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ABSTRACT 

 
Arbeta med självskadebeteende 

- en studie av skolkuratorers syn på och arbete med flickor 
som skadar sig själva. 

 
 

Jenny Lönn & Josefin Svensson 
 
Uppsatsens syfte var att undersöka hur skolkuratorer definierar begreppet självskadebeteende, 
hur frekvent de anser att beteendet är på respektive skola samt vilka orsaker till självskadebe-
teende de anger. Uppsatsen undersökte vidare skolkuratorernas arbete med flickorna samt 
deras upplevelse av detta arbete. Sex kvalitativa intervjuer med skolkuratorer genomfördes. 
Det framkom att skolkuratorerna definierade självskadebeteende som ett begrepp som rym-
mer en mångfald av beteenden. Kuratorerna hävdade att det inte gick att ge något enhetligt 
svar till varför en flicka skadar sig själv, utan detta varierade från flicka till flicka. Krav och 
ideal i dagens samhälle nämndes dock särskilt. Skolkuratorerna var av skilda åsikter beträf-
fande huruvida självskadebeteende är vanligt förekommande eller inte.  

Kuratorsrollen beskrevs av informanterna som relativt oreglerad och fri att utveckla. Samt-
liga kuratorer framhöll uppgiften att hjälpa flickorna vidare till professionell hjälp. Det beto-
nades även att föräldrarna var viktiga att engagera för att kunna hjälpa flickorna. Förebyggan-
de arbete ansågs viktigt, men förekom inte i någon större utsträckning på skolorna.  

Våra resultat har jämförts med tidigare forskning och analyserats utifrån ett socialkon-
struktivistiskt perspektiv. 
  
 
Sökord: Självskadebeteende, flickor, skolkurator, socialkonstruktivism 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TACK! 
 
 

Vi vill rikta ett stort tack till Er skolkuratorer som har ställt upp 
 och blivit intervjuade. 

Utan Er hade denna studie inte varit möjlig att genomföra! 
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1. INTRODUKTION 
Den psykiska ohälsan hos ungdomar och speciellt flickor, har ökat under de senaste åren (So-
cialstyrelsen, 2005 ; Statens folkhälsoinstitut, 2003).  Något som kan ses som ett tecken på 
detta är att olika former av självskadebeteenden beskrivs som allt mer frekvent förekomman-
de bland ungdomar.  Särskilt har fenomenet när unga flickor skär sig själva hamnat i fokus i 
den mediala rapporteringen (bland annat Expressen, 2005.09.05-07 ; Aftonbladet, 2003.04.16-
17). Flera studier och rapporter som belyst självskadebeteende konstaterar att det finns stora 
luckor i kunskapen kring detta, vilka måste fyllas för att de unga skall få stöd och tillgång till 
adekvat hjälp. Vidare är kunskap kring självskadebeteende en förutsättning för att beteendet 
skall kunna förebyggas (Socialstyrelsen 2004a ; Allmänna Barnhuset, 2005). 

Skolan är en arena där ungdomar spenderar en stor del av sin tid och är därför ett av de fo-
rum där psykisk ohälsa hos ungdomar kan uppmärksammas av vuxna. I takt med att den psy-
kiska ohälsan ökar, blir följaktligen de vuxna på skolan allt viktigare när det gäller att uppfatta 
varningssignaler och tecken på att elever mår dåligt. Särskilt skolkuratorn spelar en central 
roll, då denne är den person på skolan som i kraft av sin yrkesroll har som uppgift att utreda 
och kartlägga en elevs skolsociala situation och föreslå insatser till stöd för elevens sociala 
och emotionella utveckling (D-Wester, 2005, s.30-32). 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka skolkuratorers förståelse av själv-
skadebeteende hos högstadieflickor. Uppsatsen syftar vidare till att undersöka hur skolkurato-
rerna arbetar med dessa flickor samt hur de upplever sitt eget arbete i detta sammanhang.  
 
Studien baseras på följande forskningsfrågor: 

- Hur definierar skolkuratorerna begreppet självskadebeteende? 
- Hur upplever de omfattningen av beteendet på skolan? 
- Vilka är deras förklaringar till beteendets orsaker respektive funktioner för flickorna? 
- Hur ser skolkuratorn på: 

o sina metoder i arbetet med flickorna? 
o sina egna upplevelser och känslor i arbetet med flickorna? 
o sin kunskapsbildning i arbetet som skolkurator? 

1.2 Disposition 
Det första kapitlet har inletts med en kort introduktion varpå uppsatsens syfte och frågeställ-
ningar presenterats. I kapitel två redogör vi för vår förförståelse samt klargör innebörden av 
centrala begrepp. Därefter följer ett kapitel i vilket vi presenterar vår teoretiska utgångspunkt. 
Det fjärde kapitlet innehåller en beskrivning av den metod vi använt oss av i studien samt en 
diskussion av felkällor. Kapitel fem behandlar tidigare forskning i ämnet. Därpå följer kapitel 
sex och sju i vilka vi presenterar resultat och analys. Uppsatsen avslutas med en slutdiskus-
sion. 

 
 

2. BAKGRUND OCH CENTRALA BEGREPP 
I detta kapitel kommer vi att förtydliga ett par av de begrepp som vi kommer att använda oss 
av i uppsatsen. Vi tror att läsaren kan ha nytta av att känna till bakgrunden till somliga be-
grepp som förekommer i vår studie då det blir lättare att följa med i texten och våra resone-
mang. Kapitlet inleds med en genomgång av vår egen förförståelse inom området.  
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2.1  Vår förförståelse         
Det kan vara värt att nämna något om den förförståelse vi har inom vårt forskningsområde. Vi 
är två personer om att skriva denna uppsats och med olika erfarenheter och kunskaper ser vår 
förförståelse olika ut.  

En av oss gjorde sin andra praktiktermin på en högstadieskola i Stockholmsregionen hos 
en skolkurator. Hon kom där i kontakt med flickor som skadade sig själva genom att skära 
sig, och fick i viss mån uppfattningen att flickor kan påverka varandra till detta beteende. Den 
andra av oss saknade denna erfarenhet av att ha kommit i kontakt med självskadebeteende hos 
ungdomar. Vidare hade vi en bild av att självskadebeteende, i form av att skära sig, var ett 
växande problem i samhället samt att beteendet kunde spridas mellan flickorna genom bland 
annat forum på Internet. Främst grundar sig detta i den medierapportering som varit under de 
senaste åren (Expressen 2005.09.05-07 ; Svenska Dagbladet 2005.08.22-23 ; Aftonbladet 
2003.04.16-17).  

Betydelsen av förförståelse inom ett område kan vara av både positiv och negativ art. Vi 
kommer att utveckla detta resonemang ytterligare i kapitel 4.5.3 och 4.5.4 men vi väljer här 
att ta upp några av de följder förförståelse kan ha fått för vårt uppsatsskrivande. Den kan ha 
varit en nackdel genom att materialet övertolkats utifrån tidigare erfarenheter, samt att vi som 
författare förbisett att ta upp eller belysa sådant som motsäger tidigare erfarenhet. Samtidigt 
tror vi att förförståelse gjort att vi kunnat fördjupa oss i och sortera fakta om vad som är vik-
tigt och inte viktigt i sammanhanget. För vår del bidrog vår förförståelse även till att väcka 
funderingar kring ämnet som främst berörde självskadebeteendets omfattning inom skolvärl-
den. Kan det vara så att beteendet är vanligt på vissa skolor medan det inte förekommer alls 
på andra? Vi funderade även över huruvida skolkuratorns roll och arbete kunde påverka om-
fattningen, eller om skolkuratorns arbete främst inverkade på problemets upplevda omfatt-
ning, det vill säga dess synlighet?   

2.2 Centrala begrepp 
 

Självskadebeteende 
Det saknas en enhetlig definition av vad självskadebeteende innebär (Fox & Hawton, 2004, 
s.15-16). Därför har vi valt att inte utgå från någon specifik definition av detta begrepp i vår 
uppsats, utan kommer i kapitel 5.1 ge en redogörelse för olika möjliga definitioner. 

 
Högstadieflickor 
I introduktionen nämner vi att fokus ligger på självskadebeteende hos högstadieflickor. Med 
det avser vi flickor från årskurs sex till nio. I uppsatsen tenderar dock tidigare forskning att 
beröra ett vidare åldersspann av flickor, eftersom vi hade svårt att hitta forskning som enbart 
berörde just flickor i den ålder vi har som syfte att fokusera på. Vidare är det inte alltid helt 
tydligt vilken åldersgrupp kuratorerna i våra intervjuer avser, då några av dem arbetar med 
både äldre och yngre barn. Vi anser att det är bra att vara medveten om detta då man läser 
uppsatsen.  

 
Skolkurator 
Skolkuratorn är oftast socionom och bidrar med psykosocial kompetens på individ- grupp och 
organisationsnivå i arbetet med elevhälsa. Skolkuratorn bör arbeta utifrån en helhetssyn med 
fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola. Kuratorn ingår i 
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skolans elevvårdsteam. Hur detta team är sammansatt skiljer sig ofta åt i olika skolor. Följan-
de yrkesprofessioner brukar dock ingå i elevvårdsteamet; rektor och/eller biträdande rektor, 
skolsköterska, psykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog (D-Wester, 
2005, s.24). Elevvårdskonferensen (evk) utgör ett viktigt forum för teamets samarbete, dit 
även föräldrar, lärare, elev och andra berörda kan bjudas in för att diskutera och fatta beslut 
om den enskilda elevens skolgång (D-Wester, 2005, s.22). I kapitel 5.4.1 har vi mer utförligt 
beskrivit skolkuratorns roll.  

 
Elevhälsa 
Skolhälsovården har ett eget uppdrag i skolan och finns reglerad i skollagen. Där står att ”för 
skolhälsovården skall finnas skolläkare och skolsköterska” (Skollagen 1985:1100, 14 kap. 2 
§). Det finns följaktligen inte angivet i skollagen att skolor måste ha tillgång till en skolkura-
tor (Lpo 94 & Lpf 94). Lagen är alltså relativt fast reglerad när det gäller elevernas fysiska 
hälsa, men mer oklar när det gäller den psykiska hälsan. Det är enligt skollagen upp till rek-
torn att utforma elevvården på skolan så att eleven får det stöd och den hjälp den behöver, och 
i detta ansvar kan förordnandet av kurator vara en del (D-Wester, 2005, s.21). Ledningen för 
elevvården kan emellertid även ligga på kommunnivå eller områdesnivå, varför det inte alltid 
är upp till rektorn på respektive skola att ta beslut om huruvida en kurator skall finnas anställd 
eller inte (Prop. 2001/02:14). 

I SOU-rapporten Från dubbla spår till Elevhälsa (SOU 2000:19) föreslås det att man i den 
kommande skollagen benämner dagens elevvård och skolhälsovård med ett gemensamt namn 
– nämligen elevhälsa.  

Vidare skrev regeringen i propositionen Hälsa, lärande och trygghet (Ibid.) i förslaget till 
ny skollag att följande yrkeskategorier bör finnas att tillgå i skolorna: skolläkare, skolsköters-
ka, kurator, psykolog och specialpedagog. Denna proposition har ännu inte behandlats i riks-
dagen. Ett beslut om att skolkuratorn ska bli obligatorium i alla skolor, skulle innebära att 
kuratorsrollen uppvärderas.  

 
 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Vi har valt att använda oss av en socialkonstruktivistisk ansats i vår uppsats. Anledningen till 
detta var att vi ville belysa skolkuratorernas förståelse av samt arbete med självskadebeteende, 
utifrån en syn på kunskap och arbetsmetoder som beroende av den kontext de befinner sig i. 
Då självskadebeteende är ett fenomen som är omskrivet och omdebatterat i dagens samhälle 
ansåg vi att det vore intressant att utgå ifrån ett perspektiv som belyser hur det samhälleliga 
sammanhanget kan påverka kuratorernas syn på problemet, samt de metoder de använder sig 
av i arbetet med eleverna. 

I detta kapitel kommer vi att ge en översikt över vad socialkonstruktivismen är och hur 
den kan användas, med fokus på socialkonstruktivismen som kunskapsteoretisk position. Efter 
denna mer allmänt hållna genomgång kommer vi att mer specifikt betrakta socialt arbete ut-
ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv samt koppla detta till vår tillämpning av socialkon-
struktivismen i förhållande till skolkuratorns syn på och arbete med självskadebeteende. Vi 
avslutar kapitlet med att ta upp en del av den kritik som riktats mot den socialkonstruktivistis-
ka ansatsen.  

Vi vill börja med att klargöra att vi i denna uppsats ger begreppen socialkonstruktivism re-
spektive socialkonstruktionism samma innebörd, och att vi använder dem växelvis beroende 
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på vilken refererad källa vi använt. I nordisk litteratur dominerar begreppet konstruktivism 
trots att konstruktionism vore en mer direkt översättning av constructionism, som dominerar 
på engelska. Det råder ingen enighet om de två stavningarna innebär samma sak eller inte, och 
i sådana fall vad det är som är skillnaden (Sahlin, 2002, s.111).  

3.1 Socialkonstruktivismens olika positioner 
Gemensamt för socialkonstruktivismens olika användningsområden är att de rymmer en av-
slöjande eller demaskerande funktion. Det som uppfattas som naturligt och som sunt förnuft 
ska inte tas för givet, utan det skall kritiskt ifrågasättas, undersökas och utforskas.  

Socialkonstruktivismen kan användas som enbart en kritisk teori för att belysa och upp-
täcka att sociala beteenden och fenomen är konstruerade och inte naturligt givna. Till exempel 
skall en mänsklig handling som att uttrycka sorg genom att gråta inte ses som något av natu-
ren givet. Istället skall fenomenet betraktas som ett socialt konstruerat beteende, då sorg kan 
uttryckas på många olika sätt i skilda kulturer (Wenneberg, 2000/2001, s.11). På samma sätt 
kan självskadebeteende betraktas som ett socialt konstruerat beteende. En sådan användning 
kan emellertid lämna ett tomrum efter sig. Ifall man vill undersöka hur den sociala ordning 
som har konstruerat dessa beteenden ser ut, kan man använda socialkonstruktivismen som en 
sociologisk teori för att förklara ”(…) hur den sociala verkligheten och konkreta sociala före-
teelser är strukturerade och fungerar” (Ibid., 69). Socialkonstruktivismen som sociologisk 
teori bygger till stor del på Berger & Luckmanns kunskapssociologi. Kortfattat innebär denna 
att människor har en tendens att utforma vanor som efterhand sprider sig, externaliserar, till 
andra människor som inte varit med och utformat dessa. Ur vanor som upprepat sig under 
lång tid föds institutioner, normer, som styr våra handlingar och strukturerar dem. Vissa av 
dessa kan vara reglerade i lagstiftning medan andra är av mer principiell karaktär. Människor 
föds in i dessa institutioner och ser dem som givna. En objektivering av det som från början 
var vanor har ägt rum. I takt med att människan växer upp i de institutioner som den sociala 
verkligheten består av, internaliserar de dessa normer och blir på så sätt sociala varelser 
(Ibid., 70-71).  

3.1.1 Kunskapsteoretisk position 
Socialkonstruktivismen kan också användas som en kunskapsteoretisk position. Utifrån denna 
position ses vårt vetande och vår kunskap som socialt konstruerade. Bland annat får språket 
en stor betydelse då kunskap fås med hjälp av språkliga begrepp, som ju är socialt då det för-
utsätter ett socialt samspel. Vidare spelar språkliga begrepp och teorier en roll för vad vi ob-
serverar ur verkligheten då vi söker och skapar kunskap, eftersom vi måste ha dessa för att ha 
en aning om vad vi ska observera.  Kontexten, sammanhanget, är av stor betydelse för en för-
ståelse av detta. Kunskapen är förankrad i tid och rum och kan inte frigöras från dessa. Med 
detta som utgångspunkt får givetvis de ideologier och den tidsanda som är förhärskande in-
verkan på den kunskap som skapas. Faktorer som makt och intressen avgör vad som kommer 
att bli kunskap i vårt samhälle. Utifrån detta kan den kunskapsteoretiska positionen ses som 
en utveckling av ovan nämnda teorier om hur den sociala verkligheten är strukturerad (Wen-
neberg, 2000/2001, s.28-30, s.80-89).  

3.2 En socialkonstruktivistisk syn på socialt arbete 
Utgångspunkten att kunskap inte är något absolut eller universalt, utan något som utvecklas i 
det specifika sammanhanget, får betydelse för synen på problem. Ett givet problem, till exem-
pel självskadebeteende, kan typifieras som socialt genom att det beskrivs på ett visst sätt och 
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ges vissa specifika orsaker och lösningar. Samma problem skulle också kunna ses som en 
sjukdom, och ges biologiska orsaker och lösningar (Sahlin, 2002, s.123).  

Som en följd av detta kan de verktyg (teorier, idéer och modeller) som den professionelle 
använder sig av i mötet med klienten inte ses som självklara och absoluta, utan som konstruk-
tioner som har utvecklats under tid och i en viss samhällelig kontext. Till exempel kan princi-
per som att ”ett symtom alltid tyder på underliggande problem” eller olika former av lösnings-
fokuserade modeller inte ses som sanna eller falska, utan som mer eller mindre användbara i 
mötet med en viss klient. Vissa verktyg kan vara lämpliga i en viss situation, medan andra 
fungerar bättre i andra sammanhang. Med en socialkonstruktionistisk syn på arbetet bör man 
hela tiden vara beredd att tänka om och överväga sitt val av metod, och vara medveten om 
gränserna för deras brukbarhet. Det krävs att man som professionell är beredd att betrakta sitt 
arbete kritiskt och reflektera över sitt eget nyttjande av de verktyg man använder, för att man 
skall kunna vara flexibel och inte riskera att favorisera vissa teorier (Sharry, 2004, s.2-7). 

Detta resonemang kan kopplas till det specifika mötet mellan en skolkurator och en flicka 
med självskadebeteende. Skolkuratorns definition av begreppet kan ses som beroende av den 
förklaringsmodell de använder sig av, vilket i sin tur påverkas av den kontext de befinner sig 
i. Följaktligen kan skolkuratorer i olika skolor (och i olika sammanhang) förklara och definie-
ra självskadebeteende på olika sätt. Skolkuratorns arbete med flickan kan ses som beroende 
av hur de definierar och förklarar beteendet. På samma sätt som självskadebeteendets defini-
tion och bakgrund inte kan ses som universella, kan alltså inte de metoder kuratorn använder 
sig av ses som absoluta.  

3.3 Kritik mot socialkonstruktivismen 
Socialkonstruktivismen har kritiserats för att den bidrar till att hindra att forskning medverkar 
till positiva förändringar i samhället. Forskning om till exempel sociala problem med social-
konstruktivistisk kunskapssyn kan inte ligga till grund för samhällskritik, då den inte kan göra 
anspråk på att vara bättre än annan forskning. Som följd av detta bidrar sådan kunskap inte till 
några åtgärder mot problemen, då problemens orsaker betraktas som beroende av hur de defi-
nieras i forskningen.  

En annan kritik är att den kritiska granskningen av de sociala problemens konstruktion in-
nebär ett förnekande av deras existens. Detta motverkar att problemen erkänns och synliggörs 
och att motåtgärder utvecklas (Sahlin, 2002, s.127-129).  

 
 

4. METOD 

4.1 Kvalitativ metod 
Som vi nämnt är vårt syfte med denna uppsats att undersöka skolkuratorers syn på självska-
debeteende hos högstadieflickor, hur de arbetar med dessa flickor samt hur de upplever sitt 
eget arbete. Med andra ord hade vi som utgångsläge att skolkuratorernas egna föreställningar 
skulle vara det som stod i fokus i vår uppsats. Vi ville försöka förstå dess verklighet, deras 
kontext, och ge dem möjlighet att förmedla sin situation ur sitt eget perspektiv och med egna 
ord. 
Vi valde att använda kvalitativ forskningsmetod, och genomförde sex stycken kvalitativa 
forskningsintervjuer med skolkuratorer. En kvalitativ metod har som mål att beskriva ett fe-
nomens kvaliteter, egenskaper. Den har inte som syfte att mäta dessa egenskaper, eller fast-
ställa hur många exemplar av fenomenet som har en viss egenskap. Istället vill den beskriva 
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egenskaper, och försöka finna det som karaktäriserar fenomenet, det som är typiskt för feno-
menet (Eneroth, 1985/2005 s.49-52).  

