givits och vad som skulle kunna uppfattas som en ”sannare” bild hade 
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varit möjlig att förmedla om valet av informanter varit självskadande flickor. Innan studiens 

början övervägde jag detta val men fann det inte etiskt försvarbart att intervjua flickor som 

skär sig. Alternativet skulle kunna ha varit att intervjua flickor som ”friskförklarats” men även 

detta ansåg jag inte vara tillräckligt etiskt korrekt då jag inte säkert kunde veta vilken 

påverkan intervjuerna och frågorna skulle ha på flickorna.  

Om informanterna hade utgjorts av självskadande flickor hade detta inneburit att jag endast 

fått en uppfattning om dessa tre flickors upplevelser. Då varje kurator har god erfarenhet av 

beteendet genom möten med flertalet flickor ges därigenom en vidare bild av självskadande 

och därmed en större kunskap.     

 

Validiteten hade troligen ytterligare kunnat ökas i undersökningen genom att förbereda 

informanterna bättre inför intervjun. Genom att låta informanterna få ta del av frågeguiden 

några dagar före intervjun hade informanterna kunnat tänka igenom frågorna och därmed 

troligtvis gett mig ett fylligare material.  

 

Generalisering är möjligt av vissa delar av materialet möjlig. Jag tänker då främst på de delar 

som är kopplade till två av mina fem frågeställningar; vilka orsaker kan ligga till grund för 

självskadeproblematik och vilka funktioner kan självskadebeteendet fylla för den som skadar 

sig? Eftersom kuratorerna uttalande bygger på många möten med självskadande flickor 

uppfattar jag att det ökar generaliserbarheten av materialet och i stor utsträckning 

överensstämmer med tidigare forskning. Material kopplat till de resterande tre 

frågeställningarna; Vilka arbetsmetoder använder sig tre kuratorer på tre olika 

ungdomsmottagningar av för att hjälpa och möta flickor som skär sig? Vilka teorier ligger till 

grund för kuratorernas arbetsmetoder? Finns det något förebyggande arbete på de tre 

aktuella ungdomsmottagningarna?, menar jag inte går att generalisera då kuratorerna endast 

uttalar sig om sina egna arbetsmetoder, teorier som deras egna arbetssätt grundar sig på samt 

förebyggande arbete kopplat till den egna mottagningen.  
 

Teorivalet anser jag varit fruktbart, då de valda teorierna har ökat min förståelse när det gäller 

problematikens psykologiska grunder. Jag tror dock att det kan vara högst intressant att 

studera problematiken utifrån andra teoretiska perspektiv. En genusteori skulle t ex vara 

intressant att använda sig av då självskadeproblematiken främst tycks öka bland flickor.  
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Förslag till fortsatt forskning är bland annat att undersöka vilka möjligheter det finns att 

arbeta med gruppterapi med dessa flickor. Intressant vore också att undersöka vilka 

behandlingsmetoder som visat sig verkbara och hur behandlingsmetoderna ser ut. 

 

Slutord 

Jag anser att jag undersökt det jag avsåg att undersöka och att jag har lärt mig mycket både 

om forskningsprocessen och om självskadebeteende och kuratorernas arbetsmetoder.  

Det har varit intressant och lärorikt att ta del av kuratorernas kunskap som jag uppfattar som 

oerhört viktig kunskap. Enligt min uppfattning fyller ungdomsmottagningarna och dess 

personal en viktig funktion i det preventiva avseendet, då verksamheten är lättillgänglig för 

dem som anser sig i behov av hjälp. 
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