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“Behandlingspersonals förhållningssätt till flickor med självskadebeteende” 

”How employees in treatment programmes relate to girls that self-harm” 

Elina Johansson och Linnea Willén 

Abstract 

In this study the aim is to examine how employees in treatment programmes relate to girls 

that self-harm. To achieve this four questions were formulated: (1) What experiences does the 

empolyees have of meeting girls that self-harm? (2)  Based on the employees’ experiences, 

what has been the background to why the girls self-harm? (3) Based on the employees’ 

experience, what increases or decreases the risk of self-harm? (4) How do the employees’ 

work with girls that self-harm?  The method being used was qualitative interviews with 

vignettes. The theoretical framework is Becker’s Labeling Theory and Bronfenbrenner’s 

Ecology of Human Development. The result shows that according to the employees issues in 

the family is a common factor among girls that self-harm. It also shows that the employees’ 

opinions on how to work with the girls’ physical wounds are divided. Some think that paying 

attention to the wounds can increase the risk of self-harm while others think that paying 

attention to the wounds can be helpful for the girls.  

 

Keywords: self-injury, self-harm, employees in treatment programmes, approach, girls 

Nyckelord: självskadebeteende, behandlingspersonal, förhållningssätt, flickor 

 

Antal ord: 16 220 



4 

 

 

Innehåll 
 

1. Inledning ............................................................................................................................... 6 

1.1 Problemformulering och relevans för socialt arbete ........................................................ 6 

1.2 Avgränsningar .................................................................................................................. 7 

1.3 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 8 

1.4 Begreppsdefinitioner ........................................................................................................ 8 

2. Tidigare forskning ................................................................................................................ 9 

2.1 Orsaker till självskadebeteende ........................................................................................ 9 

2.2 Flickans relation till sitt självskadebeteende .................................................................. 11 

2.3 Behandling av självskadebeteende ................................................................................. 12 

2.4 Professionellas erfarenheter ........................................................................................... 13 

2.5 Sammanfattning ............................................................................................................. 14 

3. Teoretiska perspektiv ......................................................................................................... 15 

3.1 Utvecklingsekologi ......................................................................................................... 15 

3.2 Stämplingsteori ............................................................................................................... 17 

4. Forskningsmetod ................................................................................................................ 21 

4.1 Beskrivning av vinjettmetod .......................................................................................... 21 

4.2 Urval och avgränsningar ................................................................................................ 22 

4.3 Intervjuer ........................................................................................................................ 23 

4.4 Transkribering och kodning av empiri ........................................................................... 24 



5 

 

4.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet .................................................................... 25 

4.6 Etiska överväganden ...................................................................................................... 27 

5. Resultat ................................................................................................................................ 27 

5.1 Bilden av flickan ............................................................................................................ 27 

5.2 Hur behandlingspersonalen tar hand om flickornas självskador .................................... 31 

6. Analys .................................................................................................................................. 35 

6.1 Självskadebeteende som avvikelse ................................................................................. 35 

6.2 Bilden av flickan ............................................................................................................ 36 

6.3 Hur behandlingspersonal tar hand om flickans självskador ........................................... 40 

7. Avslutande diskussion ........................................................................................................ 43 

7.2 Metoddiskussion ............................................................................................................. 46 

7.3 Fortsatt forskning ........................................................................................................... 48 

8. Referenser ........................................................................................................................... 49 

BILAGA 1 ................................................................................................................................ 51 

BILAGA 2 ................................................................................................................................ 53 

 

  

 

 



6 

 