Hade vi kunnat använda kvantitativ metod och ändå infria vårt syfte? Vi funderade kring 
huruvida en kvantitativ undersökning i form av enkäter till skolkuratorer skulle ha kunnat vara 
en möjlig väg. Kvantitativ metod syftar till att mäta hur mycket av en viss egenskap ett feno-
men har, att fastställa kvantiteten av något. Den har inte som mål att blottlägga en företeelses 
karaktäristiska egenskaper, utan målet är mäta frekvensen av vissa egenskaper. För att kunna 
mäta frekvensen av något måste detta något definieras och preciseras. Kvantitativ metod krä-
ver alltså att det finns bestämda begrepp att utgå ifrån. Detta är en förutsättning för att under-
sökningen skall kunna genomföras, men det gör också att begreppet tenderar att bli ”enkelt 
och torftigt” då det är svårt att täcka in alla olika aspekter en viss företeelse kan ha (Eneroth, 
1985/2005, s.4-11). Med detta i åtanke ansåg vi inte att en kvantitativ enkät till skolkuratorer 
vore användbar för att uppnå vårt syfte med uppsatsen. Vi ville inte i förväg definiera begrepp 
och utesluta viktiga aspekter av företeelser, tvärtom var ett viktigt fokus för oss just att utifrån 
varje skolkurators unika kontext fånga upp olika aspekter och definitioner och utifrån detta 
försöka finna karaktäristiska, typiska egenskaper.  

4.2 Urval av intervjupersoner 
Vår tanke var från början att intervjua mellan sex och åtta skolkuratorer, samt att dessa skulle 
arbeta i högstadieskolor i Stockholmsregionen. Tanken var även att urvalet skulle vara blandat 
när det gällde kön, ålder och tid i yrket, då målet med kvalitativ metod är att upptäcka så 
många kvaliteter hos en företeelse som möjligt. Ett representativt urval är inte eftersträvbart, 
då det skulle innebär att avvikande aspekter skulle falla bort eftersom de är för få. Risken är 
med andra ord att man som forskare missar sådana aspekter som skulle kunna ge viktig in-
formation. I urvalet bör man alltså sträva efter att maximera olikheterna, och strategisk välja 
sitt urval med detta som utgångspunkt (Eneroth, 1985/2005, s.66-67). 

För att komma i kontakt med skolkuratorerna skrev vi en e-post, i vilken vi kortfattat 
beskrev studiens syfte och intervjuernas upplägg. Vi beskrev bland annat att vi skulle doku-
mentera intervjuerna med hjälp av bandspelare och att intervjun skulle ta cirka en timme i 
anspråk. Vi letade efter e-postadresser till möjliga intervjupersoner via Internet, och hittade ett 
fyrtiotal adresser till kuratorer som arbetade i Stockholmsregionen. Till dessa skickade vi se-
dan ut vår förfrågan. Vi fick svar från åtta stycken skolkuratorer som kunde tänka sig att delta 
i studien. Till dessa skickade vi sedan en intervjumall som kortfattat beskrev våra frågeställ-
ningar. Anledningen till att vi gjorde så var att intervjupersonerna skulle kunna förbereda sig 
inför intervjun. Därefter tog vi kontakt med dem per telefon och bokade in tider för intervjuer. 
Två av dem som svarat positivt på vår första förfrågan fick vi dock aldrig kontakt med igen, 
därför blev antalet intervjuade i slutändan sex stycken. Vi ansåg ändå att antalet skulle räcka 
för att uppnå vårt syfte, och valde att inte försöka övertala de två som föll bort eller försöka 
värva fler intressenter. 

Som vi nämnde ovan var tanken att urvalet skulle vara blandat. Det antal svar vi fick gjor-
de dock att vi inte kunde välja ut intervjupersoner med hänsyn till dessa faktorer. Vilka kon-
sekvenser detta kan komma att få kommer vi att diskutera mer ingående i kapitel 4.5.2. 
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4.3 Datainsamling och utförande 

4.3.1 Intervjuer 
Forskningsintervjuer kan skilja sig ”i graden av struktur, från välorganiserade intervjuer, som 
följer en rad standardfrågor, till öppna intervjuer, där specifika teman står i fokus men utan att 
frågornas formulering och ordningsföljd är bestämd i förväg”. (Kvale, 1997, s.119). Vi valde 
att hålla intervjuerna så öppna som möjligt och utgick från den intervjumall som intervjuper-
sonerna fått innan intervjun. Mallen konstruerades utifrån teman som byggde på våra fråge-
ställningar. Denna var inte särskilt detaljerad utan gav en överblick över vad intervjun skulle 
komma att fokusera på. För vår egen del utformade vi också en mer detaljerad intervjuguide 
som skulle fungera som ett stöd i intervjusituationen. Vår utgångspunkt var ändå att hålla in-
tervjun så öppen som möjligt för att låta intervjupersonerna ta upp det som var viktigt för dem 
i sammanhanget. 

Samtliga intervjuer genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser, och vi deltog båda 
författare vid alla intervjutillfällena. Vi hade inte bestämt i förväg hur våra roller under inter-
vjun skulle se ut, det vill säga vem som skulle säga vad. Dock föll det sig så att vi under första 
intervjun kom att ansvara för vissa teman, en uppdelning som upprepade sig även under de 
följande intervjuerna. Innan intervjun började frågade vi våra informanter om vi fick spela in 
intervjun på band, vilket alla ställde sig positiva till. Vissa av skolkuratorerna ville även att vi 
ytterligare skulle utveckla vårt syfte samt berätta mer om varför vi hade valt att forska kring 
just detta ämne. Intervjuerna inleddes med att vi ställde allmänna frågor som rörde intervju-
personernas ålder och bakgrund samt bakgrundsinformation om skolan och eleverna. Därefter 
handlade intervjun om de teman som vi presenterade för intervjupersonerna i intervjumallen. 
Intervjuerna tog mellan 40 och 60 minuter.  

4.3.2 Litteratur och forskning 
Vi sökte litteratur kring självskadebeteendets olika definitioner, orsaker och funktioner, samt 
kring skolkuratorns specifika roll kopplat till självskadebeteende. Vi började med att söka i 
olika artikeldatabaser samt i Libris bibliotekskatalog. Litteratursökningen som allmänt rörde 
självskadebegreppet gav många träffar i olika databaser och vi valde därför att utesluta littera-
tur och forskning som var publicerad tidigare än år 1995 eftersom vi ville använda den mest 
aktuella forskningen inom området. Därmed kan vi ha missat en del äldre verk som kan vara 
stilbildande inom området. Å andra sidan borde det vara så att referenser till dessa återkom-
mer även i nyare litteratur. Vi uteslöt också forskning vars fokus låg främst på behandling och 
behandlingsmodeller eftersom detta inte omfattas i uppsatsens syfte. Vi uteslöt även sådana 
träffar som specifikt behandlade självskadebeteende hos individer med diagnostiserade psy-
kiska sjukdomar samt sådan forskning som fokuserar på självskadebeteende hos män. När det 
gäller litteratursökningen som fokuserade på skolkuratorers arbete med flickor som skadar sig 
själva fick vi inte ett lika omfattande träffresultat. Vi vill också nämna att de träffresultat vi 
fick inom detta område enbart berörde amerikansk forskning. Till viss del löste vi detta ge-
nom att vi höjde abstraktionsnivån och sökte forskning generellt kring skolkuratorns roll och 
förutsättningar i den miljö denne verkar i, vilket gav fler träffar i databaserna. 
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4.4 Bearbetning av material 

4.4.1 Intervjumaterialet 
Efter att vi genomfört intervjuerna, som spelats in på band, transkriberade vi materialet. Vi 
delade upp inspelningarna mellan oss, tre intervjuer var. Enligt Kvale (1997, s.156) finns det 
ingen standardiserad form för hur man ska transkribera inspelat material. Man ställs inför val 
som att återge intervjun ordagrant, med upprepningar och talspråk, eller ge intervjun en mer 
skriftspråklig karaktär. Man måste också avgöra hur detaljrikt pauser, skratt och suckar skall 
anges. Frågan om stilen på utskriften avgörs av vem den är avsedd för. Vi valde att försöka 
återge intervjun så ordagrant som möjligt och märkte ut pauser och emotionella uttryck, då vi 
inte ville tolka materialet i ett så tidigt skede. Dessutom var utskriften inte avsedd direkt för 
någon läsare, utan för vår vidare bearbetning. Vi valde dock att inte skriva ut kortare pauser 
och våra egna ”hummanden”, för att utskriften skulle få ett bättre flöde och bli lättare för oss 
att läsa. Vi var noga med att vi båda två utförde transkriberingarna på samma sätt. 

I framställning och analys använde vi oss av fyra teman för att kategorisera och sortera 
materialet och ge en strukturerad presentation. Temana byggde på våra forskningsfrågor. Vi 
författade dessa teman gemensamt. Även slutdiskussionen författade vi tillsammans, där vi 
valde att ta upp intressanta tankespår som väckts hos oss under studiens gång. 

4.4.2 Litteratur och forskning 
Efter genomförd sökning och urval av litteratur och forskning, delade vi upp studerandet av 
denna mellan oss. En av oss kom att koncentrera sig på litteratur och forskning som specifikt 
berörde självskadebeteendet och skolkuratorns arbete med detta, medan den andra fokuserade 
på skolkuratorns roll och miljö i allmänhet. För att vi båda ändå skulle ta del av innehållet i 
litteratur och forskning sammanfattade vi det viktigaste i det vi läst och delgav varandra detta.  

För att koppla tidigare forskning till uppsatsens syfte, valde vi strukturera kapitlet utifrån 
våra frågeställningar.  

4.5 Diskussion kring felkällor 

4.5.1 Vilka ville deltaga? 
Som vi skrev i kapitel 4.2 e-postade vi förfrågningar om medverkan i intervju till cirka 40 
skolkuratorer i Stockholmsregionen. Vi fick svar från åtta av dem. Vi har funderat över vilka 
som svarade respektive inte svarade på förfrågan och hur detta kan ha påverkat resultatet. En 
tanke är att faktorer som tidspress, tidsbrist och ointresse gjort att skolkuratorer inte kunnat 
eller velat deltaga. Just tidsbrist är också något som de kuratorer vi intervjuat uttryckt som en 
svårighet med arbetet. En annan tanke är ifall det kan vara så att det finns som särskilda grup-
per av skolkuratorer som valt att medverka respektive inte medverka. Utan att göra någon 
koppling till huruvida detta stämmer överens med våra informanter, föreställer vi oss att en 
kategori skolkuratorer som har större benägenhet att ställa upp skulle kunna vara de som upp-
lever självskadebeteende som ett stort problem. Dessa kanske känner att de har mycket att 
berätta om fenomenet. Detta skulle i sådana fall kunna påverka resultatet och bilden av hur 
vanligt självskadebeteende är bland högstadieflickor. Om det skulle vara så att de som inte 
svarat (som ju ändå är i majoritet) avstått från detta på grund av att de inte upplevt självskade-
beteende som ett problem på den egna skolan, blir vårt resultat snedvridet. Förekomsten av 
beteendet tenderar att överskattas. En annan kategori som har stor benägenhet att medverka i 
undersökningen skulle kunna vara de skolkuratorer som använder sig av någon specifik metod 
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för att bemöta problemet, och som mycket gärna vill dela med sig av denna. Om så är fallet 
kan bilden av hur skolkuratorer arbetar med självskadebeteendet kanske inte generaliseras 
utifrån materialet.  

4.5.2 Hur typiskt är vårt urval? 
Våra intervjupersoner kan i vissa hänseenden betraktas som en homogen grupp. De befann sig 
inom ett åldersspann på ungefär tio år och var alla kvinnor. Erfarenhet av yrket och bakgrund 
skilde sig dock något åt. På ett sätt kan alltså vårt urval ses som relativt likartat. Vidare är vi 
av uppfattningen att vårt urval är en relativt typisk grupp av skolkuratorer, åtminstone när det 
gäller kön då vi vid planeringen av förfrågan om deltagande endast hittade uppgift om en 
manlig kurator. Konsekvensen av vårt likartade och typiska urval kan, som vi skrev i kapitel 
4.2, vara att vi riskerar att missa sådana aspekter och perspektiv som inte är i majoritet men 
som ändå kan ge viktig information om det fenomen vi undersöker. Ett exempel skulle kunna 
vara att vi förbiser aspekten ”manlig kurator möter kvinnlig elev” då vårt urval ju enbart be-
står av kvinnor. 

Vi vet emellertid inte om vårt urval av skolkuratorer kan ses som homogent i avseenden 
som hur det ser ut på skolan när det gäller till exempel elevernas socioekonomiska status, et-
niska bakgrund eller huruvida skolorna är problemtyngda eller inte. Sådana aspekter skulle ha 
kunnat ha vara värdefulla, dock fick vi inte det antal svar vi behövde för att kunna gå vidare 
och välja intervjupersoner utifrån sådana aspekter. Vi berörde endast sådana aspekter mycket 
flyktigt under intervjuerna, varför vi inte heller så här i efterhand kan säga något om huruvida 
vårt urval av kuratorer var likartat eller inte i ett sådant hänseende. Vi kan alltså ha fått med 
olika perspektiv utifrån faktorer hos skolkuratorerna eller på skolan som vi inte kände till.    

Sammanfattningsvis kan vi ändå säga att det kan ses som en brist i vår metod att vi inte 
strategiskt valt ut intervjupersoner utifrån tanken om ”maximerande av olikheter”, och där-
med riskerar att gå miste om den bredd i materialet som är en förutsättning för att kunna fånga 
så många olika perspektiv som möjligt.  

4.5.3 Intervjuteknik 
Som vi tidigare nämnt valde vi att genomföra öppna intervjuer. Vi hade vissa teman som vi 
ville beröra under intervjuns gång för att få fram material som kunde användas i en jämförelse 
med övriga intervjuer, dock var vårt mål att försöka bygga intervjuerna på det våra intervju-
personer själva tog upp. Som en följd av intervjupersonerna själva till viss del fick styra vad 
som skulle tas upp, utvecklade skolkuratorerna våra teman olika mycket. Detta kan ge en bild 
av vart deras fokus i frågan ligger. Vi vill också nämna det faktum att intervjuerna påverkade 
varandra. Svar och tankar från tidigare intervjuer påverkade hur vi genomförde senare inter-
vjuer, vilka frågor vi ställde och vilka trådar vi snappade upp. Detta skulle kunna vara nega-
tivt att våra intervjuer delvis utvecklats åt olika håll, då det försvårar en jämförelse av mate-
rialet. Vi anser dock inte att det är någon nackdel, eftersom det i kvalitativ metod är centralt 
att belysa företeelser så mångsidigt som möjligt. Att våra intervjuer delvis fokuserade på olika 
ämnesområden kan alltså bidra till att vår bild blir mer nyanserad.  

Innan intervjun funderade vi över huruvida vi skulle genomföra intervjuerna med endast 
en intervjuare eller om vi skulle medverka båda två. Vår uppfattning var att fördelarna med att 
vara två intervjuare, med olika perspektiv och erfarenheter, var att vi som relativt oerfarna i 
intervjusituationer skulle kunna minska risken med att inte få en täckande intervju. En nack-
del med att vara två kan dock vara att intervjupersonen känner sig i underläge, om vi är ”två 
mot en”, och att det eventuellt skulle kunna påverka dennes sinnesstämning och svar. Vi be-
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slutade dock att vara två, och försöka minimera risken för att intervjupersonen skulle känna 
sig i underläge genom att betona att vi ville ta del av dennes erfarenheter och att det inte på 
något sätt var en utvärdering av dennes arbete. I efterhand tror vi inte att vi som två intervju-
personer hade någon hämmande effekt på intervjupersonen, eller att dessa försökte bekräfta 
våra tankegångar av den anledningen. Vi upptäckte dock att en nackdel med att vara två inter-
vjuare, som vi inte övervägt innan, var att det blev ett hinder för oss att gå djupare in på vissa 
tankegångar under intervjuns gång. Det blev ibland så att den ena av oss intervjuare ställde en 
fråga och fick ett svar som eventuellt skulle ha kunnat utvecklas mer, som inte kom till stånd 
därför att den andre intervjuaren gick vidare med något annat tema. Det vi menar är att det 
förvisso är positivt att som intervjuare i intervjusituationen ha olika förförståelse, men att det 
också kan bli negativt då vi med våra olika perspektiv och erfarenheter inte tänker likadant 
kring svaren och hur de kan utvecklas mer. Som exempel vill vi återigen nämna att en av oss 
gjorde sin andra praktik på en skola med en skolkurator. Med detta följer även en viss förförs-
tåelse av skolkuratorns roll. Detta kan ha påverkat i intervjusituationen, genom att vissa frågor 
kanske blev ledande då de utgick från tidigare erfarenhet från praktikperioden. Vidare kan det 
också ha varit så att vissa frågor inte ställdes då svaren förutsattes självklara. Även den för-
förståelse om självskadebeteende vi hade innan påverkade vilka frågor vi ställde under inter-
vjun. Vissa svar som delvis bekräftade det vi visste om beteendet innan kan vi ha uppfattat 
som mer intressanta vilket kanske ledde till att vi utvecklade dessa mer. Samtidigt tror vi att 
vår förförståelse och förkunskap var en förutsättning för att överhuvudtaget kunna genomföra 
intervjun och ställa relevanta frågor. 

Vi nämnde ovan att en av fördelarna för oss med att vara två under intervjun, var att vi 
som oerfarna intervjuare skulle minska risken att inte få en täckande intervju. Trots detta vill 
vi påpeka att vår oerfarenhet förmodligen ändå påverkade det resultat vi fick ut av intervjun. 
Vi kan ha missat att fånga upp viktiga tankegångar hos intervjupersonen. Vi kan också ha 
förbisett motsägelser och inkonsekvens hos intervjupersonen, eller kanske inte vågat konfron-
tera intervjupersonen med dennes inkonsekvens.  

Ytterligare en svårighet var att inom ramen för den tid vi och kuratorn satt av behandla det 
vi ville, ibland blev vi tvungna att släppa intressanta spår och tankegångar, då intervjutiden 
inte räckte till.  

4.5.4 Bearbetningen av materialet 
Vi vill ta upp att vi, inom ramen för c-uppsatsarbetet, kanske inte gått igenom vårt intervjuma-
terial i den mån som behövs för att upptäcka alla aspekter av intervjupersonernas svar. Vår 
analys tenderar att bli endimensionell av denna anledning. Vi tänker att om vi haft möjlighet 
att bearbeta materialet ytterliggare kanske vi hade kunnat analysera vissa tankegångar på ett 
djupare plan, och kanske hittat infallsvinklar som varit dolda under vår genomgång.  

Vi har tidigare nämnt att vår förförståelse kan ha haft inverkan på hur vi genomfört våra 
intervjuer. Även i bearbetningen av materialet är betydelsen av förförståelse något man måste 
vara medveten om.  

4.6 Etiska överväganden 
Under tiden vi planerade intervjuerna och utformade intervjumallen och intervjuguiden an-
vände vi oss av Kvales ”etiska frågor i början av en intervjuundersökning” (Kvale, 1997, 
s.113), för att försöka strukturera intervjun på ett etiskt sätt och säkerställa att vi tog hänsyn 
till viktiga etiska överväganden.  
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Vi funderade först över vilka fördelarna med undersökningen var och kom fram till att det 
kan vara så att intervjupersonerna har nytta av att reflektera över sitt arbete och sitt arbetssätt. 
Genom att de sedan får ta del av den färdiga uppsatsen kan de få bekräftelse och nya uppslag 
som kan bidra till att de kan utveckla sitt sätt att arbeta, vilket i slutändan är något som kan 
gynna de självskadande flickor de arbetar med och kanske även elever i allmänhet.  

När det gäller frågan om samtycke, ansåg vi att då de svarat positivt på förfrågan om del-
tagande i studien även samtyckte till att ställa upp. Vi ansåg inte att det var nödvändigt med 
något ytterligare skriftligt samtycke. Dock innebar inte detta att deras intresseanmälan var 
tvingande på något sätt. I den intervjumall de fick hade vi informerat om studiens syfte och 
innehåll, samt hur vi skulle dokumentera intervjuerna och att de och skolan skulle vara ano-
nyma. Vi ansåg att det var viktigt att de fick så mycket information om studien som möjligt i 
ett tidigt skede, för att undvika att någon skulle ändra sig angående samtycke till medverkan.  

Vi diskuterade även konfidentialiteten. Att intervjupersonerna och skolorna skulle vara 
anonyma i framställningen tyckte vi var viktigt. Vi hade i vår förfrågan framhållit detta då vi 
trodde att detta skulle vara en förutsättning för att de skulle ställa upp, och även för att inte 
några elever skulle kunna identifieras. Vi ansåg att det inte skulle bli några problem med det-
ta. Det var bara vi författare som skulle ha tillgång till det inspelade materialet, och då vi tran-
skriberade var vi noga med att fingera allt som skulle kunna fungera identifierande. Efter 
genomförd transkribering har vi raderat innehållet på banden.  

Vi funderade kring vilka konsekvenser undersökningen skulle få för den intervjuade. Vi 
ansåg att vår intervju inte skulle åsamka vår intervjuperson, eleverna eller skolan någon skada 
– så länge vi var noga med konfidentialiteten.  

När det gäller hur våra egna roller som forskare kan ha påverkat undersökningen, diskute-
rade vi främst kring hur vår förförståelse och våra värderingar skulle kunna påverka resultatet. 
Vi hänvisar dock till det vi tog upp i kapitel 2.1 samt 4.5.3-4 för våra reflektioner kring detta.        

 
 

5. TIDIGARE FORSKNING 
Det saknas en enhetlig definition av vad självskadebeteende innebär (Fox & Hawton, 2004, 
s.15-16). I det här kapitlet kommer vi därför att presentera några vanliga definitioner av be-
greppet. I detta kapitel kommer vi också att redogöra för förklaringar till beteendet - vilken 
funktion beteendet kan fylla respektive vilka orsaker som kan finnas till självskadebeteende, 
samt problemets omfattning. Därefter kommer vi att presentera forskning dels allmänt om 
skolkuratorns roll och rollkonflikter, dels forskning som specifikt berör hur en skolkurator kan 
jobba med självskadebeteende.  

Vi har valt att ägna en stor del av kapitlet åt att presentera forskning som förklarar själva 
beteendet, trots att vårt huvudsakliga syfte är att studera hur en skolkurator kan arbeta med 
beteendet. Men med vårt socialkonstruktivistiska perspektiv som utgångspunkt, tror vi att för 
en förståelse av skolkuratorernas arbete med och syn på självskadebeteende krävs en insikt i 
det kunskapsmässiga sammanhang de har att utgå ifrån. Därför anser vi att det är synnerligen 
nödvändigt att ge en redogörelse för hur kunskapsläget kring självskadebeteende ser ut.  

5.1 Definitioner av självskadebeteende 
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”The deliberate destruction or alteration of one’s body tissue without conscious suicidal intent” 
(Favazza, 1996, s.xviii-xix).∗ 

 
Ovanstående definition är en frekvent använd definition av självskadebeteende (hänvisad till i 
Wallroth & Åkerlund, 2002 ; Winkler, 2003 ; Socialstyrelsen, 2004a).  

Favazza (1996, s.234-260) delar upp självskadebeteendet i avvikande-patologiskt respek-
tive kulturellt sanktionerat (se kapitel 5.1.2). Det avvikande patologiska självskadandet kan i 
sin tur delas upp i undergrupperna grovt, stereotypt respektive måttligt/ytligt. Det grova själv-
skadandet är den minst förekommande formen. Den hänger ofta samman med psykoser och 
kan uppträda plötsligt. Den karaktäriseras av stora och allvarliga skador som stympning av 
kroppsdelar. Det stereotypa självskadandet är ofta upprepande och monotont, utan symbolisk 
mening. Det förekommer främst hos utvecklingsstörda på institutioner (Ibid.). Det måttli-
ga/ytliga självskadandet är uppdelat i tre undergrupper; det tvångsmässiga, det episodiska och 
det repetitiva. Det tvångsmässiga självskadandet innebär att individen upprepar självskadan-
det många gånger varje dag, och det sker ofta utan att individen själv är medveten om det. 
Den vanligaste formen är trichotillomani, vilket innebär bortryckande av mängder av hårstrån. 
Episodiskt och repetitivt självskadande är de vanligaste formerna av patologiskt självskadan-
de, och kan innebära att individen skär, rispar eller bränner sig, slår sig själv eller bankar hu-
vudet i väggen. Det episodiska självskadandet, som innebär att individen skadar sig själv då 
och då, kan efterhand övergå till ett repetitivt självskadande och bli till en del av identiteten 
(Wallroth & Åkerlund, 2002, s.13). 

En kritik som har riktats mot ovanstående definition av självskadebeteende är att den i 
princip bara omfattar synliga och allvarliga former av självskador (Turp, 2003, s.28-33). Be-
teenden som ätstörningar, sexuellt riskbeteende, missbruk av olika slag, överarbete och att 
missköta hygien skulle också kunna betraktas som olika former av självskadande. Självskade-
beteende bör ses som en paraplyterm för beteenden som, avsiktligt eller oavsiktligt, resulterar 
i oundviklig fysisk skada för individen själv och som bryter mot gränsen för vad som är soci-
alt accepterat beteende och väcker starka emotionella responser. Som alternativ till Favazzas 
uppdelning i undergrupper kan beteendet istället kategoriseras utifrån hur synligt det är (Turp, 
2003, s.36-37). 

Fox & Hawton (2004, s.13-15) väljer även de att betrakta självskadebeteende som ett vitt 
begrepp som kan omfatta olika skador som att skära och bränna sig, men även drog- och al-
koholmissbruk. De använder termen suicidal behaviour för att benämna detta spektrum av 
beteenden.  

Bör man föra ihop olika former av självdestruktiva handlingar (till exempel att skära sig, 
laborera med ätandet eller att missbruka) och se dessa som att de grundar sig i samma pro-
blem och att uttrycket är beroende av personen i fråga eller av vilken period i livet denne be-
finner sig i? Eller är det själva typen av problem som är avgörande för vilken form av själv-
skadebeteende som används?  Definitionen av begreppet är en central fråga. En enhetlig defi-
nition av beteendet är viktig för att jämförelser mellan olika studier skall kunna göras och för 
att kunskapen om beteendet på så sätt ökar (Allmänna Barnhuset, 2005, s.48).  

                                                 
∗ ”Avsiktlig förstörelse eller förändring av den egna kroppsvävnaden utan medveten självmords-
avsikt.” (översättning i Wallroth & Åkerlund, 2002, s.12) 
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5.1.1 Självmordsförsök eller inte? 
Litteraturen idag pekar mot att självskadebeteende och suicidalt beteende ses som två skilda 
beteenden. Skillnaderna ligger främst i motivation bakom beteendet samt frekvensen och gra-
den av allvarlighet i skadorna (Klefsjö, 1999, s.13-20). Enligt ovan nämnda definition av Fa-
vazza (1996) är inte motivet med självskadandet att ta livet av sig. Ett självmordsförsök kan 
ses som ett beteende bland andra av självdestruktiva beteenden, men ska inte placeras i sam-
ma kategori som självskadande beteenden (Wallroth och Åkerlund, 2002, s.10). 

Ett undantag från denna uppfattning står Fox & Hawton (2004) för. Dessa gör inte någon 
skillnad på självskadebeteende och självmordsförsök. Självskadebeteende kan, men behöver 
inte, vara ett självmordsförsök. Det handlar inte om olika kategorier av beteenden, utan en och 
samma kategori. Begreppet suicidal behavior lägger ingen skillnad i huruvida individens av-
sikt är att dö eller inte (Fox & Hawton, 2004, s.13-15). 

5.1.2 Kulturellt sanktionerat självskadande 
Vi nämnde ovan att Favazza (1996) skiljer på det han kallar kulturellt sanktionerat självska-
debeteende och avvikande-patologiskt självskadebeteende. Det kulturellt sanktionerade själv-
skadandet bygger på ritualer, vilket innebär aktiviteter som upprepats på samma sätt under 
flera generationer och som blivit en del av samhällets traditioner. Det kan även bygga på sed-
vänjor, som är mer modestyrda beteenden utan direkta symboliska betydelser. Ett exempel på 
en sedvänja i denna betydelse är piercing (Favazza, 1996, s.236).  

Turp (2003, s.9) för ett liknande resonemang och använder sig av ett begrepp som hon kal-
lar ”casha”, vilket står för ”culturally acceptable self-harming acts or activities”. Cashas kan 
fungera som riter, som identifikation eller i religiösa sammanhang (Ibid.). Ett beteende som 
klassas som självskadebeteende har ofta en parallell i en casha. Till exempel har beteendet att 
skära sig en motsvarighet i cashan att bita på naglarna, klämma finnar och riva i sårskorpor 
(Ibid., 30). 

Gränsen mellan vad som är kulturellt sanktionerat självskadande och vad som klassas som 
avvikande och patologiskt är inte alltid helt tydlig. För att koppla detta till skolkuratorns roll i 
sammanhanget kan detta faktum innebära ett etiskt dilemma för skolkuratorn. När övergår 
bantning i självsvält? När blir borttagande av hårväxt ett patologiskt självskadande? Innan 
skolkuratorn kan besluta om åtgärd måste denne först avgöra huruvida beteendet verkligen är 
avvikande och patologiskt.  

5.2 Vilka förklaringar finns till självskadebeteende? 

5.2.1 Vilka funktioner kan självskadebeteende fylla? 
Det självskadande beteendet kan fylla olika funktioner. I Wallroth och Åkerlund (2002, s.18) 
nämns några av de skäl som de självskadande patienterna själva brukar uppge. (Noteras bör 
att i detta sammanhang är definitionen av självskadebeteende liktydig med Favazzas defini-
tion, se kapitel 5.1). En effekt som nämns är att beteendet lindrar ångest och emotionell an-
spänning, genom att den psykiska smärtan omvandlas till en fysisk och mer hanterbar smärta. 
Enligt en undersökning av Socialstyrelsen, där personal inom barn- och ungdomspsykiatrin, 
skolhälsovården, socialtjänsten, barnmedicinska mottagningar, ungdomsmottagningar samt 
vårdcentraler fick redogöra för sina upplevelser av självskadebeteende (definierat som att skä-
ra, bränna och rispa sig) hos unga flickor rangordnades ångestlindring som den främsta avsik-
ten (Socialstyrelsen, 2004a, s.15-16). 
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”Det var som om någon hade tagit ett suddgummi och suddat ut allt i min hjärna och fyllt hela ut-
rymmet med självhat. Det fanns inget annat än det i mig, och biten som var tom fyllde Lucifer så 
fort han kunde. Jag stod ut en timme till. Sen gick jag in på skoltoan och skar tre jack i armen, som 
jag sedan lindade med toalettpapper. I samma stund som snittet delade sig och de gula bubblorna 
under huden syntes för ögat, somnade Lucifer in. Jag blev också alldeles mjuk i kroppen, som bal-
sam i ett nyduschat hår. Jag mådde inte alls bra. Men bara att få må ett litet uns bättre än jag 
gjort för fem minuter sen, var en mil närmare himmelriket. (…) Någonstans visste jag att rakbla-
det i min hand inte var en biljett till änglarna. Innerst inne mindes jag att det ganska snart tog mig 
tillbaka till helvetet igen, och att det var just rakbladet som fick mig att komma så nära eldarna.”  
(Åkerman, 2005, s.66-67). 

 
Vidare kan beteendet handla om att häva känslomässig stumhet och få kontakt med verklighe-
ten. Att återfå känslan av självkontroll och självbehärskning är också något som självskadan-
de patienter ofta uppger som skäl till beteendet. Det nämns också att självskadebeteendet kan 
handla om att få utlopp för självhat, att påverka andra, att förhöja alternativt slippa ifrån sexu-
ella känslor, att känna spänning och lust samt att få utlopp för vrede (Wallroth & Åkerlund, 
2002, s.18). Fox & Hawton (2004, s.67-70) menar att det även kan vara ett sätt att visa sin 
desperation för andra, och som följd på detta ett uttryck och en önskan om att få hjälp.  

Som vi nämnde ovan pekar forskning idag på att suicidönskan och självskadebeteende inte 
hänger samman. Tvärtom kan beteendet ses som ett sätt att undvika självmord. Klefsjö (1999, 
s.13-20) hänvisar till en studie som visar att självskadebeteendet lindrade de självskadande 
kvinnornas tankar på att ta livet av sig. Suicidönskan var också den lägst rankade avsikten i 
Socialstyrelsens undersökning (Socialstyrelsen, 2004a, s.16). 

5.2.2 Vad orsakar självskadebeteende? 
 

Trauman i barndomen 
Trauman och upplevelser under barndomen ses som en möjlig bakomliggande orsak till själv-
skadebeteende. Samband har påvisats mellan självskadebeteende och fysiska, psykiska och 
sexuella övergrepp under barndomen. Ju yngre barnet är, ju allvarligare kränkningen är samt 
ju sämre tillgången till vuxenstöd efteråt är, desto starkare är sambandet (Allmänna barnhuset, 
2005, s.22). Även bristande självaktning, omsorg och uppskattning under barndomen kan ha 
betydelse, då den som känner sitt eget värde inte är lika benägen att skada sig själv. Vidare 
kan otillräckliga färdigheter och strategier i att hantera känslor och stress (coping) ses som en 
orsak (Ibid.). Enligt ovan refererade undersökning av Socialstyrelsen, uppgav informanterna 
att 24 procent av 205 kända flickor hade misshandlats fysiskt och 33 procent psykiskt. 27 pro-
cent av flickorna hade blivit utsatta för sexuella övergrepp (Socialstyrelsen, 2004a, s.15-16). 

 
Psykologiska förklaringar 
De psykologiska förklaringarna utgår främst från psykodynamisk teori och anknytningsteori. 
Med en psykodynamisk utgångspunkt kan självskadandet fylla funktioner som självbestraff-
ning och kontroll. Skadandet kan ses som ett uttryck för försvar genom ”vändning mot den 
egna personen” då individen av någon anledning inte kan rikta ilskan mot ett yttre objekt 
(Wallroth & Åkerlund, 2002, s.23-24). Självskadandet kan också hänga samman med flickor-
nas psykosexuella utveckling. Flickor har ofta förväntningar på sig att vara söta och snälla och 
inte ge uttryck för sin aggressivitet. Aggressiviteten vänds därför inåt. Vidare kan det vara så 
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att flickorna uppfostras till att uppfatta sin sexualitet som skamlig och hemlig, vilket gör att 
flickornas förhållande till den egna kroppen och sexualiteten blir komplicerad under puberte-
ten (Ibid., 42-43). 

 
Biologiska/genetiska förklaringar 
Dessa tar upp att det kan finnas en serotonerg dysfunktion (låg serotoninnivå) hos individer 
som skadar sig själva, vilket kan leda till bristande kontroll och reglering av impulser och 
aggressivitet (Favazza, 1996, s.261-262). Andra studier visar att självskadandet kan ha en 
beroendeframkallande effekt då skadandet frigör endorfiner (Allmänna barnhuset, 2005, s.23). 

Psykisk sjukdom kan vara en annan orsak till självskadebeteende. Bland ungdomar med 
självskadebeteende är depression den vanligaste psykiatriska diagnosen (Fox & Hawton, 
2004, s.32-39). Det finns också ett starkt samband mellan borderlinediagnos och självskade-
beteende (Samuelsson, 2004, s.272). Informanterna i ovan nämnda undersökning av Social-
styrelsen uppgav att över 80 procent av flickorna hade ett eller flera psykiatriska problem, 
varav depression och ångestsymtom var de vanligaste. Runt en fjärdedel hade någon form av 
ätstörning (Socialstyrelsen, 2004a, s.14). Vi hänvisar till kapitel 5.3.1 för en genomgång av 
forskning kring omfattningen av unga människors psykiska ohälsa. När det gäller självmords-
försök kan sägas att det i de flesta fall ligger en psykisk störning bakom dessa. Självmords-
dödligheten bland personer som vårdats för psykisk störning är mångdubbelt högre än för 
normalbefolkningen, runt två tredjedelar av dem som försöker ta sitt liv lider av en långvarig 
eller en tillfällig psykisk störning (Socialstyrelsen, 2005, s.258-260). 

 
Sociala förklaringar 
Sociala förklaringar nämner att bristfälliga familjeförhållanden ses som en riskfaktor till själv-
skadebeteende. Dåliga relationer till föräldrar och familjemedlemmar, samt psykisk sjukdom 
hos föräldrar är vanligt (Fox & Hawton, 2004, s.39-40).  

 
”Andra gången jag försökte begå självmord var vid 12 års ålder (…) På nedervåningen, som jag 
med springande steg flytt ifrån, pågick ett av mina föräldrars högljudda bråk. En lukt av alkohol 
kom från pappa och hysterin lyste i mammas ögon. Jag försökte tafatt skära upp ena handleden, 
och trots att jag inte vågade trycka tillräckligt hårt för att lyckas smög sig små droppar blod fram 
alldeles som röda sammetstårar. Så vackra!” (Pålsson, 2004, s.11) 

 
Ensamhet och saknad av kamratrelationer är andra vanliga faktorer (Samuelsson, 2004, 
s.274). Vidare upplever unga människor att samhället ställer stora krav på dem att lyckas och 
vara duktiga på många områden, viket kan ses som en bidragande orsak. Att ungdomskulturen 
skapar en press på unga att leva upp till vissa bestämda ideal och normer kring utseende 
nämns särskilt. Särskilt unga flickor kan uppleva att en sådan press begränsar deras möjlighe-
ter i samhället (Allmänna barnhuset, 2005, s.23).  

Det talas också om att självskadebeteendet kan uppstå genom ”smitta”, och att detta är 
särskilt vanligt bland barn, ungdomar och unga vuxna. Just ungdomars svaga jagkänsla och 
diffusa identitetsuppfattning gör dem känsliga för grupprocessfaktorer, och olika sätt att skapa 
identitet och tillhörighet. Studier visar att särskilt på behandlingshem och institutioner tende-
rar ungdomar att imitera självskadebeteende. Då handlar det främst om skärande i handleder 
eller på armar, men även överdoser av droger och självsvält. Smittoeffekten kan också före-
komma i skolvärlden. I de fallen handlar det ofta om att följarna är passiva elever utan någon 
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psykisk eller emotionell störning, men med vissa depressiva tendenser (Klefsjö, 1999, s.22 ; 
White Kress, Gibson och Reynolds, 2004, s.195-202). I tidigare nämnda undersökning av 
Socialstyrelsen var det just sociala förklaringar som problem i familjen, skolsvårigheter, kam-
ratpåverkan och skolstress som rangordnades högst när informanterna fick svara på vad de 
upplevt som orsaker till beteendet (Socialstyrelsen, 2004a, s.15-16). 

5.3 Hur vanligt är självskadebeteende? 
I tidigare forskning kring funktioner av och orsaker till självskadebeteende (som vi ovan re-
dogjort för) nämns det frekvent att beteendet kan reducera ångest och lindra emotionell an-
spänning, samt har sin grund i att en ungdom av olika anledningar inte mår bra. Därför har vi 
valt att inleda detta kapitel med att presentera tidigare forskning generellt kring psykisk ohälsa 
hos ungdomar, för att sedan gå in specifikt på omfattningen av självskadebeteende. 

5.3.1 Psykisk ohälsa hos ungdomar 
En rapport som rör svenska skolbarns hälsovanor visar att den upplevda nedstämdheten hos 
ungdomar ökat markant de sista 20 åren, både bland flickor och bland pojkar. Dock är fre-
kvensen av upplevd nedstämdhet betydligt högre bland de äldre flickorna (15 år) som deltog i 
undersökningen än bland de jämngamla pojkarna. Andelen 15-åriga flickor som uppger att de 
mer än en gång i veckan känner sig nedstämda är större än antalet pojkar (ca 35 procent mot 
13 procent). Bland de yngsta eleverna (elva år) i undersökningen var skillnaden mellan könen 
inte lika stor. Med andra ord syns alltså en tydlig ökning av upplevd nedstämdhet ju äldre 
flickan blir, medan pojkarnas nedstämdhet är relativt konstant oavsett ålder (Statens folkhäl-
soinstitut, 2003, s.15-16). Andelen barn och ungdomar som sökte hjälp inom barn- och ung-
domspsykiatrin (BUP), beroendevård eller allmänpsykiatri i Stockholm ökade mellan åren 
1996-2001 med 15-24 procent. Vidare har försäljningen av psykofarmaka till ungdomar mel-
lan 15 och 24 ökat under åren 1999-2002. Psykoser bland unga har däremot inte blivit vanli-
gare (Socialstyrelsen, 2005, s.257-260). 

5.3.2  Självskadebeteende hos ungdomar 
Som vi nämnde i kapitel 5.1 får det faktum att det saknas en enhetlig definition av begreppet 
självskadebeteende till följd att det är problematiskt att jämföra olika studier om beteendet. 
Således är det svårt att presentera siffror för hur vanligt självskadebeteende är. Dessutom är 
mörkertalet sannolikt stort, då många skäms över beteendet och döljer det för omgivningen 
(Socialstyrelsen, 2004a, s.8-9). 

Prevalensen för självskadebeteende definierat som hudskärande och hudbrännande i den 
allmänna populationen har i internationella studier uppfattats till mellan två och fyra procent.   

I en nyligen genomförd studie i tre svenska kommuner, där begreppet definierats på ett 
liknande sätt (skärande, brännande resp. rispande på huden) hade 1,1-1,2 procent av flickorna 
mellan 13-18 år skadat sig själva (Ibid., 13). 

En svensk enkätstudie från 2001, med något vidare definition av begreppet som inkluderar 
även läkemedelsförgiftning, visar att sju procent av ungdomarna mellan 13 och 18 år skadat 
sig själva under det senaste året. I internationella studier, med ännu en något vidare definition 
som även innefattar att hoppa från hög höjd, har runt 13 procent av ungdomarna mellan 15 
och 16 år uppgett att de försökt skada sig fysiskt under det senaste året (Ibid., 8-9). 