1. Inledning  

Det finns en bild bland vårdpersonal att antalet unga som ägnar sig åt självskada har ökat, 

enligt Socialstyrelsens rapport (Ahnemark, Hultén & Åsberg, 2004). Dock går detta inte att 

bekräfta i den offentliga statistik som finns att tillgå. I rapporten framgår att mörkertalet är 

stort då de flesta inte söker hjälp för sitt självskadebeteende, men också för att majoriteten av 

statistiken berör patienter som lagts in på sjukhus för sina skador. Vidare är vetenskapliga 

studier om unga som skadar sig själva få. (Ahnemark, Hultén & Åsberg, 2004) Oavsett om 

problemet faktiskt har ökat eller om det kanske är mörkertalet som har minskat så är det ett 

fenomen som behandlingspersonal stöter på. År 2004 visade studier att mellan 1,2 - 1,7 

procent av alla flickor i en åldersgrupp mellan 13 - 18 år skadar sig själva (Ahnemark, Hultén 

& Åsberg, 2004). På Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Göteborg fanns det i maj 2006 

189 ärenden som handlade om självskadebeteende (Fjellman, 2010). Enligt dessa siffror är 

självskadebeteende bland unga flickor ett utbrett problem och vi vill undersöka fenomenet ur 

behandlingspersonals synvinkel. Den behandlingspersonal som vi vill undersöka arbetar med 

dessa flickor på behandlingshem, dagverksamheter, stödboenden och dylikt, och har alla olika 

slags utbildning. Eftersom att det är den personalen som träffar dessa flickor så anser vi därför 

att det är viktigt att belysa deras synvinkel.  

1.1 Problemformulering och relevans för socialt arbete 

Självskadebeteende bland flickor var ett problem vi båda stötte på när vi under vår 

socionomutbildning gjorde praktik på behandlingshem respektive inom psykiatri. Vi har 

sedan dess funderat mycket på hur behandlingspersonalen på våra praktikplatser förhöll sig 

till dessa flickor och deras problematik. Våra upplevelser är att det finns flera sätt att se på 

självskadebeteende och det har väckt ett intresse för just behandlingspersonalens syn på 

saken. Vi tänker oss exempelvis att synen på självskadebeteende som ett sätt att söka 

uppmärksamhet skapar ett annat sätt att förhålla sig till flickor med beteendet än om det ses 

som ett sätt att dämpa ångest. Med förhållningssätt menar vi hur behandlingspersonalen 

tänker kring beteendet, vad de tror att det beror på och hur det bör bemötas, samt hur de 

faktiskt bemöter och arbetar med flickorna.  

Vår upplevelse efter att ha sökt litteratur i ämnet är att behandlingspersonals synvinkel är en 

sida av problemet som inte tagits upp tillräckligt. Vi har hittat forskning som talar om 
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problemets utbredning samt vad problemet kan bero på och vilken behandling som kan vara 

framgångsrik. Vi har också hittat litteratur som beskriver problemet ur självskadarens 

synvinkel. Däremot har vi inte stött på någon forskning som tar upp hur behandlingspersonal 

faktiskt gör och tänker kring problematiken. Därför anser vi att denna studie är viktig, då den 

belyser hur det sociala arbetet kring detta problem kan se ut ur behandlingspersonals 

synvinkel. Mer kunskap kring hur behandlingspersonal arbetar och tänker kring detta anser vi 

kan utveckla det sociala arbetet med dessa flickor. Vi tror också att sättet behandlingspersonal 

förhåller sig till självskadebeteende påverkar deras arbete med flickorna och därmed den hjälp 

som flickorna får. Det är därför av vikt att belysa behandlingspersonalens syn då detta kan 

påverka behandlingen och bemötandet av flickorna. 

1.2 Avgränsningar 

Minst 1 procent av alla 13-18-åriga svenska flickor har skurit sig själva menar Socialstyrelsen 

2004 (Ahnemark, Hultén, & Åsberg, 2004). Majoriteten av ungdomar som skär sig är flickor 

(Stain, 2008), vilket är anledningen till att vi i vår studie kommer fokusera på flickors 

självskadebeteende. Självskadebeteende hos vuxna kvinnor är ofta en del av en allvarlig 

psykisk störning, men i Socialstyrelsens rapport (Ahnemark, Hultén och Åsberg, 2004) 

framkommer det att detta inte behöver vara fallet vad gäller unga flickor. Det är sannolikt att 

unga flickor som skadar sig själva använder självskadebeteendet som en destruktiv 

copingstrategi för att hantera stress, ångest och motgångar som är vanliga i tonåren. Vid 

mognad lär flickorna sig att hitta andra sätt att hantera stress och ångest och behöver därmed 

inte ta till skärandet. Detta kan ses som att självskadebeteendet växer bort. (Ahnemark, Hultén 