Vad gäller självmordsbeteende, har fem procent av unga personer gjort självmordsförsök 
med olika allvarlighetsgrader. Så många som var tredje ung person har haft självmordstankar 
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(Allmänna Barnhuset, 2005, s.21). Det finns också en tendens att självmorden ökar, främst 
bland unga män (15-24 år) (Socialstyrelsen, 2005, s.257-260). 

Flera av dem som i sitt arbete möter ungdomar upplever att de på senare tid mött allt fler 
flickor som skadat sig. Dock behöver detta inte innebära att omfattningen av problemet verk-
ligen ökat, utan att faktorer som uppmärksamhet i bland annat media kan ha gjort att med-
vetenheten om problemet ökat och att beteendet därför lättare upptäcks (Allmänna Barnhuset, 
2005, s.48).  

5.3.3 Genusperspektiv på självskadebeteendets omfattning 
Internationella studier som undersökt omfattningen av självskadebeteende hos båda könen - 
utifrån en definition som rymmer hudskärande, förgiftning av läkemedel samt att hoppa från 
hög höjd – visar att andelen flickor som skadat sig är större än andelen pojkar. Av de cirka 13 
procent ungdomar som uppgett att de skadat sig var tre procent pojkar och tio procent flickor 
(Socialstyrelsen, 2004a, s.9). Siffror från Epidemiologiskt Centrum (EpC) över ungdomar i 
sluten vård för avsiktligt självtillfogad skada med skärande eller stickande föremål, visar ock-
så på att andelen flickor som skadar sig är större än andelen pojkar samt att det har skett en 
markant ökning av antalet flickor i sluten vård de senaste åren och att motsvarande ökning 
saknas bland pojkarna (Ibid., 19). 

Definitionen av självskadebeteende kan dock ha stor betydelse när det gäller skillnader i 
frekvens i pojkars och flickors självskadande. Pojkar kan ha en större benägenhet att tillämpa 
mer aggressiva och utåtagerande metoder, vilket vanligtvis inte ryms i definitionen av själv-
skadebeteende (Ibid., 23). Vidare får självdestruktiva beteenden mer ofta suicidal utgång hos 
pojkar än hos flickor medan det är vanligare att kvinnor vårdas för självmordsförsök och 
andra självskadande beteenden än att de verkligen begår självmord (Klefsjö, 1999, s.7-8 ; 
Socialstyrelsen, 2005, s.130). Något som visar detta är att självmordsförsök och andra själv-
tillfogade skador är 15-20 gånger vanligare för kvinnor än fullbordade självmord, medan mot-
svarande resultat för män enbart är 10-15 gånger vanligare (Socialstyrelsen, 2005, s.130). 
Detta kan vara en anledning till att självskadebeteendet ses som mer vanligt hos flickor, då de 
flesta definitioner exkluderar självmord (se 5.1.1). 

5.4 Skolkuratorns roll och arbete 

5.4.1 Skolkuratorns roll 
 

Skolkuratorns utbildning 
Skolkuratorn är ofta socionom. Socionomutbildningen ska ge en:  

 
”bred samhällsvetenskaplig grund samt yrkesförberedelse för skilda sociala verksamhetsområden 
(…) Genom utbildningen ska socionomen ha tillägnat sig förmågan att analysera och förstå socia-
la processer och problem samt ha kunskap att identifiera och strukturera behov, åtgärder och lös-
ningar på individ-, grupp- och samhällsnivå.” (D-Wester, 2005. s.15-16)  

 
Utöver socionomutbildningen består skolkuratorns kompetens av kunskaper, erfarenheter och 
hanteringssätt som erhållits genom regelbunden fortbildning, handledning och praktisk erfa-
renhet (Prop. 2001/02:14). De skolkuratorer som har deltagit i vår studie har alla varit socio-
nomer. De vidareutbildningar och erfarenheter de haft i övrigt har sett olika ut.  
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Skolkuratorns uppgift 
Skolkuratorns roll kan se något annorlunda ut på olika skolor och de måste själv arbeta med 
att utforma sin yrkesprofil. Generellt arbetar skolkuratorn enligt D-Wester (2005, s.14) med 
uppgifter inom följande områden; skolsocial kartläggning av enskild elev, flerpartssamtal med 
elev, föräldrar och lärare, stöd- och behandlingssamtal med enskild elev, arbete med elever i 
grupper och klasser, handledning och konsultation till skolpersonal, organisato-
riskt/strukturellt arbete, värdegrundsarbete samt krishantering.  

D-Wester (2005, s.56-57) menar även att det är angeläget för dem som arbetar med eleven 
i skolan att veta hur elevens situation ser ut hemma, men att det är viktigt att det är elevens 
skolsituation och arbetsinsatser som är i fokus.  

Skolan måste hitta både undervisningsformer och samverkansformer med exempelvis so-
cialtjänsten för elever i olika sociala svårigheter och i sådana fall kan skolkuratorn fungera 
som en professionell person som hittar former för samarbete mellan olika personer och myn-
digheter (Ibid.).      

 
Sekretess 
Skolkuratorns sekretess regleras i Sekretesslagen 1980:100 (SekrL) 7 kap. 9 §. Uppgifter om 
exempelvis elevernas och deras närståendes personliga förhållanden får inte lämnas till utom-
stående personer eller andra myndigheter om det inte står klart att det kan ske utan men för 
den som uppgiften rör eller någon närstående. Skolkuratorns sekretess innebär inte några for-
mella hinder att lämna känsliga uppgifter till annan direkt berörd skolpersonal, om det är av 
väsentlig betydelse för elevvårdsarbetet.  

Det händer att elever inte vill att vårdnadshavaren ska få ta del av vissa uppgifter om dem. 
Då gäller det för skolkuratorn att kunna göra avvägningar i sekretessen. Det kan ibland vara 
bra att försöka förmå eleven att prata med sina föräldrar även om eleven till en början motsät-
ter sig det. Om eleven ändå inte vill att vårdnadshavare ska kontaktas får skolkuratorn utifrån 
Föräldrabalken 1949:381 (FB) 6 kap. 2 § angående vårdnadshavarens allmänna omvårdnads-
ansvar samt FB 6 kap. 11 § angående vårdnadshavarens rättighet och skyldighet att bestämma 
i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, göra bedömningen om det ändå är lämp-
ligt att informera vårdnadshavare. Det kan också finnas fall då det finns skyldighet att hem-
lighålla uppgifter om eleven för vårdnadshavare, enligt SekrL 14 kap. 2 § om det kan antas att 
eleven lider betydande men om informationen läggs fram till föräldrarna (Socialstyrelsen, 
2004b, s.22).  

 
Aktualisering 
Elevers sätt att komma i kontakt med skolkuratorn på en skola kan se ut på olika sätt. Vissa 
elever söker själva upp skolkuratorn. I andra fall sker det kanske via föräldrar eller lärare eller 
annan personal på skolan. Ibland är det vänner till en elev som tar kontakt med denne.  

Det händer även att elever synliggörs för skolkuratorn via elevvårdskonferenser eller via 
andra myndigheter som exempelvis socialtjänsten (Allmänna Barnhuset, 1997, s.46). Säkerli-
gen finns det även andra vägar för hur elever blir aktuella eller kommer i kontakt med skolku-
ratorn. 
Rollkonflikten 
Förutom kontakten med eleverna och den roll skolkuratorn har i förhållande till dem, innehar 
denne flera andra roller i sitt yrkesutövande. I förhållandet till lärare, föräldrar, annan personal 
inom elevhälsan, myndigheter och skolledning har skolkuratorn olika roller. Ofta får de också 
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en ”gränsöverbyggande” roll mellan olika parter. Utifrån dessa roller möts skolkuratorn av 
många olika förväntningar på vad som är dennes uppdrag. På grund utav detta är det viktigt 
att skolkuratorn prioriterar sina insatser och tydligt kan visa upp vad som ingår i dennes upp-
drag. Annars kan det lätt hända att skolkuratorn tar på sig uppgifter i form av ”beställningar” 
på åtgärder från till exempel lärare, istället för att göra egna professionella bedömningar av 
var insatser behöver sättas in (D-Wester, 2005, s.11-13). Eftersom skolkuratorn ofta har dubb-
la roller i relation till så många olika parter, som nämndes tidigare, är det även i den bemär-
kelsen viktigt att kuratorn inte glömmer bort att hålla den enskilde elevens behov i fokus 
(Ibid.). 

5.4.2 Skolkuratorns arbete med självskadebeteende 
 

Att upptäcka självskadebeteendet 
Som vi skrev i kapitel 5.1 innefattar en vanligt förekommande definition av självskadebeteen-
de sådana beteenden där individen allvarligt skadar den egna kroppsvävnaden, men att be-
greppet också i vissa fall ges en bredare definition och då innefattar alla beteenden som kan 
vara skadliga för individen. Oavsett hur man väljer att använda begreppen, vill vi nämna det 
faktum att olika former av självskadande beteende ofta uppträder samtidigt. Flickor som ska-
dar sig själva genom att skära, bränna eller rispa sig har ofta även andra problem, främst i 
form av ätstörningar och missbruk av alkohol och droger (Turp, 2004, s.74 ; Klefsjö, 1999, 
s.21-22 ; Socialstyrelsen, 2004a, s.15). White Kress et al. (2004, s.195-202) nämner att det 
kan vara svårt att upptäcka sådant självskadebeteende som innefattar att skära, bränna eller 
rispa sig, och att det därför är viktigt att vara medveten om att problembilden oftast också 
innefattar andra typer av självskadande beteenden, som kanske är lättare att upptäcka. Dock 
kan det vara farligt att ha alltför fasta stereotyper om hur självskadebeteendet uppträder och 
hur problembilden vanligtvis ser ut. Detta kan orsaka att individer som faller utanför stereoty-
pen inte syns eller att man i mötet med individen fokuserar på det man utifrån stereotypa upp-
fattningar tror är relevant istället för att göra en individuell bedömning i varje enskilt fall 
(Turp, 2004, s.71-72). 

 
Kontakten med eleven 
Det primära målet för en skolkurator som möter en elev som skadat sig själv är att skapa en 
säker miljö för eleven. För en elev som varit med om övergrepp och har erfarenhet av vuxna 
som missbrukar förtroenden och utnyttjar sin starka position kan det vara svårt att lita på kura-
torn. Därför är det mycket viktigt att kuratorn jobbar med att skapa en allians med eleven, 
vilken bygger på struktur, konsekvens och förutsägbarhet (White Kress et al., 2004, s.195-
202). Vidare kan kuratorn försöka hjälpa eleven att utveckla olika tekniker för hur man blir 
medveten om och känner igen självskadeimpulser, att identifiera och uttrycka känslor verbalt 
och hitta alternativa beteenden till självskadandet. Skolkuratorn har en mycket viktig roll när 
det gäller att uppmuntra eleven att använda andra metoder för att kommunicera istället för att 
skada sig själv. 

Skolkuratorn måste också undersöka huruvida eleven är självmordsbenägen och om denna 
risk är hög. Reaktionen får dock inte vara överdriven, då detta kan alienera eleven och skada 
det förtroende denne känner för skolkuratorn (Ibid.). 
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I skolkuratorns uppgift ligger också att remittera den självskadande eleven vidare till pro-
fessionell hjälp. Därför bör kuratorn ha kunskaper i vilka möjligheter till sådan hjälp som 
finns, för att hjälpa elev och föräldrar att hitta den hjälp som passar dem (Ibid.). 

 
Kontakten med föräldrarna 
Ett dilemma för skolkuratorn kan vara huruvida denne skall ta kontakt med den självskadande 
elevens föräldrar eller inte. Vårdnadshavaren har rättighet och skyldighet att bestämma i frå-
gor som rör barnets personliga angelägenheter, vilket regleras i FB 6 kap. 11 §. Samtidigt kan 
en viktig del för kuratorn vara att undersöka familjesituationen och ifall hemmiljön är säker 
för eleven. Finns det misstanke om övergrepp skall inte föräldrarna vara den första kontakten 
(White Kress et al., 2004, s.195-202). Vidare kan skolkuratorn riskera det förtroende som 
byggts upp mellan kurator och elev om kontakt tas med föräldrarna mot elevens vilja. Elevens 
föreställning om att det som denne delar med sig av hos kuratorn kommer att stanna dem 
emellan påverkar elevens villighet och förmåga att öppna sig (Froeschle & Moyer, 2004, 
s.231-236). En studie författarna hänvisar till visar just att den näst största orsaken till att stu-
denter inte går till skolkuratorn är rädslan för att de ska bli avslöjade (”inapropriate disclosu-
re”). Det är viktigt att skolkuratorn klargör gränserna för sekretessen med både föräldrar och 
elever. Ett sätt som skolkuratorn kan hantera dilemmat på är att arbeta med att uppmana ele-
ven att öppna sig för föräldrarna, och visa vilka fördelar det kan ha (Froeschle & Moyer, 
2004, s.231-236). 

 
Förebyggande arbete 
Faktorer som förlust av närstående, övergrepp, konflikter med föräldrarna och relationspro-
blem nämns som riskfaktorer kopplade till självskadebeteendet. Genom att vara medveten om 
vilka riskfaktorer som finns kan skolkuratorn uppmärksamma de elever som kan ligga i faro-
zonen för att utveckla ett självskadebeteende och försöka förhindra denna utveckling. Detta 
kan innefatta att hjälpa eleverna att identifiera känslor och utveckla mer hälsosamma sätt att 
uttrycka dessa på (White Kress et al., 2004, s.195-202). Speciella program där man lär unga 
att hantera svårigheter på ett konstruktivt sätt har utvecklats och använts i USA, och dessa har 
visat sig vara de åtgärder som fått mest positiva effekter när det gäller att minska antalet 
självmordsförsök och fullbordade självmord (Allmänna Barnhuset, 2005, s.32). 

Det förebyggande arbetet kan också bestå i att öka medvetenheten hos lärare och elever 
om självskadebeteende och vilka signaler som ska uppmärksammas, för att de skall kunna 
upptäcka de elever som befinner sig i riskzonen. Då dessa insatser använts i amerikanska sko-
lor har de positiva effekterna varit att attityderna kring beteendet förändrats och benägenheten 
att söka hjälp blivit större. Dock har det visat sig att sådana insatser också ökar känslan av 
hopplöshet på skolan, något som kan vara allvarligt för de unga som redan har självmordstan-
kar (Allmänna Barnhuset, 2005, s.31-32). Vidare är utbildning av skolpersonal kring beteen-
det viktigt för att dessa skall reagera på eleven på ”rätt” sätt. Bland annat är det viktigt att 
klargöra att beteendet inte måste innebära en självmordsbenägenhet hos den unga, för att und-
vika överreaktioner från personal som kan leda till överdrivna åtgärder (White Kress et al., 
2004, s.195-202).  

När det gäller förebyggande arbete i svenska skolor har metoder som går ut på att ge sko-
lans elevvårdspersonal bättre kunskaper om beteendet så att de kan stödja och remittera elever 
vidare, gett en del positiva resultat. Även program för att utbilda kamratstödjare om beteendet 
används. Tanken med dessa är att det är lättare för eleverna att anförtro sig till kompisar än till 
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vuxna. Dessa insatser är dock inte utvärderade ännu, varför det inte går att säga något om ef-
fekter av dessa (Allmänna Barnhuset, 2005, s.32). 

 
Skolkuratorns egna reaktioner 
Att möta en klient med självskadebeteende kan väcka känslor av hopplöshet, hjälplöshet, ils-
ka, skuld, avsky och sorgsenhet, och beteendet har identifierats som det beteende många be-
handlare uppfattar som mest traumatiserande att möta. Av den anledningen är det viktigt att 
skolkuratorn kan hantera sina egna känslor och reaktioner i mötet med en elev som skadar sig 
själv. Kuratorn kan känna sig frustrerad och vilja kontrollera eleven genom att tvinga denne 
att sluta med sitt beteende eller föreläsa om skador och konsekvenser, något som resulterar i 
en maktkamp mellan elev och kurator. Att medvetandegöra de känslor beteendet väcker samt 
diskutera dessa med kollegor och i handledning är viktigt för att kuratorn skall kunna behålla 
ett objektivt perspektiv (White Kress et al., 2004, s.195-202). 

5.5 Sammanfattning  
Det saknas en enhetlig definition av vad självskadebeteende är och vilka beteenden som skall 
innefattas av begreppet. Det finns många tänkbara orsaker till självskadebeteende. Såväl psy-
kologiska, biologiska/genetiska som sociala förklaringar är vanliga i litteraturen. Även trau-
man under barndomen nämns som en faktor. Beteendet kan fylla funktioner som ångestlind-
ring och kontroll. Litteraturen idag pekar mot att självskadebeteende och suicidalt beteende 
ses som två skilda beteenden. Det är svårt att presentera siffror på hur vanligt beteendet är, 
främst på grund av att det saknas en enhetlig definition, men också på grund av att mörkertalet 
sannolikt är stort.  

Skolkuratorns roll kan se olika ut på olika skolor och skolkuratorn har ofta dubbla roller 
eftersom den arbetar och samverkar med många olika parter. Elevens skolsituation skall ligga 
i fokus. I relation till självskadebeteende måste kuratorn arbeta både med elev och föräldrar. I 
kontakten med eleven handlar det om att skapa en trygg situation för denne och inge förtroen-
de. När det gäller att förebygga självskadebeteende på skolor har program där elever lärt sig 
uttrycka och känna igen känslor gett positiva resultat. Viktigt är också att kuratorn arbetar 
med de reaktioner beteendet väcker hos kuratorn själv. 

 
 

6. RESULTAT  
I det här kapitlet kommer vi att presentera resultatet av våra intervjuer med skolkuratorerna. 
Kapitlet är strukturerat utifrån våra frågeställningar. Vi inleder med en kort presentation av 
våra intervjupersoner, vars namn i uppsatsen är fingerade. 

6.1 Presentation av intervjupersoner 
 

Åsa 
Åsa är relativt nyutexaminerad socionom som innan utbildningen har arbetat inom andra yr-
kesgrenar. Hon har arbetat som skolkurator på sin skola strax under ett år och är anställd som 
skolkurator på halvtid. Skolan är en högstadieskola där elever från årskurs sex räknas som 
högstadielever. Åsa jobbar med samtliga elever på skolan. Åsa arbetar även på annat håll med 
ungdomar som har olika typer av problem. Åsa har inte någon teoretisk vidareutbildning. 
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Malin 
Malin är utbildad socionom sedan flera år tillbaka. Hon har arbetat på sin skola i cirka fem år. 
Skolan är en hög- och mellanstadieskola. Malin jobbar mest med högstadieeleverna i årskurs 
sju till nio och arbetar 80 procent. Innan hon började arbeta som skolkurator på den nuvarande 
skolan arbetade hon bland annat på behandlingshem. Hon har vidareutbildning i form av 
steg1-utbildning.  

 
Karin 
Karin är utbildad socionom och den av våra informanter som arbetat längst som skolkurator. 
Hon har arbetat nästan hela sin tid i yrket på samma skola. Innan hon började arbeta som 
skolkurator arbetade hon bland annat som kurator inom sjukvården. Hon har gått ett antal vi-
dareutbildningar bland annat en form av KBT-utbildning, och just nu går hon en utbildning 
för att kunna handleda lärare. Skolan har både låg-, mellan- och högstadium och Karin arbetar 
med alla åldrar. Hon är anställd på heltid på skolan.  

 
Anna 
Anna har en socionomutbildning sedan ungefär 10 år tillbaka. Innan hon började arbeta som 
skolkurator arbetade hon som socialsekreterare i flera år. På den nuvarande skolan har hon 
arbetat i cirka fyra år och det är också den tid hon har i yrket. Skolan har låg-, mellan- och 
högstadium och Anna arbetar med elever i alla årskurser sedan en tid tillbaka. Hennes arbets-
tid på skolan är 75 procent. Det framgår inte om hon har någon teoretisk vidareutbildning.    

 
Birgitta 
Birgitta arbetar som skolkurator på en skola som har låg-, mellan- och högstadium. Birgitta 
arbetar med alla elever. Hennes arbetstid på skolan är cirka 80 procent som kurator men hon 
har även andra uppgifter på skolan som inte är kopplat till kuratorsrollen. Innan hon började 
arbeta som skolkurator var hon bland annat socialsekreterare i många år. Hon har arbetat cirka 
sex år som skolkurator på samma skola. Hon har teoretisk vidareutbildning, men preciserar 
inte närmare vad denna består av. 

 
Lena 
Lena arbetar heltid som skolkurator. Hon uttrycker att hon är anställd att jobba med högsta-
dieeleverna, men hon arbetar även en del med mellanstadieeleverna. I grunden har Lena en 
amerikansk socionomutbildning och hon arbetade även inom socialtjänsten i USA i flera år. 
På den nuvarande skolan har hon arbetat i cirka fem år och en period dessförinnan arbetade 
hon som skolkurator på en annan skola. Det framgår inte om hon har någon teoretisk vidare-
utbildning.    

6.2 Definition av självskadebeteende 
Alla våra informanter nämner att den första spontana tanken om vad som definieras som 
självskadebeteende, är beteenden som innebär att flickor skär sig. Alla är dock av uppfatt-
ningen att begreppet för dem egentligen har en vidare innebörd och omfattar ett spektra av 
självdestruktiva beteenden som bland annat att dricka mycket alkohol, att svälta sig, promis-
kuitet och att utsätta sig för risker av olika slag. Alla nämner att begreppet är svårdefinierat 
och att gränsen för vad som är självskadande beteende kan vara relativt konturlös. Majoriteten 
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av kuratorerna betonar att man måste betrakta självskadandet som ett individuellt uttryck för 
någonting.  

 
”Sedan finns det ju en annan form av destruktivitet mer på det psykologiska planet, att man utsät-
ter sig för risker med sena kvällar med pojkar och dricka mycket och där finns ju någonstans nå-
gon flytande gräns.” Birgitta 

 
”Jag tror att man måste se det som en väldigt individuell sak för varje person jag möter som ten-
derar någon form av självskadebeteende, så måste man titta på den personen för att förstå vad det 
står för och vad det är som gör att det blivit på det sättet.” Malin  

 
Anna utvecklar också detta resonemang och nämner att man uppfinner olika sätt att hantera 
problem på, därför att människor är olika och gör på olika sätt. Hon menar också att hon inte 
gör någon skillnad i hur allvarligt man bör se på de olika formerna av självskadebeteende.  

 
”Alltså jag tycker att om jag kommer på en unge som är ute och dricker eller om jag kommer på 
en unge som skär sig så blir jag ju lika orolig.” Anna 

6.2.1 Självmordsförsök eller inte? 
Majoriteten av skolkuratorerna såg inte att självskadebeteende, i detta fall främst i form av att 
skära sig, nödvändigtvis behövde vara ett självmordsförsök eller att eleverna med detta bete-
ende inte ville leva längre. En bedömning måste göras från fall till fall, ansåg de. Den allmän-
na uppfattningen är att de som verkligen är självmordsbenägna är färre än de som har själv-
skadebeteende.  

 
”Jag tycker att min oro för att någon inte skulle vilja leva längre, den hänger inte alltid ihop med 
självskadebeteende.” Malin  

 
Malin nämner också att hennes oro för att en ungdom är självmordsbenägen främst grundar 
sig i en känsla av uppgivenhet och hopplöshet i ungdomens berättelse. Birgitta menar att det 
gäller att få fatt i hur eleven tänker kring självmord och om eleven har strategier för hur denne 
skall gå till väga. Denna tankegång finns även hos Lena som menar att man kan bedöma all-
varet genom att titta på hur och var på armen ungdomen skär sig. 

Karin skiljer sig lite från övriga intervjupersoner och menar att hon upplever det som att 
de självskadande flickorna faktiskt inte vill leva längre, men att de kanske inte är beredda att 
gå hela vägen ut. Hon berättar också att hon varit med om att två flickor på skolan gjort 
självmordsförsök, varav ett riktigt allvarligt. I det fallet handlade det om överdos av tabletter.   

6.3 Vilka förklaringar finns till självskadebeteende? 

6.3.1 Vilka funktioner kan självskadebeteende fylla? 
Även då det gäller vilka funktioner självskadebeteende kan fylla nämner flera av kuratorerna 
att dessa är individuella och att beteendet kan fylla många funktioner samtidigt. Den mest 
frekvent nämnda funktionen är att flickorna genom att skära sig uttrycker sin ångest.  

 
”De säger att det är, det pyser lite grann, lite som att all den här pressen försvinner när de skär 
sig.” Lena 
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”När det gäller att skära sig och så är det samma, man skär ut ångesten för att man har sådan 
ångest att man inte vet vad man ska göra (…)” Anna 

 
Informanterna uttrycker också att de upplever att det ofta är så att eleven som utför självska-
dehandlingar gör det för att någon ska märka att de mår dåligt så att de i slutändan också får 
hjälp. Lena nämner att de flesta inte gömmer sitt skärande särskilt väl och att hon känner att 
flickorna ofta vill bli upptäckta. Anna upplever att de verkar känna lättnad efter att problemet 
synliggjorts. Majoriteten betonar att det i de flesta fall inte handlar om att få uppmärksamhet 
att hamna i centrum till exempel bland kompisarna, utan att ungdomarna verkligen mår dåligt 
och vill att någon skall se dem och hjälpa dem. Några uttrycker dock att de känner att det kan 
finnas en gradskillnad i hur allvarlig flickornas avsikt med beteendet är, och att kuratorns oro 
för flickan kan variera utifrån detta.  

Några kuratorer nämner även att de upplever att självskadebeteendet, i form av ätstörning-
ar och att skära sig, ofta handlar om att försöka ta någon slags kontroll.  

 
”Man måste ha kontroll över någonting så kan man åtminstone ha kontroll över den här matbi-
ten.” Åsa 

 
”Det händer så mycket runt dem i familjen och med kompisar som de inte har någon koll på alls.  
Det här har de koll på, man skär sig, det blöder.  Det har de stenkoll på och det kan vara en av de 
få saker de har koll på.” Lena 

 
Som vi tidigare nämnt uttrycker ingen av våra intervjupersoner att huvudsyftet med självska-
dehandlingen är att ta sitt liv, att de verkligen vill dö. Karin nämner dock att hon tror att det 
kan handla om en önskan att slippa leva, men att de i de flesta fall ändå inte är beredda att gå 
hela vägen.  

6.3.2 Vad orsakar självskadebeteendet? 
Våra informanter är samstämmiga i åsikten att det kan finnas många olika orsaker till varför 
en flicka utvecklar ett självskadande beteende, och att man måste utgå ifrån att orsakerna är 
individuella. De nämner också att det inte behöver handla om en orsak, utan att flera faktorer 
tillsammans kan bidra till beteendet. 

Bland de orsaksfaktorer som kuratorerna uttrycker mest frekvent är att flickorna upplever 
att de måste leva upp till krav och prestera inom många olika områden. De menar att tonårsti-
den är en tuff period för en ung flicka. Kuratorerna nämner specifikt skolkrav, utseendeideal, 
att ha många kompisar och att vara populär som pressande krav. De upplevda kraven skapar 
en press på flickorna som kan vara tung att bära, menar de. Media ses bland informanterna 
som en bidragande faktor till att framför allt ideal om hur man ska vara för att vara lyckad 
sprids. Malin nämner också specifikt att det faktum att flickorna växer upp till unga kvinnor 
och att kroppen förändras kan vara en källa till ångest. Några av kuratorerna uttrycker att de 
upplever att det är tuffare att vara ung tjej i dagens samhälle än vad det var förut, och de drar 
paralleller till hur det var när de själva var i samma ålder. 

 
”Alltså att vara tjej idag (…) om man tänker på när man själv gick i skolan för 30 år sedan var det 
ungefär så här, man skulle gifta sig, man skulle få barn och kanske ha lite utbildning. Men det 
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känns som idag (...) för det första ska dom vara jätteduktiga i skolan, för det andra ska dom se ut 
på ett visst sätt och ser man inte ut på ett visst sätt då kan man operera sig eller träna jättemycket 
så man duger. Och helst ska man ju någon gång ha barn och gifta sig men det är långt bort i fram-
tiden för först ska de utbilda sig och sen resa över hela världen och se allt och sen kanske… man 
hinner inte med allt det här så jag tror att det är jättemycket press på tjejer idag. Plus också att 
genom alla realitysåpor och Internet så får dom en massa information som dom aldrig frågat ef-
ter.” Lena 

 
Att beteendet kan bottna i problem med relationer till föräldrar och familj är också en uppfatt-
ning som delas av informanterna. Flera nämner bland annat att det kan handla om skilsmässa, 
dåliga relationer till föräldrar eller mobbning. Några uttrycker det som att det förekommit ett 
svek från vuxenvärlden - de vuxna i barnens liv har inte axlat sitt ansvar. Majoriteten av kura-
torerna utvecklar dock inte mer konkret vad de anser vidare om detta. Bara Anna nämner att 
det till exempel kan handla om en mamma som varit mer som en kompis, missbruk i familjen 
eller övergrepp av någon familjemedlem. Hon vidareutvecklar detta resonemang och uttrycker 
att när flickan sedan kommer upp i puberteten inser hon att det hon varit med om inte är nor-
malt och det skapar ångest och känslor av att hon är mindre värd. Detta kan i sin tur skapa 
problem i andra relationer, som till exempel de med kompisarna.  

Åsikterna kring huruvida självskadebeteendet kan ”smitta av sig” till andra, genom att 
flickorna påverkar varandra eller genom påverkan från media, skiljer sig i viss mån åt. Några 
av kuratorerna upplever att det har förekommit att självskadebeteende, i form av att skära sig, 
”smittat” bland flickorna på skolan och Lena ger ett exempel på hur några flickor i hennes 
skola skurit sig tillsammans. Vissa av skolkuratorerna upplever emellertid inte att det före-
kommit någon ”smitta” i detta beteende på deras skola. Nästan alla nämner dock att de tror att 
det kan gå trender i olika självskadande beteenden, då ungdomar tenderar ”att göra som andra 
gör”. Malin berättar vidare att hon upplever att det också kan bli som en ”trend” att gå till 
kuratorn, exempelvis om en flicka ur en klass besökt henne händer det ofta att andra flickor ur 
samma klass också ”droppar in”.  

Att media är en påverkansfaktor är alla överens om. Särskilt Karin uttrycker detta, och be-
rättar hur flickor använder Internet för att söka information om olika självskadande beteenden 
och för att tipsa varandra om exempelvis metoder. Flera uttrycker att de upplever att just for-
men att skära sig är särskilt omskriven just nu, och att det säkert kan påverka flickor till att 
prova på. Anna nämner dock att detta inte gäller enbart för just formen att skära sig, utan att 
media även kan ge uppslag till andra former av självskadande beteenden som att dricka och ta 
tabletter. Majoriteten betonar emellertid att det är sättet att skada sig som smittar och inte be-
hovet av att skada sig. Ångesten finns där i de flesta fall, men vilken metod man använder för 
att hantera den kan vara beroende av påverkan från andra. 

 
”Jag menar att man kanske inte egentligen alltid behöver överdriva så mycket hur jobbigt det är, 
utan jag tror faktiskt snarare att det är metoderna, alltså att försöka få bukt med det, som smittar 
(…)” Malin 

6.4 Hur vanligt är självskadebeteendet på skolan? 

6.4.1 Är det ett vanligt problem? 
Uppfattningen om huruvida självskadebeteende är ett vanligt problem på skolan eller inte ser 
relativt olika ut hos kuratorerna. Definierat som att skära sig nämner Karin och Lena att de 
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upplever problemet som omfattande på sina skolor. Lena uppger att runt två flickor i varje 
årskurs från årskurs sex skär sig, och det tycker hon är mycket. Karin nämner att på hennes 
skola uppfattar hon det som att kanske sex flickor skär sig, men att det kan vara fler. Båda 
upplever en ökning av detta beteende under de senare åren. 

 
”Vi har haft några flickor genom åren som har gjort sig illa och det är ju så jättevanligt att man 
skär sig, det är ju nästan en trend (…)” Karin  

 
Anna är av uppfattningen att förekomsten av flickor som skär sig går i vågor. Vid intervjutill-
fället jobbade hon inte med något sådant specifikt fall, men hon nämner att det tidigare har 
varit mycket. Även med ett vidare perspektiv på vad som definieras som självskadebeteende 
upplever inte Anna att hon är jätteorolig för någon elev vid intervjutillfället.  

Birgitta och Malin upplever inte omfattningen av självskadebeteende definierat som att 
skära sig som stor på respektive skola. De ger inget exakt svar på hur många elever med så-
dant beteende de träffat eller träffar, men nämner att det inte är en vanlig anledning till att 
elever kommer till dem. Malin nämner att hon är förvånad över att problemet inte är större, 
med tanke på att problemet är omskrivet just nu och att det förs en debatt om det. Vidare upp-
ger hon att bland de flickor med självskadebeteende hon ändå stöter på är formen att skära sig 
samt att ha ätstörningar vanligast. 

Åsa har inte själv arbetat med några elever med självskadebeteende, men berättar att hon 
känner till två flickor på skolan som skär sig och som skolsköterskan har kontakt med.  

6.4.2 Finns det ett mörkertal? 
 

”Det finns säkert ett mörkertal som vi inte känner till (…) det skulle vara intressant att ta reda på 
någon statistik eller göra någon enkät på skolan, det skulle vara den enda möjligheten att veta hur 
det egentligen ser ut (…)” Malin 

 
Alla skolkuratorer nämner att det egentligen är svårt att svara på frågor angående omfattning 
av självskadebeteende. Dels för att definitionen av begreppet kan vara så bred och det kan 
vara svårt att veta var man ska dra gränsen, dels för att mörkertalet kan vara stort. Just före-
komsten av ett mörkertal är något som alla betonar, det går inte att säga hur det egentligen är 
eftersom självskadebeteende är ett beteende som inte alltid syns.  

Åsa funderar kring om det faktum att hon inte jobbat så länge på skolan och kanske inte är 
etablerad bland eleverna kan göra att hon ännu inte stött på självskadebeteende i någon större 
bemärkelse. Även några av övriga kuratorer reflekterar över om det finns ett samband mellan 
att vara etablerad bland eleverna och att få kännedom om olika former av problem hos elever-
na på skolan.  En annan anledning till att det kan förekomma ett mörkertal kan vara att kura-
torn inte vill eller kan se att ett problem förekommer på deras skola. Karin och Lena betonar 
att de tror att självskadebeteende i olika former finns på alla skolor.  

6.4.3 Genusperspektiv 
Flera kuratorer, och Karin speciellt, nämner att de upplever att pojkars självskadande består 
av mer utåtagerande former som att gå ut och slåss, supa och ta droger medan flickor mer 
svälter sig, skär sig och tar tabletter. Dock framhåller flera att det även förekommer att pojkar 
skär sig. Lena nämner att hon tror att det finns ett stort mörkertal speciellt bland pojkarna, då 
det inte är så vanligt att just de vänder sig till henne överhuvudtaget. Hon spekulerar i att poj-
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kar kanske inte är lika verbala som flickor i den åldern och att det inte är lika accepterat för 
dem att prata om känslor. Även Anna betonar att man måste vara uppmärksam på att pojkar 
också kan skära sig. 

 
”Min erfarenhet är att det är vanligast bland flickor (att skära sig, författarnas anmärkning) men 
att det förkommer bland killar, att man faktiskt får ha ögonen öppna. Man kan ju titta på deras 
armar också, så är det.”  Anna 

6.5 Skolkuratorns arbete 

6.5.1 Arbetsmetoder 
 

Hur aktualiseras eleverna? 
Inledningsvis vill vi påpeka att då de sätt på vilka eleverna kan komma i kontakt med kuratorn 
berörs under intervjun, tenderar samtliga kuratorer att uttala sig relativt generellt och alltså 
inte specifikt hur flickor med självskadebeteende aktualiseras.  

Informanterna nämner att det är vanligt att en elev aktualiseras genom kompisar eller via 
lärare. Några betonar specifikt lärarnas viktiga roll i att upptäcka problem, då det är dessa som 
har den närmsta kontakten med eleverna på skolan. Anna berättar att hon jobbar mycket med 
att involvera lärarna och göra dem delaktiga i elevhälsan.  

 
”Alltså jag vill ju lägga elevhälsan på lärarna för det är ju de som faktiskt har ungarna hela da-
garna, det är de som är med dem uppe i klassrummen med sin pedagogik.” Anna 

  
På vissa skolor är det vanligt att eleven själv vänder sig till skolkuratorn medan det är mindre 
vanligt på andra skolor. Detsamma gäller huruvida föräldrarna kontaktar kuratorn, på vissa av 
skolorna är det mycket vanligt medan det inte förekommit alls på andra. Majoriteten av kura-
torerna nämner att benägenheten för lärare och elever att ta kontakt med skolkuratorn kan 
hänga samman med hur synlig och etablerad kuratorn är på skolan. Åsa, som inte arbetat så 
länge på sin skola, resonerar kring att hon ännu inte känner sig helt etablerad och att det finns 
elever som inte vet vem hon är. Hon tänker att det kanske kan vara så att fler elever kommer 
att vända sig till henne ju mer etablerad hon blir. Karin, som jobbat i många år på samma sko-
la och som arbetar mycket med att vistas bland eleverna i klassrummet, menar dock att det 
trots detta fortfarande finns elever som inte vet vem hon är. Alla kuratorer berättar att de går 
runt i klasser och presenterar sig och sin funktion, för att synliggöra sig bland eleverna. Några 
arbetar också mer omfattande med olika typer av program, vilka vi kommer att beskriva mer 
ingående på sida 32. Alla uttrycker dock att de skulle vilja ha mer tid att vara ute bland ele-
verna, då det är viktigt att vara synlig och etablera en relation till ungdomarna.  

 
Kontakten med föräldrarna. 
När det gäller kontakten med föräldrarna svarar alla kuratorerna att det är viktigt att kontakta 
föräldrarna i ett så tidigt skede som möjligt. De anser att föräldrarna har rätt att få veta när det 
gäller en sådan allvarlig situation som när ett barn skadar sig själv.  

 
”Vi måste faktiskt ringa direkt, vi kan inte sitta och dutta med det här barnet, du kan inte ta det på 
ditt ansvar. Du vet ju inte vad som händer sedan. Alltså man får inte, man måste ringa.” Karin 
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Anna nämner dock att skulle det vara så att det pågår någon form av övergrepp i familjen, 
skulle inte föräldrarna vara den första kontakten. I sådana fall skulle hon anmäla det till soci-
alförvaltningen så får de avgöra vad som skall hända med barnet. 

De nämner vidare att det är en förutsättning att föräldrarna informeras för att flickorna ska 
kunna få hjälp med sina problem. Flera poängterar att de jobbar med att försöka öka oron för 
eleven hos föräldern. Föräldrarna är viktiga att ha med sig, det är ett familjeproblem och fa-
miljen behöver vara inblandad, menar de.  

 
”Ska man få en elev att må bättre då måste man ju ha föräldrarna med sig på resan, de bor ju 
där.” Anna 

 
Flera nämner som exempel att det är föräldrarna som i ett sådant skede måste ta kontakten 
med BUP och att de som skolkuratorer inte kan remittera någon dit.   

Även om våra informanter är av uppfattningen att kontakten med föräldrarna måste tas, ut-
trycker de flesta att de ändå har ambitionen att kontakten tas i samspråk med eleven. De för-
söker att motivera kontakten för eleven och få dem att förstå att kontakten är nödvändig för att 
de ska kunna få den hjälp de behöver. Flera berättar hur de innan kontakten tas kan samtala 
med eleven om vad som kommer att tas upp då föräldern informeras. Anna och Lena beskri-
ver hur de brukar försöka förmå eleven att vara med i rummet så att de precis hör vad de säger 
till föräldrarna och inte behöver undra över detta. Några nämner att ångesten hos flickorna 
brukar vara stor när det gäller att föräldrarna skall få kännedom om deras beteende, men att 
det i slutändan brukar bli så att flickorna upplever det som en lättnad när föräldrarna till slut 
vet. Angående föräldrarnas reaktion anser våra intervjupersoner att för det mesta reagerar för-
äldrar med stor oro på flickornas problem, och att de även i vissa fall kanske har anat att något 
inte har varit som det ska med flickan. Att få sina aningar bekräftade kan leda till en viss lätt-
nad för dem. Några nämner dock att det händer att en förälder inte tar situationen på allvar. 
Det är emellertid ingen som vidareutvecklar detta resonemang.  

 
Kontakten med eleven 
I samtalet med den självskadande flickan väljer skolkuratorerna att fokusera på olika aspekter 
av problemet. Majoriteten nämner att de försöker ”nysta” lite i hur situationen ser ut och klar-
lägga varför eleven mår dåligt. De nämner dock att de inte går in så djupt på att försöka ta 
reda på orsaker till beteendet. I sammanhanget säger några att det inte riktigt ligger i deras roll 
som kurator att ta på sig en alltför terapeutisk roll.  

 
”Kuratorsyrket är så fritt att man kan forma så mycket som man vill men det är en helt annan 
verksamhet att sitta och bedriva terapi med barnen, i alla fall tycker jag det.” Åsa 

 
Anna betonar att för henne är det elevens skolsituation som står i centrum, och att det för hen-
ne handlar om att eleven skall klara av högstadiet. Hennes känsla är att en elev som klarar 
detta känner större självförtroende och att det är större risk att eleven mår dåligt senare i livet 
om den inte klarar skolan. Karin skiljer sig något från övriga och berättar att hennes arbete 
kan gå lite djupare in på orsaker till elevernas beteende. I sammanhanget nämner hon att det 
inte finns någon psykolog knuten till hennes skola, och att det kanske är därför som hennes 
arbete tagit den inriktningen. Dock säger hon också att även om hon har ambitionen att ställa 
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lite mer djupgående frågor om beteendet, är det svårt att få eleverna att prata om sitt problem 
mer ingående.  