& Åsberg, 2004) Eftersom självskadebeteendet som problematik ser olika ut hos vuxna 

kvinnor och unga flickor tror vi att behandlingen kan se annorlunda ut och likaså 

förhållningssättet till flickan respektive kvinnan. De vi har kontaktat för intervjuer bedriver 

behandling för ungdomar i åldrar 13-20 år. Vi har därför valt att avgränsa oss till att 

undersöka förhållningssättet till unga flickor, 13-20 år, med självskadebeteende. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur behandlingspersonal förhåller sig till flickor med 

självskadebeteende. Frågeställningarna är följande: 

● Vad har behandlingspersonalen för erfarenhet av att möta flickor med 

självskadebeteende? 

● Utifrån behandlingspersonalens erfarenheter, vad anser de är bakgrunden till att flickor 

skadar sig själva? 

● Utifrån behandlingspersonalens erfarenheter, vad ökar respektive minskar risken för 

självskadebeteende? 

● Hur arbetar behandlingspersonal med flickor med självskadebeteende? 

1.4 Begreppsdefinitioner 

Definition av självskadebeteende: Den definition av självskadebeteende som oftast tas upp i 

forskning är Armando Favazzas (2011) definition. Han delar upp patologiskt 

självskadebeteende i tre grupper. Allvarligt självskadebeteende förknippas med allvarliga 

psykotiska tillstånd eller kraftig berusning och innebär bland annat självkastrering och 

utstickande av ögon. Stereotypiskt självskadebeteende innebär monotona handlingar som att 

dunka huvudet mot en vägg och att slå sig själv. (Favazza, 2011) Det självskadebeteende som 

vi kommer att tala om i den här studien är det som kallas för ytligt/medelsvårt 

självskadebeteende och handlar om att skära eller bränna sig i huden. Det kan delas upp i 

tvångsmässigt, episodiskt och repetitivt. Tvångsmässigt innebär dagliga handlingar, nästan 

som ritualer. Episodiskt beteende sker inte regelbundet utan görs vid speciella tillfällen för att 

exempelvis lindra tillfällig ångest men kan övergå till repetitivt självskadebeteende som sker 

reflexmässigt. Skillnaden dem emellan är att den som lider av episodiskt självskadebeteende 

inte identifierar sig med sitt beteende medan den som lider av repetitivt gör det. (Favazza, 

2011) 

Definition av behandlingspersonal: Med behandlingspersonal syftar vi i den här studien på 

personal som arbetar behandlande, exempelvis genom samtal, med flickorna. Det kan vara på 

olika arbetsplatser som exempelvis skolor, behandlingshem och stödboenden.  
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2. Tidigare forskning 

Vi har sökt tidigare forskning i databaser som Libris, DiVA, Ebsco och Proquest. 

Självskadebeteende, behandling, self-harm*, self-mutilation*, self-injury*, treatment* är 

sökord vi använt oss av i olika kombinationer. Vi har begränsat oss till avhandlingar och 

artiklar och böcker skrivna av forskare inom området. Vi har även sökt forskning i 

referenslistor i relevant litteratur.  

Vad gäller avgränsningar i sökprocessen så har vi inte tagit del av forskning som tar upp 

självskadebeteende som en del i ett försök att begå självmord. Detta för att den definition av 

självskadebetende som vi använder inte inbegriper suicid.  

I detta kapitel kommer vi att ta upp forskning kring orsaker till självskadebeteende och hur 

behandling av självskadebeteende kan se ut. Vi tar också upp forskning kring hur ungdomar 

själva förhåller sig till sitt självskadebeteende samt hur professionella som träffar personer 

med den här problematiken ser på det.  