 
Samverkan 
Våra informanter nämner främst BUP som den instans dit flickorna slussas vidare. Som vi 
tidigare skrivit kan inte skolkuratorerna själva remittera, utan det är föräldrarna som måste ta 
kontakten. Däremot menar flera att man kan komma överens med föräldrarna att kontakten 
skall tas. Någon säger också att det går att komma överens med BUP och föräldrarna om att 
kuratorn skall få ta del av viss information, trots den sekretess som råder. Det poängteras dock 
av flertalet att de efter att eleven slussats vidare till BUP, inte fortsätter att arbeta med elevens 
självskadebeteende i samtal.  

 
”Man dubbeljobbar inte, och jag kan känna en liten tendens till att BUP kan lämna tillbaka också, 
att om de ändå träffar mig så behöver de inte gå där.” Anna 

 
Enligt några av informanterna kan dock en fortsatt kontakt finnas, men den brukar då främst 
beröra skolsituationen.  

 
”Det vi kan behöva göra det är att samarbeta, för det blir ju så att många inte klarar av att gå i 
skolan (…) Behöver vi placera det här barnet på någon annan skola? (…) Jag har en elev just nu 
som har hemundervisning.” Karin 

 
Socialtjänsten nämns inte specifikt som en vanlig samverkanspart. Socialtjänsten kontaktas 
främst ifall det finns misstankar om att det råder missförhållanden i hemmet. Malin utvecklar 
detta och berättar att hon i ett sådant fall när missförhållanden i hemmet kan ses som orsak till 
självskadebeteende, ibland kan ta hjälp av socialtjänsten. Det kan handla om att ”bolla idéer” 
om hur hon skall gå tillväga, eller för att få ett ärende att väga tyngre och få högre prioritet 
hos BUP.  

Andra möjliga samverkansparter som också omnämns är ungdomsmottagningar samt re-
spektive stadsdels stöd- och resursteam. I vissa fall har det hänt att några av våra informanter 
också har behövt skicka eleven akut till Barn- och ungdomspsykiatriska akutmottagningen på 
Sachsska sjukhuset. 

Vissa informanter berör också hur samverkan med annan personal på skolan fungerar. De 
flesta skolor har ett elevvårdsteam (se kapitel 2.2). Ett par av skolorna hade en skolpsykolog 
kopplad till sig några timmar i veckan, medan det saknades på andra. På de skolor där detta 
saknades uttryckte våra kuratorer att de kände ett behov av att ha en skolpsykolog knuten till 
skolan. Vidare talade några om att det kunde vara problematiskt att vara skolkurator bland 
pedagoger. Några utvecklar inte alls detta, medan Anna är mycket tydlig med att det kan mär-
kas att hon som socionom har ett annat tankesätt än till exempel lärarna. Hon säger vid ett 
tillfälle att hon kan ”känna sig som ett ufo bland alla pedagoger”. Hon menar att de olika yr-
kesrollerna har olika sätt att resonera omkring problem och att dessa kan krocka.  

 
Förebyggande arbete 
Alla kuratorer betonar vikten av att arbeta förebyggande i skolan för att förhindra problem. 
Trots detta är det bara två av skolkuratorerna som anser att de hinner med det i någon högre 
grad. Karin berättar att hon arbetar med en form av kamratstödjarprogram där alla elever nå-
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gon gång får vara kamratstödjare. På detta sätt har hon även fått en inblick i klasserna och lärt 
känna eleverna, vilket hon också tycker bidrar till att avdramatisera kuratorsrollen. Hon arbe-
tar också med att hjälpa lärarna att bemöta elever som vill ta upp problem och med hur de kan 
samtala med eleverna. Även Lena berättar att hon använder en särskild metod för att arbeta 
förebyggande. Denna metod är baserad på kognitiv beteendeterapi och den går ut på att alla 
flickor i årskurs åtta får gå en tioveckorskurs och arbeta med att lära sig att känna igen och 
uttrycka känslor. Hon berättar att det är ett av hennes största åtaganden på skolan, och hon är 
mycket positiv till de resultat som metoden har givit. Lena utvecklar inte vidare hur dessa 
positiva resultat ser ut. Även de andra kuratorerna arbetar i viss mån med olika typer av före-
byggande arbete som antimobbningsteam och tjejgrupper. Det är tidsbrist som anges som 
främsta skälet till varför det förebyggande arbetet inte kommer i första hand. De skulle alla 
vilja arbeta mer preventivt om de hade haft mer tid. 

 
”(…) ju mindre man jobbar desto mindre synlig kan man vara, för då måste man liksom begränsa 
sina uppdrag till att bara sitta och ta emot (…) man har för lite tid att lägga en massa tid på före-
byggande arbete när det gäller den psykiska hälsan hos barnen i skolan.” Malin 

6.5.2 Egna upplevelser och känslor 
 

Viktigaste roll 
När vi frågade skolkuratorerna vilken som var deras viktigaste roll i arbetet med flickor med 
självskadebeteende svarade några att det var att se och bekräfta dem och att fånga upp dem. 
Birgitta utvecklar sitt svar och menar att det handlar om att se dem i en vid bemärkelse, att 
kunna förstå deras beteende och vad de behöver för att bli bättre.  

Majoriteten betonar även sin roll som den som slussar vidare flickorna till att få adekvat 
hjälp. Åsa anser att hennes avsaknad av kunskap om självskadebeteende gör att hon känner att 
hennes största uppdrag är att se till att flickorna får kvalificerad hjälp på annat håll.  

Anna och Karin betonar även att det är viktigt att efter det att problemet tagits upp kunna 
ge flickorna hopp och tala med flickorna om att livet kan bli bättre. 

 
”(…) att inge hopp att det finns hjälp att få här, det finns jättemycket bra folk som kan hjälpa dig. 
Livet är inte slut och man kan överleva det här och sedan må bra som vuxen.” Anna 

 
Anna menar även att det som vuxen är viktigt att kunna ta emot flickans berättelse och visa att 
detta beteende är allvarligt men att du som vuxen kan bära detta och hjälpa till. Hon upplever 
att det är så att flickorna ofta har burit på sin hemlighet länge och kanske försökt berätta för 
någon vuxen som inte orkat hantera deras problematik. 

 
 
Svåraste uppgiften 
Vad som anses vara den svåraste uppgiften i arbetet med flickorna varierar. Några av dem 
nämner att organisationen kring den barn- och ungdomspsykiatriska hjälpapparaten är kom-
plicerad och att kötiden till BUP ibland har varit lång. Anna och Karin har upplevt att det inte 
finns några fasta strukturer för hur samarbete ska gå till.  

Birgitta, Lena och Åsa nämner istället att det svåraste ibland är att få eleverna att känna 
förtroende för dem och vilja berätta om sina problem. En del elever vill inte prata. Även Karin 
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kommer in på detta och menar att särskilt barn i årskurs fem och sex kan vara svåra att få att 
prata. 

 
Egna känslor  
Malin och Karin upplever ibland att de känner sig frustrerade över flickor som skär sig, att de 
kan känna att de bara vill säga åt flickorna att sluta upp med beteendet. De menar båda att det 
är viktigt med handledning för att kunna hantera sina egna känslor. 

 
”(…) jag blir inte provocerad av ungdomen i sig men alltså det är en typ av agerande som är 
ganska aggressivt och den ilska de väcker när man möter det också. Det är vad det väcker, det är 
som en överföring så att säga och det gör att man måste hantera det (…) Man får vara på sin vakt 
med hur man själv reagerar, det är alltid det svåraste vad man än möter men särskilt svårt i det 
här fallen.” Malin 

 
Anna upplever att eftersom hon arbetat så länge med socialt arbete har hon lärt sig att hantera 
den egna ångest beteendet kan väcka. Hon berättar om en situation när hon skulle följa med 
två lärare ut i en klass och prata om en flicka som hade försökt begå självmord: 

 
”Vi går upp till klassen och säger som det var bestämt. Jag var öppen för en större diskussion i 
klassen om vad man tänker och känner efter en sådan här grej. Och ena läraren bara lade locket 
på och sa att det här behöver ni inte fråga om (…) Och jag inser sedan efter några dagar att lä-
rarna var ju så chockade att de visste inte och det fattade ju inte jag. Alltså dum som man är att 
inse att det är ju normalt, man ska ju bli chockad när det är någon elev som försöker ta livet av 
sig, det är jag som är onormal för det är jag som är arbetsskadad tänker jag (…) Men ibland är 
det bra att ta det lite lugnare och använda sig av erfarenheten eller arbetsskadan.” Anna 

6.5.3 Kunskapsbildning 
Vi ställde frågor kring hur kuratorerna såg på sin kunskap och kunskapsbildning, både speci-
fikt om självskadebeteende och mer allmänt kring arbetet med eleverna. Den dominerande 
uppfattningen var att erfarenhet var den viktigaste kunskapskällan. Det betonades dock att 
erfarenhetsbaserad kunskap måste kombineras med teoretiska kunskaper. Birgitta menade att 
hon trodde att det skulle vara svårt att komma direkt från socialhögskolan till ett arbete som 
skolkurator. Även Anna menade att hon trodde det var svårt att läsa sig till hur man gör av-
vägningar och bedömningar. Malin och Anna nämner att varje misstag man gör är en viktig 
väg till kunskap. Några av kuratorerna har vidareutbildning, till exempel i form av Steg1-
utbildning, som de ansåg som värdefulla. Åsa reflekterade kring vad hon trodde att socionom-
utbildningen hade bidragit med för hennes arbete som skolkurator. Hon kände att hon kanske 
inte fått så mycket praktisk kunskap som behövdes, men att utbildningen gett henne ett hel-
hetstänkande och att hon kan se saker ur fler perspektiv än vad hon gjort innan utbildningen.   

När det gäller hur kuratorerna ser på sin kunskap specifikt kring självskadebeteende är 
svaren inte särkilt utförliga. Malin resonerar dock en del kring hur hennes tidigare arbete på 
ett behandlingshem för ungdomar kan påverka hur hon upplever elevernas problematik. Det 
kan vara så att hon tenderar att jämföra elevernas situation med hur situationen såg ut för 
ungdomarna på behandlingshemmet, och att det i början blev en väldig kontrast eftersom ele-
verna på skolan inte mår lika dåligt. Även Åsa tror att hon kan ha påverkats av att hon arbetar 
extra med ungdomar med olika typer av problem. Hon säger att hon blivit mer uppmärksam 
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på hur situationen kring ungdomen ser ut, och att hon kan se mönster och samband mellan 
ungdomens bakgrund och deras problem. Dessutom har det faktum att hon möter ungdomar 
där problematiken gått relativt långt gjort att hon fått insikt om hur viktigt det är att fånga upp 
dessa tidigt och ta tag i problemen på ett tidigt stadium.  

Malin resonerar vidare om hur hennes arbete påverkas av det som skrivs i media om bete-
endet. Hon menar att hon självklart blir påverkad men då hon redan kände till beteendet från 
sitt tidigare arbete blir det inte någon direkt reaktion i form av att hon ”ser” beteendet mer än 
vad hon gjorde tidigare. Dock tror hon att det kanske kan vara så att lärare och elever påver-
kas av debatten på så sätt att de blir mer medvetna om beteendet och uppmärksammar det 
mer. Detta är något som även Anna känner igen. Malin nämner också att hon tror att om det 
skulle vara så att en viss behandlingsmetod vore mer omskriven och omnämnd som mycket 
effektiv, skulle det kanske påverka hennes agerande när hon till exempel pratar med en föräl-
der och ger dem information om vart de skall vända sig. Däremot känner hon inte att hon bli-
vit särskilt påverkad av till exempel media när det gäller orsaker till varför beteendet uppstår, 
då hon menar att detta att ta reda på bakomliggande orsaker inte riktigt ligger i hennes fokus 
då hon träffar eleven. 

 
 

7. ANALYS 
I detta kapitel relaterar vi våra resultat till den tidigare forskning vi tagit upp i kapitel 5, samt 
de teoretiska utgångspunkter som presenterades i kapitel 3.  

7.1 Definition av självskadebeteende 
Våra intervjupersoner uttrycker att begreppet självskadebeteende är svårdefinierat. Sett i rela-
tion till tidigare forskning tenderar dock våra informanter att använda sig av den vidare defini-
tionen, som innefattar beteenden som ätstörningar, att missbruka droger och alkohol och sex-
uellt riskbeteende (Fox & Hawton, 2004, s.13-15 ; Turp, 2003, s.28-33). De nämner dock att 
formen att skära sig är den form som de spontant tänker på, och vi fick uppfattningen att då 
exempel på situationer då kuratorerna mött flickor med självskadebeteende gavs, handlade det 
främst om formen att skära sig. Detsamma gäller då de talade om konkreta förhållanden som 
omfattning av beteendet och orsaker och funktioner. Detta skulle kunna tyda på att kuratorer-
na har en tendens att i vissa fall ändå inskränka begreppets innebörd till att handla om ”avsikt-
lig förstörelse eller förändring av den egna kroppsvävnaden utan medveten självmordsavsikt”, 
och till underkategorin måttligt/ytligt självskadande (Wallroth & Åkerlund, 2002, s.12-13).  

När det gäller åsikten huruvida självskadebeteende ska ses som ett uttryck för en önskan 
att begå självmord eller om dessa skall ses som två skilda beteenden ser vi likheter mellan 
tidigare forskning och vad våra intervjupersoner säger. Majoriteten av kuratorerna anser att 
beteendet i de flesta fall inte är ett självmordsförsök eller handlar om att en ungdom inte vill 
leva längre. I en del fall kan dock självskadebeteende handla om självmordsbenägenhet, och 
en av kuratorerna uttrycker att hon uppfattar beteendet som en önskan att inte leva även om 
ungdomen kanske inte är beredd att gå hela vägen. Litteraturen tenderar också att betrakta 
självskadebeteende och självmordsbeteende som två skilda beteenden, främst på grund av 
skillnad i motivation samt grad av allvarlighet i skadorna. Även i detta fall finns det dock un-
dantag. Ett exempel är Fox & Hawton (2004, s.13-15) som använder sig av begreppet suicidal 
behavior och inte lägger någon skillnad i definitionen utifrån huruvida individens avsikt är att 
dö eller inte.  
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I tidigare forskning nämns att självskadebeteende kan betraktas som kulturellt sanktione-
rat, genom att beteendet under lång tid eller genom mer modestyrda influenser blir till en tra-
dition eller sedvänja. Som exempel ges piercing. Det nämns också att det kan bli ett dilemma 
för skolkuratorn att avgöra huruvida beteendet är patologiskt (sjukligt) eller inte (Favazza, 
1996, s.236 ; Froeschle & Moyer, 2004, s.231-236). Våra informanter berör inte uttryckligen 
detta under intervjuerna, men betonar att begreppet är svårdefinierat och att gränsen för vad 
som är självskadebeteende kan vara konturlös. För att kunna förstå vad beteendet står för me-
nar kuratorerna att det krävs att man tittar på beteendet i relation till den enskilda eleven. 

7.2 Vilka förklaringar finns till självskadebeteende? 

7.2.1 Funktioner 
Självskadebeteende kan fylla olika funktioner hos olika personer, menar de skolkuratorer vi 
intervjuat, och framhåller att deras uppfattning är att självskadebeteende främst verkar ång-
estdämpande. Detta resultat visar på en överensstämmelse med den uppfattning informanterna 
i Socialstyrelsens undersökning (2004a, s.16) har angående funktioner, då dessa uppgav ång-
estlindring som den troligaste avsikten med beteendet. Att självskadebeteende fyller en ång-
estlindrande funktion är också något som frekvent uppges hos patienter med självskadande 
beteende (Wallroth & Åkerlund, 2002, s.18)  

I tidigare forskning nämns även att beteendet kan ses som ett försök att återfå en känsla av 
kontroll och självbehärskning (Wallroth & Åkerlund, 2002, s.18).  Detta är något flera av våra 
informanter tar upp, och dessa framhåller särskilt denna funktion i de sammanhang där själv-
skadebeteendet har formen att skära sig eller att ha ätstörningar. Som vi nämnt tidigare an-
vänder sig Wallroth & Åkerlund (2002) av definitionen ”avsiktlig förstörelse eller förändring 
av den egna kroppsvävnaden (…)” Således är en möjlig tolkning att funktionen att återfå kon-
troll och känna självbehärskning är särskilt typiskt för just formen att skära sig.  Mot detta står 
dock, som vi nyss nämnde, att våra informanter även framhåller ätstörningar i detta samman-
hang, vilket inte är ett beteende som innefattas i den definition av självskadebeteende som 
Wallroth & Åkerlund (2002) tillämpar. 

Flera av kuratorerna upplever att trots att självskadehandlingen skall tas på allvar är hu-
vudsyftet bakom handlingen inte att ta sitt liv, även om Karin avviker något från denna upp-
fattning då hon tror att det trots allt handlar om att eleven har en önskan om att inte leva. 
Dock menar hon att de oftast inte är beredda att gå hela vägen och verkligen ta livet av sig. 
Uppfattningen att självskadebeteendet inte skall ses som ett försök att ta sitt liv, finner stöd i 
tidigare forskning inom området (Wallroth och Åkerlund, 2002, s.10 ; Favazza, 1996, s.xviii-
xix).  Det finns också forskning som tyder på att olika självskadande handlingar lindrar indi-
videns tankar om att ta sitt liv. Särskilt gäller detta kvinnor (Klefsjö, 1999, s.13-20).  

7.2.2 Orsaker 
Skolkuratorerna lägger mycket av tonvikten i sina förklaringar till varför flickor skadar sig 
själva på att just tonårsflickor i dagens samhälle lever under stark press med höga krav på sig 
själva att leva upp till de ideal som skapas. När detta inte är möjligt kan frustration och ångest 
väckas hos dem, som de kan uttrycka genom att skada sig själva. Detta resonemang kan kopp-
las till det som i tidigare forskning kan tolkas som en social förklaring till självskadebeteende, 
alltså det faktum att samhället föder normer och ideal som flickorna uppfattar och sedan ser 
som något som måste eftersträvas (Allmänna Barnhuset, 2005, s.23). Detta kan även kopplas 
till den socialkonstruktivistiska ansatsen att fenomen i samhället är beroende av den kontext 
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de existerar i. Att ”skolstress” är en trolig orsak var vidare en relativt vanlig uppfattning bland 
informanterna i Socialstyrelsens undersökning (2004a, s.15-16). Något som några av våra 
intervjupersoner även uttrycker är att de ser en skillnad över tid, att pressen på flickor har ökat 
i jämförelse med när de själva var unga. Detta kan kopplas till tidigare forskning, som visar 
att den psykiska ohälsan bland ungdomar och specifikt flickor ökat de senaste åren. Särskilt 
nämns upplevd nedstämdhet hos ungdomar som något som ökat markant (Statens Folkhälso-
institut, 2003, s.15-16 ; Socialstyrelsen, 2005, s.258-260). Med en socialkonstruktivistisk an-
sats kan detta förklaras med att den kontext, det samhälle, flickorna lever i har förändrats från 
när kuratorerna själva var unga. Att kontexten har förändrats kan i sin tur ha påverkat före-
komsten av problem i samhället, i det här fallet förekomsten av psykisk ohälsa och självska-
debeteende.  

Problematiska familje- och kompisrelationer kan vara en orsak som ligger till grund för att 
man utvecklar ett självskadebeteende, vilket omnämns av alla informanter. Påståendet utveck-
las dock olika djupt av dem. Flera nämner bland annat att det kan handla om skilsmässa, dåli-
ga relationer till föräldrarna eller mobbing. Denna uppfattning får stöd i forskningen, då bris-
ter i relationer till kamrater och föräldrar nämns frekvent som en tänkbar orsak till självskade-
beteende. Till exempel fanns det en överrepresentation av flickor med separerade föräldrar i 
tidigare nämnda undersökning av Socialstyrelsen (Fox & Hawton, 2004, s.39-40 ; Samuels-
son, 2004, s.274, Socialstyrelsen, 2004a, s.15-16). Anna utvecklar detta resonemang om pro-
blematiska familjerelationer mer djupgående än övriga kuratorer. Hon menar att det ofta finns 
ett svek ifrån vuxenvärlden i grunden hos flickor med självskadebeteende, till exempel i form 
av övergrepp och missbruk i familjen. Detta kan jämföras med att det bland informanterna i 
Socialstyrelsens undersökning (2004a, s.15-16) uppges att mer än hälften av flickorna har 
varit utsatta för någon form av kränkning, och nästan en tredjedel har varit utsatta för sexuella 
övergrepp. Dock är det bara Anna av kuratorerna som berör dessa faktorer, vilket skulle kun-
na tolkas som att våra informanter inte upplevt trauman i barndomen som en vanlig orsak. En 
alternativ tolkning är att det inte ligger i kuratorernas fokus att beröra och ta upp traumatiska 
upplevelser som ligger långt bak i tiden, utan mer koncentrera sig på sådant som pågår nu, 
varför sådana faktorer kanske inte upptäcks av dem. Vi väljer dock att utveckla dessa tanke-
gångar senare i uppsatsen, i kapitel 7.4.1 samt i slutdiskussionen. 

Kuratorernas uppfattning omkring huruvida självskadebeteende kan ”smitta” mellan ele-
verna på skolan skiljer sig åt. Några upplever att det har gjort det på deras skola, medan andra 
inte har upplevt det. När detta fenomen berörs under intervjuerna handlar det främst om for-
men att skära sig. Dock kan kuratorerna se att det är möjligt att det skulle kunna förekomma 
att det går som trender i självskadande beteenden, då ungdomar tenderar ”att göra som andra 
gör”. Våra informanter resonerar om media som en påverkansfaktor, som kan ge flickor inspi-
ration till former för självskadebeteende. I tidigare forskning nämns just detta med att grupp-
processfaktorer är centrala i ungdomars skapande av identitet och tillhörighet. Däremot om-
nämns förekomsten av smitta främst i samband med att ungdomar befinner sig i relativt slutna 
sammanhang som institutioner och behandlingshem, även om en smittoeffekt också kan före-
komma i skolvärlden. I tidigare forskning nämns också att den grupp i skolan som lättast 
”smittas” av sådana beteenden är passiva elever med viss depressiv tendens, informanterna 
berör dock inte alls vilka elever de upplever som de som lättast påverkas av smittoeffekten 
(Klefsjö, 1999, s.22 ; White Kress et al., 2004, s.195-202).  
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7.3 Hur vanligt är självskadebeteende? 
Åsikterna kring huruvida självskadebeteende är ett stort problem eller inte på skolorna går 
isär. Några av våra informanter anser att problemet med flickor som skadar sig själva, i form 
av att skära sig, är vanligt förekommande på deras skola, och att det har ökat under de senaste 
åren. En annan har stött på problemet relativt ofta, men upplever att det just nu inte förekom-
mer på hennes skola. Övriga upplever inte problemet som stort på respektive skola. Då våra 
informanter hade svårt att ge några exakta svar på hur många flickor med självskadebeteende 
de känner till, är det svårt att göra en jämförelse med de resultat som presenteras i tidigare 
forskning. Däremot kan det faktum att vissa av kuratorerna upplevt en ökning av beteendet 
kopplas till att det i tidigare forskning uppges att de som i sitt arbete möter flickor, upplever 
att beteendet blivit mer frekvent på senare tid. Dock nämns det i samband med detta att det 
kan bero på att beteendet uppmärksammats mycket bland annat i media (Allmänna Barnhuset, 
2005, s.48).  

Våra informanter uttalar att de tror att det kan finnas ett mörkertal av elever med självska-
debeteende som de inte upptäcker. De nämner att självskadebeteende är ett beteende som inte 
alltid syns på ytan. Våra intervjupersoners uppfattning om att det finns ett mörkertal stämmer 
överens med det som framkommer av Socialstyrelsens rapport (Ibid.) där det nämns att mör-
kertalet sannolikt är stort eftersom många skäms över sitt beteende och döljer det för omgiv-
ningen.  

I tidigare forskning anges vidare att förekomsten av självskadebeteende är högre bland 
flickor än bland pojkar, och att andelen flickor som skadar sig ökar vilket inte andelen pojkar 
gör. Däremot har pojkar en större benägenhet att tillämpa mer aggressiva och utåtagerande 
metoder och deras beteende får mer ofta suicidal utgång. Antalet unga män som begår själv-
mord har visat en ökande tendens de senaste åren (Socialstyrelsen, 2005, s.257-260). Dock 
faller detta ofta utanför definitionen för vad som är självskadebeteende. Kuratorerna var av 
samma uppfattning, och tog upp att pojkars självskadande ofta består av att vara ute och slåss, 
supa och ta droger. Några nämnde att det faktiskt också förekom att pojkar skar sig, även om 
de upplevde detta som mer vanligt hos flickor.  

7.4 Skolkuratorns roll 

7.4.1 Arbetsmetoder 
 

Aktualisering 
Enligt våra informanter kommer eleverna oftast i kontakt med dem genom lärare eller kompi-
sar i skolan. På vissa skolor är det vanligare än på andra att eleverna själva tar kontakt med 
kuratorn, samma sak gäller för föräldrar. I litteraturen nämns också att sättet att komma i kon-
takt med skolkuratorn ser olika ut på olika skolor, och vi uppfattar inte att något sätt framhålls 
som vanligare än något annat (Allmänna Barnhuset, 1997, s.46).  Skillnaden i hur kontakten 
tas på de olika skolorna skulle kunna ses som avhängigt huruvida kuratorn är etablerad och 
synlig på skolan eller inte, vilka flera av kuratorerna reflekterar över. I sammanhanget kan det 
också vara värt att påpeka att det inte finns något generellt system för hur elevvården skall 
bedrivas. Detta skulle kunna innebära att det på olika skolor utvecklas olika system för hur 
kontakten med kuratorn skall fungera. 
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Kontakten med föräldrar och elev  
Alla skolkuratorer som deltagit i vår studie anser att kontakten med föräldrarna är betydelse-
full då de fått kännedom om en flicka med självskadebeteende. Det är viktigt att kontakta för-
äldrarna i ett så tidigt skede som möjligt. Ingen av kuratorerna anser att detta brukar vara ett 
problem med tanke på den sekretess de har, eftersom de menar att det snarare är deras skyl-
dighet att göra det i sådana fall när det handlar om något så allvarligt som flickor som skadar 
sig själva. Anna nämner dock att om det just nu pågår någon form av övergrepp i familjen, är 
det inte helt självklart att i första hand kontakta familjen. Sett i relation till vad som står i la-
gen angående skolkuratorns sekretess, får inte skolkuratorn lämna uppgifter om eleven till 
utomstående, om det inte står klar att uppgiften kan röjas utan att individen lider men av det 
(SekrL 7 kap. 9 §). Dock har vårdnadshavaren, enligt FB 6 kap. 11 §, rätt att bestämma i så-
dant som rör deras barn. Det är alltså upp till skolkuratorn att göra en avvägning i sekretessen.  

I tidigare forskning nämns det faktum att kuratorn kan riskera det förtroende som denne 
byggt upp med eleven om en kontakt tas med föräldrar emot elevens vilja (White Kress et al., 
2004, s.195-202). Att flickan är införstådd i att och varför kontakten med föräldrarna tas, är 
något våra kuratorer ser som viktigt. Flera berättar att det kan vara så att flickan sätter sig 
emot att föräldrarna ska kontaktas och att hon kan uppleva ångest inför detta, men att de i 
detta skede brukar samtala med eleven om vilka fördelar kontakten har och att föräldrarna är 
en förutsättning för att flickan ska få vidare hjälp.  

I samtalet med den självskadande eleven fokuserar våra informanter på olika saker. Men 
den samlade inställningen är ändå att de på olika sätt försöker klarlägga hur flickans situation 
ser ut genom att samtala med henne och ”nysta” i vad som kan ligga bakom självskadehand-
lingen. Flera av dem nämner dock att det inte ligger i deras roll som kurator att bedriva be-
handling med flickan. De menar att deras uppdrag ligger i att kartlägga problemen och funge-
ra som stöd för flickan i skolan till dess att hon slussas vidare. Denna uppfattning får stöd i det 
D-Wester (2005, s.56-57) skriver om att det i skolkuratorns uppdrag ligger att göra skolsocia-
la kartläggningar av enskilda elever. Det är angeläget för kuratorn att vara medveten om att en 
elev har en problematisk familjesituation, men det är elevens skolsituation och arbetsinsatser i 
skolan som bör vara i fokus. Som vi skrev i kapitel 7.2.2 kommer vi att utveckla detta reso-
nemang i vår slutdiskussion. Internationell litteratur betonar att skolkuratorn har en viktig roll 
i att remittera den självskadande eleven vidare till professionell hjälp och att detta förutsätter 
att kuratorn har kunskaper om beteendet och var det är lämpligt att remittera eleven (White 
Kress et al., 2004, s.195-202). BUP är den instans dit våra informanter främst rekommenderar 
flickor med självskadebeteende. De flesta av dem berättar också att när flickorna väl fått en 
kontakt hos BUP är det sällan så att skolkuratorn fortsätter att träffa flickan för samtal. 

 
Förebyggande arbete 
Det råder ingen tvekan om att våra informanter anser att förebyggande arbete på skolorna är 
viktigt. Det är dock olika i vilken mån de anser att de hinner med att arbeta förebyggande. De 
skolkuratorer som arbetade mest förebyggande var också de skolkuratorer som har heltids-
tjänster på sina skolor. De övriga informanterna ansåg att de inom tidsramen för sin tjänst inte 
hade tid att arbeta förebyggande på det sätt de egentligen skulle vilja.  

I forskning inom området hävdas att skolkuratorn har en viktig roll i att uppmuntra eleven 
att hitta andra sätt att kommunicera känslor på, istället för att skada sig själv. I USA har pro-
gram som inriktar sig på att lära elever uttrycka sina känslor och hantera sina problem kon-
struktivt bevisats framgångsrika när det gäller att minska antalet självmordsförsök och full-
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bordade självmord (Allmänna barnhuset, 2005, s.32). Lena berättar också om ett liknande 
program som hon arbetar med på sin skola. I detta fall är det flickor i årskurs åtta som är mål-
gruppen. Karin nämner också att hon arbetar med en typ av kamratstödjarprogram i klasserna 
samt även med att handleda lärare i hur de kan bemöta elever med problem. Detta kan kopplas 
till den tidigare forskning som hävdar att det förebyggande arbetet kan öka medvetenheten 
hos bland annat lärare om självskadebeteende och vad de ska vara uppmärksamma på hos 
elever som kan befinna sig i riskzonen (Allmänna barnhuset, 2005, s.31-32 ; White Kress et 
al., 2004, s.195-202).  

7.4.2 Egna känslor och upplevelser 
 

Viktigaste roll 
Skolkuratorerna vi intervjuade betonade olika saker då de talade om vad de ansåg vara deras 
viktigaste roll i arbetet med självskadande elever. I tidigare forskning presenteras också olika 
viktiga roller som skolkuratorn har i sammanhanget. Dock är vi inte av uppfattningen att nå-
gon funktion betonas mer än någon annan. Däremot finns likheter mellan de tankegångar våra 
kuratorer har om varför de funktioner som de framhåller är viktiga, och det som nämns i tidi-
gare forskning. Till exempel menade några att det viktigaste var att se och bekräfta flickorna, 
att fånga upp dem. Birgitta utvecklar det svaret och menar att detta handlar om att se och upp-
täcka, men också förstå vad beteendet står för. Vi ser en likhet mellan hennes svar och det 
som Turp (2004, s.71-72) utrycker då hon betonar vikten av att man alltid måste göra en indi-
viduell bedömning, och inte ha fasta stereotyper för hur beteendet uppträder och hur problem-
bilden brukar se ut.  

Några andra nämner istället funktionen som den som slussar flickorna vidare till andra 
hjälpinstanser som den viktigaste. White Kress et al. (2004, s.195-202) nämner att det ligger i 
skolkuratorns uppgift att remittera den självskadande eleven vidare till professionell hjälp, 
och att kuratorn därför måste ha kunskap om vilken hjälp som finns att ta till. Att förmedla 
hopp och få flickorna att känna att livet inte är slut och att det kan bli bättre, nämns också som 
centralt.  

Vidare nämner Anna att man som vuxen kan ta emot och bära flickans berättelse som en 
viktig funktion, då flickan ofta burit på sin hemlighet länge eller kanske försökt berätta den 
för någon vuxen som inte orkat ta in deras problem. Detta kan delvis kopplas till det ovanstå-
ende författare tar upp angående att kuratorn måste få eleven att känna förtroende för denne, 
vilket de menar kan vara svårt då eleven kan ha erfarenhet av vuxna som missbrukar förtroen-
den. Författarna nämner dock vidare att detta också kan bero på att eleven har erfarenhet av 
vuxna som på olika sätt utnyttjat eleven, vilket inte Anna berör då hon i sitt svar talar om vik-
ten av att som vuxen ta sitt ansvar. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv skulle detta kun-
na förklaras med att ungdomen har erfarenhet av en kontext där vuxna sviker den unge. I mö-
tet med kuratorn bär den unge med sig den bilden av vuxna, och projicerar denna på kuratorn. 
På så sätt påverkas ungdomens uppfattning av kuratorn av den erfarenhet av vuxna som ele-
ven har sedan tidigare. 

 
Svårast i arbetet 
Skolkuratorerna fick svara på vad de upplevde var svårast i arbetet med självskadebeteendet. I 
tidigare forskning berörs några dilemman som skolkuratorn kan ställas inför. Dock är vi av 
uppfattningen att det, precis som när det handlar om viktiga funktioner, inte är någon svårig-
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het som lyfts fram mer än någon annan. Vi kommer ändå att koppla de dilemman tidigare 
forskning berör till de våra skolkuratorer betonar. 

Flera av informanterna nämner att det kan vara svårt att få eleverna att vilja tala om sina 
problem och att känna förtroende för dem som kuratorer. Vissa elever vill helt enkelt inte pra-
ta. Vi nämnde ovan att Turp (2004, s.71-72) menar att eleverna ofta har erfarenhet av vuxna 
som missbrukat sin position och det förtroende den unge haft för denne. Som vi skrev kan 
detta förklaras utifrån en socialkonstruktivistisk ansats, genom att den unges erfarenhet av 
vuxna som missbrukar ungdomens förtroende påverkar uppfattningen om och förtroendet för 
kuratorn. Huruvida kuratorerna upplevt svårigheten att få eleverna att öppna sig för dem som 
beroende av det faktum att de varit med om något sådant, framgår dock inte av deras svar. 
Karin menar att det snarare kan hänga samman med att det i en viss ålder helt enkelt är svårt 
att nå barn och ungdomar. 

Några av kuratorerna betonar också att det är svårt att få samarbetet med alla berörda par-
ter att fungera, och att de saknar fasta strukturer för hur detta samarbete ska gå till. Speciellt 
nämns att organisationen kring den barn- och ungdomspsykiatriska hjälpapparaten kan vara 
komplicerad, och att kötiden till BUP har varit lång. Som skolkurator har man inte enbart en 
roll eller en part att samarbeta med. De måste leva upp till de förväntningar som bland annat 
elever, lärare och skolpersonal, föräldrar, myndigheter och skolledning ställer på kuratorn (D-
Wester, 2005, s.11-13).  Det faktum att kuratorns roll samt vem dennes klient är är relativt 
otydligt, kan ses som en bakgrund till varför våra skolkuratorer kan uppleva samarbetet som 
svårt och att de önskar fastare strukturer.  

 
De egna känslorna  
Några kuratorer upplever att självskadebeteendet, speciellt i form av att skära sig, väcker fru-
stration hos dem. Ibland kan de känna att de bara vill säga åt eleven att sluta upp med beteen-
det. Handledning för att kunna hantera sina egna känslor, nämns som viktigt. Anna säger att 
hon upplever att hon genom att hon har arbetat så länge och skaffat sig erfarenhet av beteen-
det, lärt sig att hantera den ångest som beteendet kan väcka hos henne. Att självskadebeteende 
kan väcka starka känslor hos dem som möter det bekräftas av tidigare forskning. Att möta en 
elev som skadar sig har identifierats som det mycket traumatiserande att möta. Det är vanligt 
att en skolkurator känner sig frustrerad och att denne vill kontrollera beteendet och tvinga 
eleven att sluta. Precis som våra kuratorer lyfter fram, är det viktigt att dessa känslor med-
vetandegörs och bearbetas genom handledning och i diskussioner med kollegor (White Kress 
et al., 2004, s.195-202). 

7.4.3 Kunskapsbildning 
Våra kuratorer berättade att de ansåg att erfarenhet var den viktigaste källan till kunskap när 
det gällde arbetet som skolkurator. Flera nämnde att de trodde att det var svårt att läsa sig till 
hur man ska bemöta och bedöma eleverna, och att misstag var en viktig källa till lärdom. Alla 
var dock överens om att den erfarenhetsbaserade kunskapen måste kombineras med teoretisk 
utbildning, och flera av våra kuratorer hade förutom socionomutbildningen olika former av 
vidareutbildningar. I regeringens proposition 2001/02:14 Hälsa, lärande och trygghet konsta-
teras just detta faktum. Där skrivs att kunskap och färdigheter erövras både genom grund- och 
fortbildning och erfarenhet, och att kompetens inte handlar om enbart ett examensbevis.  

Den socialkonstruktivistiska utgångspunkten att kunskap inte är något absolut, får betydel-
se för hur man ser på sociala problem och dess orsaker. Vad som orsakar ett problem som 
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självskadebeteende är alltså inte något som någon gång objektivt kommer att kunna faststäl-
las, utan en orsaksförklaring måste alltid ses som en konstruktion som stämmer överens med 
den samhälleliga kontext och ordning som råder just då (Sahlin, 2002, s.123). Åsa är en av 
kuratorerna som reflekterar över hur hon tror att hennes tidigare erfarenhet påverkat henne i 
sitt arbete som skolkurator. Hon har arbetat med självskadande ungdomar förut i ett annat 
sammanhang, och spekulerar i att denna erfarenhet har gjort att hon är mer uppmärksam på att 
undersöka hur situationen kring ungdomen ser ut, och att hon kan se vissa mönster och sam-
band mellan ungdomens bakgrund och problem. Kopplat till ovan nämnda socialkonstrukti-
vistiska utgångspunkt skulle detta kunna tyda på att vissa aspekter i de självskadande ungdo-
marnas situation på Åsas andra arbetsplats uppmärksammats särskilt mycket, och att Åsa bli-
vit påverkad av detta på så sätt att hon bär med sig och uppmärksammar sådana aspekter hos 
ungdomarna i skolan. Malin, som också har erfarenhet av att arbeta med ungdomar med olika 
former av självskadande beteenden, nämner att hon inte tror att hon blir särskilt påverkad av 
hur olika bakomliggande orsaker till beteendet lyfts fram i media eller forskning. Hon tror att 
detta beror på att det inte ligger i hennes fokus att i samtalet med eleven gå in alltför djupt på 
vad beteendet bottnar i. Däremot resonerar hon kring att hon tror att om det vore så att någon 
specifik behandlingsmetod vore särskilt uppmärksammad och uppskriven idag, skulle det nog 
påverka hennes syn på hur hon skulle agera då hon informerar föräldrar om vart de kan vända 
sig med sitt barn för att få hjälp. Detta kan kopplas samman med det socialkonstruktivistiska 
utgångsläget att man inte kan se teorier, idéer och modeller som absoluta och självklara, utan 
som konstruktioner som utvecklas i den specifika samhälleliga kontexten som råder (Sharry, 
2004, s.2-7). Malins reflekterande kring att de val av metoder som hon gör är beroende av det 
sammanhang hon verkar i kan förstås utifrån denna utgångspunkt. 

 
 

8. SLUTDISKUSSION 
I vår introduktion skrev vi att uppsatsens syfte var att undersöka skolkuratorers syn på själv-
skadebeteende hos högstadieflickor, samt att undersöka hur dessa arbetar med och upplever 
sitt arbete med dessa flickor. I vår slutdiskussion kommer vi att inleda med en sammanfatt-
ning av vårt resultat, för att besvara dessa övergripande problemformuleringar. Därefter 
kommer vi att föra en diskussion kring intressanta tendenser och tankegångar. Diskussionen 
kommer till stora delar föras utifrån en socialkonstruktivistisk ansats. 

8.1 Sammanfattning 

8.1.1 Skolkuratorers syn på självskadebeteende hos högstadieflickor 
Våra informanter har en relativt bred syn på vad som är självskadebeteende. Begreppet kan 
rymma en mångfald av beteenden. Den allmänna uppfattningen är att man måste betrakta den 
enskilda elevens situation för att förstå huruvida dennes beteende är självskadande eller inte. 
Gemensamt för vad de först tänker på och uttrycker när de hör ordet självskadebeteende är 
flickor som skär sig. När kuratorerna konkret talar om beteendet, till exempel då de berättar 
om elever de arbetat med, är det främst självskadebeteende i form av att skära sig som de av-
ser.  

Den generella uppfattningen var att det inte går att ge något enhetligt svar till varför någon 
skadar sig själv, utan det varierar från elev till elev. Orsaker som ofta nämns är dock den soci-
ala situationen, till exempel relationen till föräldrar eller kompisar. Ofta nämns också som 
orsak att dagens samhälle är ett ”tufft” samhälle att vara ung flicka i. Skolkuratorerna nämner 
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främst ångestlindring samt att flickorna vill ta kontroll, som de funktioner beteendet kan fylla. 
Majoriteten anser att avsikten inte är att begå självmord. 