2.1 Orsaker till självskadebeteende   

DiBrino (1998) har gjort en studie om ungdomar med självskadebeteende. Det huvudsakliga 

syftet med studien var att undersöka subtila psykologiska tecken och beteenden hos ungdomar 

som ägnar sig åt självskadebeteende. Undersökningen är en analys av svaren i ett 

frågeformulär som fylldes i av ungdomar som deltog i programmet ”Program for Treatment of 

Self injury (PTSI)” på ett psykiatriskt sjukhus i USA. Det frågeformulär som används i 

studien är rutinfrågor som ställdes till ungdomarna när de skrevs in på programmet.  

Efter att ha undersökt svaren i dessa frågeformulär skapades en profil av den typiska 

ungdomen med självskadebeteende. Forskaren kom fram till att denna ungdom är kvinnlig, 15 

år gammal och börjar med ett självskadebeteende för att hantera överväldigande känslor och 

ångest. Den vanligaste formen av självskadebeteende är att skära sig. Många av de unga sa sig 

känna en triad av känslorna ilska, depression och ångest. Det visade sig även att ungdomarna 

tycker att det är svårt att uttrycka vad de egentligen känner. Forskaren fann också att det hos 

ungdomarna ofta fanns ilska i familjen och bara en liten del av ungdomarna sa att de kände att 
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de kunde uttrycka känslor hemma. Unga som uttrycker att det finns ilska hemma och som 

kombinerat med det känner att de inte kan uttrycka sina känslor löper därför högre risk att 

börja självskada. (DiBrino, 1998) 

Social isolering var något som var centralt bland de undersökta ungdomarna. Många uppgav i 

formulären att de kände sig oälskade och att de upplevde att de var en börda för andra. 

Anledningar till självskada som togs upp i formulären var att känna sig mindre deprimerad, 

känna sig avslappnad och ett sätt att lugna ner sig. En stor del av ungdomarna uppgav också 

att de skadar sig för att få uppmärksamhet. Forskaren upptäckte också att ätstörningar var 

vanligt i kombination med självskadebeteende. (DiBrino, 1998) 

Johansson (2010) har gjort en etnologisk studie med syfte att undersöka hur unga människor 

som skär sig tillskriver självskadandet mening genom att skriva om det på nätet och tala om 

det i intervjuer. Detta undersöktes genom att studera olika forum på Internet där unga med 

självskadebeteende var aktiva, samt enskilda intervjuer varav en del skriftligt via Internet. 

Detta har analyserats med hjälp av ett poststrukturalistiskt diskursperspektiv, främst den 

postmarxistiska och även den lacanska psykoanalysen samt Judith Butlers könsperspektiv. 

Självskadebeteende beskrivs som en funktion för att bli av med psykisk smärta. Smärtan blir 

kontrollerbar i och med självskadebeteendet. Beteendet kan lätta på spänningar och få 

självskadaren att känna sig klar i huvudet. Självbestraffning, overklighets- och tomhetskänslor 

kan också vara orsaker. Slutligen kan självskadebeteendet vara ett sätt att bli av med känslor 

så som ilska eller nedstämdhet. Efter en tid av självskador kan skärandet bli ett beroende. När 

självskadebeteendet blir ett beroende kan skärandet eskalera då självskadaren blir mer tålig 

för skadorna. De skador som i början gav en kick ger inte längre någon effekt och därför 

krävs allvarligare skador för samma effekt. Johansson beskriver beteendet som ett beroende 

som är ansvarsbefriande för individen. Självskadaren kan luta sig på argumentet att denne inte 

kan sluta på grund av beroendet. Johansson beskriver vidare hur det dåliga måendet bland 

ungdomar kan vara en orsak till självskadebeteende. Det dåliga måendet kan bero på 

samhällelig press på ungdomar. Normer och ideal som påverkar unga kan skapa stress som i 

sin tur skapar psykisk ohälsa. Passar man inte in i dessa ramar kan ett självskadebeteende 

fungera som ett avståndstagande för en ungdom som inte passar in i idealen. 