Skolkuratorerna var av relativt skilda åsikter när det gäller hur vanligt självskadebeteendet 
är på skolan. De flesta hade svårt att ge någon exakt siffra på hur många självskadande flickor 
de arbetat med, utan svaren var mer av typen ”vanligt” eller ”ovanligt”. Lena och Karin hade 
upplevt att det hade gått som en trend i självskadebeteende, i form av att skära sig, de senaste 
åren. Anna uttryckte att just vid tillfället för intervjun förekom beteendet inte i någon stor 
utsträckning på hennes skola, men att förekomsten gick i vågor och att det tidigare hade varit 
vanligare. Övriga upplevde inte problemet som särskilt omfattande. 

8.1.2 Skolkuratorns arbete med självskadebeteende 
Sätten på vilka en självskadande flicka kan komma i kontakt med skolkuratorn på kan variera. 
Våra informanter nämner kompisar och lärare som viktiga i kontakttagandet. På vissa skolor 
är det vanligt att den självskadande eleven själv kommer, och på en del skolor förekommer 
det att föräldrarna tar kontakt. Alla informanter menar att det vid kännedom om något så all-
varligt som att en elev skadar sig själv, är det viktigt att kontakta föräldrarna i ett så tidigt 
skede som möjligt. 

I samtalet med den självskadande eleven nämner flera att de fokuserar på att försöka kart-
lägga elevens situation, utan att försöka gå in alltför djupt för att ta reda på bakomliggande 
orsaker. Karin avviker dock något från denna uppfattning, och menar att hennes arbete kan ta 
en sådan inriktning. Flera menar att en av de svåraste uppgifterna med arbetet är att få eleven 
att vilja berätta om sin situation, och känna förtroende för kuratorn. Att se och bekräfta flick-
orna, samt att förmedla hopp nämns av några som de viktigaste uppgifterna. Att remittera 
eleven vidare till professionell hjälp menar samtliga är en viktig uppgift, av några betonas den 
som den allra viktigaste. Några menar att detta även är den svåraste uppgiften, de saknar fasta 
strukturer för hur samarbetet med olika instanser ska gå till. En annan svårighet som några 
informanter lyfter fram, är att självskadebeteendet, speciellt i form av att skära sig, kan väcka 
frustration hos dem själva. Handledning lyfts fram som centralt i hanterandet av sådana käns-
lor.  

Våra informanter anser att förebyggande arbete är viktigt i deras arbete, dock är det olika i 
vilken mån de hinner med detta. De skolkuratorer som arbetade mest förebyggande, i särskil-
da program, var de kuratorer som hade heltidstjänster på sina skolor.  

Erfarenhet ansågs vara en viktig källa till kunskap bland våra informanter. Alla var dock 
överens om att den erfarenhetsbaserade kunskapen måste kombineras med teoretisk utbild-
ning, och flera av våra kuratorer hade olika former av vidareutbildningar. 

8.2 Diskussion 

8.2.1 Hur viktig är definitionen? 
Vad kan det bero på att skolkuratorerna tenderar att använda den snävare definitionen av 
självskadebeteende som formen att skära sig innebär, trots att alla är av uppfattningen att 
självskadebeteendet egentligen täcker ett brett spektra av beteenden som kan ha en skadlig 
inverkan på en elev? Vi tänker att en förklaring kan vara att den snävare definitionen känns 
mer konkret och uppenbar, än den vidare definitionen som alltså omfattar en mångfald av 
självskadliga beteenden. I intervjusituationen var det kanske lättare för intervjupersonerna att 
hålla sig till det relativt konkreta beteende som formen att skära sig är, för att kunna uttala sig 
och ge exempel? I själva arbetet med eleverna blir dock inte denna definition lika påtaglig och 
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viktig, då fokus ska ligga på varje elevs individuella förhållanden. Vi tänker alltså att defini-
tionsfrågan blir mindre viktig i kuratorns arbete med eleverna, och att det där är synen på be-
teendet som ett individuellt uttryck som därför står i fokus. Däremot är en tydlig definition 
viktig för kuratorerna för att de skall kunna uttala sig och informera oss om beteendet.  

Det faktum att skolkuratorerna ofta talar om självskadebeteende i form av att skära sig 
skulle också kunna tolkas utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Definitionen att själv-
skadebeteende är beteenden där individen skär eller rispar sig är frekvent använd i forskning-
en inom området, vilket vi tar upp i kapitel 5.1. Dessutom har fenomenet att unga flickor skär 
sig fått stor medial uppmärksamhet de senaste åren. Med en socialkonstruktivistisk ansats 
skulle man kunna tänka sig att det faktum att just formen att skära sig framhålls på olika sätt, 
påverkar kuratorerna att själva definiera begreppet på ett liknande sätt. Man skulle också kun-
na tänka sig att kuratorerna förväntar sig att vi som forskare är påverkade av det fokus som 
just nu ligger på flickor som skär sig. Vi försökte under intervjuerna att vara tydliga med att vi 
inte hade någon förutbestämd definition som vi ville att de skulle koncentrera sig på, utan att 
vi var intresserade av att höra hur de definierade och såg på begreppet självskadebeteende, 
med just flickor i högstadieåldern i åtanke. Flera av våra intervjupersoner frågade oss dock 
både innan intervjun och vid intervjutillfället hur det kom sig att vi var intresserade av att stu-
dera just detta ämne. På detta svarade vi att det berodde på den bild vi har av fenomenet via 
den egna erfarenheten och medias rapportering, som vi tog upp i vårt bakgrundskapitel. Vi 
funderar över om det svar vi gav dem kan ha bekräftat intervjupersonernas eventuella för-
väntningar om var vårt fokus i intervjun ligger, och på så sätt påverkat dem till att specifikt 
beröra just självskadebeteende i form av att skära sig.  

8.2.2 Vilka orsakssamband är synliga för kuratorn? 
Som vi tidigare skrev riktar våra informanter främst in sig på sådana förklaringar som betonar 
den sociala situationen, till exempel krav och press i dagens samhälle samt relationer till för-
äldrar och kompisar. Sådana förklaringar nämns som tänkbara i tidigare forskning. I tidigare 
forskning nämns dessutom trauman i barndomen och bakomliggande kränkningar av olika 
slag som vanliga orsaker till att självskadebeteende utvecklas. Detta resonemang är det endast 
en av våra kuratorer som utvecklar under tiden för intervjun. Vidare nämns förklaringar som 
psykisk sjukdom samt genetiska dysfunktioner i litteraturen. Sådana faktorer berör våra kura-
torer överhuvudtaget inte. Vi spekulerar i vad detta kan bero på. En förklaring kan vara att det 
är det just det sociala sammanhanget som de kan se som skolkuratorer. Om en elev har pro-
blem i relationen med kompisarna kan det vara något som blir synligt i skolan. Likaså torde 
faktorer som ”skolstress” vara något som blir tydligt i skolan och därför har möjlighet att upp-
täckas av en skolkurator. Därför ligger sådana förklaringar och samband närmare till hands 
för skolkuratorn. En annan tanke är att det måhända inte ligger i deras roll som skolkuratorer 
att bedriva behandling med eleven. Det är något som merparten av våra intervjupersoner po-
ängterar. Då de talar om vad de fokuserar på i samtalet med eleven nämner de flesta att de 
väljer att försöka ”nysta lite” i och kartlägga elevens situation. Denna omständighet skulle 
kunna innebära att bakomliggande orsaker som övergrepp och kränkningar som ligger till 
grund för självskadebeteendet förblir osynliga för kuratorerna. Något som motsäger detta är 
dock att Karin uttrycker att hennes arbete tenderar att gå lite djupare in på orsaker till beteen-
det. Vi funderar ifall det faktum att Karin valt att ibland ha en djupare fokus än övriga kurato-
rer, kan ses som ett tecken på det vi tog upp i kapitel 5.4.1, angående att kuratorsrollen står 
relativt fri att utveckla för varje enskild kurator. Vi kommer att utveckla denna diskussion i 
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kapitel 8.2.5. Vi tänker samtidigt att kuratorns uppfattning om huruvida denne i kontakten 
med eleven har en djupare fokus eller inte, till viss del är en subjektiv bedömning. Vad en av 
kuratorerna uppfattar som att bara ”nysta” och kartlägga, kanske en annan uppfattar som att 
ägna sig åt ett mer djupgående samtal. Återigen vill vi anknyta till vårt socialkonstruktivistis-
ka perspektiv och påpeka att skolkuratorns åsikt måste ses som en del av den kontext denne 
ingår i, där faktorer som erfarenhet, utbildning och intresse är synnerligen viktiga.  

Vi vill också nämna att vi författare innan studiens genomförande funderade omkring hur 
forskningens syn på orsakssamband kunde påverka skolkuratorerna när de gav sin syn på vad 
de tror orsakar beteendet. Utifrån ovannämnda socialkonstruktivistiska ansats tänkte vi att 
eftersom förklaringar som betonar att det ligger någon form av kränkning eller övergrepp i 
bakgrunden är vanligt förekommande, kommer våra skolkuratorer att påverkas av detta och 
själva tänka att det nog ligger något sådant i bakgrunden. Vårt antagande infriades dock inte 
alls eftersom skolkuratorerna, som vi skrev ovan, inte valde att utveckla sådana faktorer i nå-
gon vidare bemärkelse. Att skolkuratorerna inte påverkades till att se dessa orsakssamband, 
trots att dessa till viss del betonas i forskning inom området, tror vi återigen har att göra med 
att det inte riktigt ligger i deras uppgift att bedriva terapeutisk verksamhet med eleven. Malin 
uttrycker det som att ifall det hade varit så att någon viss behandlingsmodell varit extra om-
skriven hade det nog påverkat henne mer, eftersom en viktig del i hennes arbete är att hjälpa 
elev och föräldrar vidare till professionell hjälp. Till följd av detta tänker vi att då hon inte 
själv behöver bedriva behandlingen eller terapin, är inte de djupliggande orsakerna av lika 
stort intresse för henne att fokusera på - varför hon inte fäster lika stor uppmärksamhet vid 
forskning som berör just detta. 

8.2.3 Förekomsten av självskadebeteende  
Som vi tidigare skrev är skolkuratorerna av relativt skilda uppfattningar när det gäller själv-
skadebeteendets omfattning på skolan, och svaren var främst av typen ”vanligt” eller ”ovan-
ligt”. Dessa svar är ju synnerligen subjektiva svar. Vad som är vanligt och ofta förekommande 
för en skolkurator, kanske upplevs som ovanligt av en annan. Sett ur en socialkonstruktivis-
tisk ansats blir skolkuratorns bakgrund och tidigare erfarenhet en viktig faktor att uppmärk-
samma i sammanhanget. Som det socialkonstruktivistiska perspektivet poängterar, kan kun-
skap inte ses som oberoende av sitt sammanhang, utan vetandet påverkas av den rådande tids-
andan och kontexten. Tillämpat i detta sammanhang skulle man kunna tänka sig att en skolku-
rator som Malin, som ju upplever beteendet som ovanligt på sin skola, är påverkad av hur 
läget såg ut på hennes förra arbetsplats. Hon arbetade tidigare med ungdomar på behandlings-
hem och stötte på problemet i stor utsträckning och i relativt allvarlig form. Denna erfarenhet 
kan påverka henne till att uppleva förekomsten på skolan samt graden av allvar i beteendet 
som låg, då hon jämför med hur läget var på behandlingshemmet. Malin själv uttrycker också 
att hon upplever att det är en stor kontrast mellan det hon möter i skolan och det hon mötte på 
behandlingshemmet. I sammanhanget vill vi också nämna att de senaste årens mediala upp-
märksamhet kan påverka kuratorerna i uppfattningen kring problemets omfattning. Som vi 
tidigare tagit upp, har vi två författare haft en bild av att självskadebeteende, och särskilt for-
men att skära sig, är ett ökande problem i samhället. Två av kuratorerna (Karin och Lena) 
hade samma uppfattning och talade om att de speciellt under de senaste fem åren upplevt att 
det gått som en trend i beteendet. En tolkning man skulle kunna göra, utifrån en socialkon-
struktivistisk ansats, är att den mediala rapporteringen gjort kuratorerna mer uppmärksamma 
på beteendet och dess kännetecken - vilket gör att de upptäcker beteendet i större utsträck-
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ning. Den mediala uppmärksamheten kan också ha bidragit till att lärare och annan skolperso-
nal samt även elever blivit mer observanta på beteendet. Detta behöver dock inte betyda att 
omfattningen verkligen har ökat, utan det kan vara så att enbart den synliga omfattningen 
ökar. En motsatt slutsats är att beteendet verkligen blivit mer förekommande, och att det sna-
rare är flickorna som blivit påverkade av den mediala rapporteringen än kuratorerna. Genom 
debatten i media uppfattar flickorna att man kan skära sig för att minska ångesten och antalet 
som provar på detta ökar. Vi funderar omkring att man alltså på ett sätt skulle kunna säga att 
den mediala uppmärksamheten har en positiv effekt, då det bidrar till att kasta ljus över det 
mörkertal av självskadande elever som eventuellt finns. Men också att effekten skulle kunna 
vara negativ då uppmärksamheten medverkar till att fler flickor får kännedom om beteendet 
som ett sätt att hantera ångest, varpå självskadebeteendet sprids.  

En annan omständighet vi diskuterar kring är att de kuratorer som upplevde problemet 
som vanligt just var de två som arbetade heltid på sin skola. Vi tänker att faktorer som tids-
press kanske kan orsaka att man tenderar att inte se vissa problem. Det kan vara så att den 
faktiska tidsbristen gör att kuratorn helt enkelt inte har tid att vara ute bland i eleverna i den 
omfattning som krävs för att ett problem som självskadebeteende skall kunna upptäckas. Det 
kan också vara så att kuratorn är så osynlig för eleverna att de inte känner förtroende för hen-
ne, varför deras benägenhet att vända sig till henne blir låg. Ytterliggare en fundering är att 
kuratorn kanske inte vill se att självskadebeteende förekommer på skolan. Detta skulle kunna 
hänvisas till tidspressen, då kuratorns arbetsbelastning gör att denne inte känner att denne har 
tid att ta itu med ett problem som självskadebeteende, varför kuratorn ”väljer” att inte se att 
det faktiskt förekommer. En annan tanke är att beteendet kanske väcker starka känslor hos 
kuratorn. Som kuratorerna själv betonat är handledning något som är viktigt före dem. Vi tän-
ker skolans resurser när det gäller tillhandahållandet av handledning påverkar kuratorns möj-
lighet att bearbeta det hon möter i yrket, och att kuratorns vetskap om att hon har alternativt 
inte har tillgång till handledning kan inverka på dennes ”vilja” att se ett problem. Till detta 
vill vi anknyta det bland annat Anna nämner, angående att kuratorsyrket är ett relativt ensamt 
yrke. Avsaknaden av ”naturliga” kollegor kanske gör att den vardagliga bearbetningen som vi 
tänker förekommer på många arbetsplatser, genom att man som kollegor diskuterar sitt arbete, 
delvis försvinner för kuratorn. Tillgången till handledning blir därför särskilt viktig. 

8.2.4 Det förebyggande arbetet 
Som vi skrev var det två av kuratorerna som bedrev förebyggande program på skola. På Lenas 
skola låg fokus i programmet på att lära flickor i årskurs att finna sätt att upptäcka och ut-
trycka känslor. Som vi skrev i vårt analyskapitel, kan detta program direkt kopplas till sådana 
liknande program i amerikanska skolor, som visat sig särskilt effektiva när det gäller att mins-
ka förekomsten av självmord och självmordsförsök. I Karins skola bedrivs en form av kam-
ratstödjarverksamhet, där alla elever får turas om att fungera som kamratstödjare i klassen. Vi 
tänker att detta programs förebyggande effekter fungerar mer allmänt och inte specifikt som 
förebyggande för just självskadebeteende, vilket programmet på Lenas skola alltså gör. Som 
vi skrev var det Karin och Lena som betraktar självskadebeteende som vanligt på sin skola. Vi 
ser ett samband mellan denna uppfattning och det faktum att de på sina skolor bedriver före-
byggande arbete, i Lenas fall specifikt inriktat mot att förebygga självskadebeteende. Vi tän-
ker att utvecklandet av förebyggande program kan hänga samman med kuratorns uppfattning 
om huruvida problemet är stort på skolan eller inte, det vill säga att man som kurator måste se 
ett behov för att kunna utveckla och tillämpa en modell för förebyggande arbete. Det kan ock-
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så tänkas att det krävs stor erfarenhet av problemet för att man som kurator skall kunna urskil-
ja vilken typ av modell som skulle fungera bäst. En alternativ tolkning skulle kunna vara att 
det förhåller sig på motsatt sätt, genom att förekomsten av en specifik metod hjälper kuratorn 
att upptäcka självskadebeteende. Vi tänker att det kanske är så att det faktum att det på Karins 
och Lenas skola bedrivs ett omfattande förebyggande arbete, gör att just dessa har en större 
möjlighet att upptäcka olika former av problem och att det är därför som just dessa uppfattar 
självskadebeteende som vanligt på skolan.  

8.2.5 Den oklara kuratorsrollen 
Vi nämnde ovan att Karin uttrycker att hon i sitt arbete med självskadande flickor ibland arbe-
tar mer djupgående med att ta reda på orsaker till beteendet, vilket till viss del skiljer henne 
från övriga kuratorer. Karin poängterar att det är hon själv som valt att arbeta så, och säger att 
en anledning till detta kan vara att det inte finns tillgång till någon psykolog på skolan. Hon 
berättar också att det är hennes intresse för psykologi som gjort att hennes arbete delvis tagit 
denna inriktning. Detta kan vara ett tecken på att kuratorsrollen står relativt fri för respektive 
kurator att utforma och utveckla. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv blir det intres-
sant att uppmärksamma detta faktum, samt hur arbetsmetoder kan ses som beroende av intres-
sen, erfarenhet och bakgrund. Vi tänker att det på ett sätt kan vara positivt att kuratorn själv 
kan påverka och utarbeta sina egna arbetsmetoder, då det i arbetet med människor är en fördel 
att inte behöva anpassa sig till strikta regler och arbetssätt. Istället finns möjligheten att arbeta 
med människors olika behov i fokus. Våra informanter uttrycker just detta, att det krävs att 
man utgår från varje elevs unika situation och gör en individuell bedömning i arbetet med 
självskadande elever.  

Samtidigt kan det vara en nackdel att det inte finns en klar och tydlig yrkesbeskrivning för 
skolkuratorer. Att känna att det finns beprövade arbetsmetoder att använda sig av kan vara en 
trygghet för kuratorerna. Vidare skulle mer reglerade strukturer för arbetet kunna minska ris-
ken att en elev faller mellan stolarna på grund av att ansvarsfrågan när det gäller den psykiska 
hälsan inte är helt fastställd eller för att det inte finns beprövade metoder. Vi tänker också att 
det är en nackdel att något så viktigt som arbetet med elevernas psykiska hälsa till viss del är 
utelämnad till den enskilda kuratorns val av metod. Utifrån en socialkonstruktivistisk ut-
gångspunkt kan dessa val ses som beroende av kuratorns egna intressen, erfarenhet och kun-
skap, vilket alltså torde göra att risken för att arbetet blir godtyckligt ökar. Vi tänker att det 
kan uppstå en orättvisa mellan olika skolor när det gäller huruvida elever får adekvat hjälp 
eller inte, eftersom detta torde vara beroende av respektive kurators sätt att arbeta. Vi tänker 
också att det kan vara så att arbetet till viss del styrs av trender i arbetssätt, vilket kanske gör 
att eleverna i viss mån fungerar som ”försökskaniner” för nya metoder och att de gamla meto-
derna aldrig hinner etableras och utvärderas. Vi funderar också kring om detta att kuratorsrol-
len inte är fast reglerad är ett tecken på att den psykiska hälsan i skolan inte prioriteras på 
samma sätt som den fysiska hälsan. En lag som förordar om att det skall finnas en kurator i 
varje skola, anser vi skulle kunna bidra till att hjälpa till att förändra detta.  

8.3 Förslag till framtida forskning 
Under studiens gång har vi känt att det finns många trådar vi skulle vilja ”spinna” vidare på. 
Bland annat tänker vi att det skulle vara intressant att göra en kvantitativ undersökning med 
eleverna på skolan och försöka ta reda på hur det verkligen förhåller sig angående självskade-
beteendets omfattning på skolorna. Detta är också något som några av våra informanter kän-
ner skulle behöva göras.  



 50

Ett annat förslag som vi har är att göra en utvärdering av det program som bedrivs på Le-
nas skola, där syftet alltså var att lära eleverna känna igen och uttrycka känslor. Då sådana 
program varit framgångsrika i amerikanska skolor anser vi att det vore intressant att undersö-
ka hur ett sådant program fungerar i svenska förhållanden.  

Ett tredje förslag till vidare forskning är att genomföra samma studie med fokus på pojkar 
och deras självskadebeteende. Vi tror att det skulle vara särskilt intressant att uppmärksamma 
huruvida definitionen av begreppet självskadebeteende förändras när man fokuserar på poj-
kar? Är det fortfarande formen att skära sig som hamnar i centrum? 
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