Söderberg skriver i Allmänna Barnhusets rapport att flickor som skär sig ofta skäms över sina 

handlingar och försöker dölja sitt beteende. Skärandet blir ett sätt att överleva då den inre 
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smärtan lättar i och med de synliga skadorna. Hur djupt och mycket flickan skär sig kan 

ibland bero på hur dåligt hon mår. Mår flickan mycket dåligt kan hon behöva skära sig 

mycket för att må bättre. Självskadebeteendet kan hänga ihop med ett hat mot sig själv. En 

flicka kan skada sig för att hon hatar sig själv och hon kan hata sig själv för att hon skär sig. 

(Söderberg, s. 37-48, 2008) 

Enligt Socialstyrelsens rapport (Ahnemark, Hultén, & Åsberg, 2004) kan självskadebeteende 

bero på låg förmåga att reglera serotonin i kroppen. Det framkommer i rapporten att låg 

serotoninomsättning har resulterat i självmordsförsök och självskadebeteende. Det 

framkommer också att självskadebeteende kan bottna i problem med opiodomsättning eller att 

kroppen producerar för mycket opioder. Detta resulterar i låg smärtkänslighet och kan 

upplevas som känslomässig avtrubbning.  

Ougrin, Tranah, Leigh, Taylor, Asarnow och Rosenbaum (2012) skriver i sin artikel att 

riskfaktorer för självskadebeteende hos ungdomar kan vara stressande situationer, så som 

förluster, relationer, skilsmässa hos föräldrar och skolrelaterad stress. Psykologiska 

riskfaktorer för självskadebeteende hos ungdomar kan vara låg självkänsla, impulsivitet och 

aggressivitet. Ungdomar som diagnostiserats med ätstörningar, personlighetsstörningar, 

psykoser och ångest har en förhöjd risk för självskadebeteende. Sexuella övergrepp, vård på 

institution samt trakasserier i form av exempelvis mobbing ökar också risken för 

självskadebeteende hos ungdomar. Ytterligare riskfaktorer är om det i ungdomens släkt 

förekommit psykiatrisk problematik, självmord och/eller självskadebeteende.  

2.2 Flickans relation till sitt självskadebeteende 

Tidigare forskning visar att självskadebeteende kan ses som ett kommunikativt medel för 

unga flickor. För att kommunicera till omgivningen om det dåliga måendet kan flickan visa 

upp sina sår och ärr och få informationen i spridning utan att muntligt behöva säga något. För 

att kunna kommunicera med självskador måste det finnas mottagare som förstår budskapet, 

som förstår att det handlar om sår som flickan själv åsamkat sig av någon anledning. Att folk i 

allmänhet har kunskap om självskadebeteende och kan vara mottagliga för det 

kommunikativa i självskadebeteende kan bero på den ökande kunskapen i stort gällande 

psykiatri. (Johansson, 2010) 
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Att ha ärr och sår från självskador kan ge flickor en sammanhållning med varandra. Flickor 

med självskadebeteende kan känna igen varandra i sår och ärr och känna en gemenskap vilket 

kan skapa en identitet i självskadebeteendet. Flickan identifierar sig med självskadebeteendet 

och kanske inte vet vem hon skulle vara utan skärandet. Identifikationen kan skapa en 

identitetsbild, att flickan är någon speciell. Hon kan se sig speciell då hon skadar sig och 

därmed avviker från det normativa. Det kan göra att hon inte blir en i mängden utan utmärker 

sig som en flicka som skadar sig. Identifikationen med självskadebeteendet kan samtidigt 

upplevas som påfrestande för flickan. Å ena sidan skapas en gemenskap hos flickor med 

självskadebeteende, men å andra sidan stängs de som inte skadar sig själva ut. Det kan 

upplevas påfrestande för gruppen av ungdomar som skadar att känna att de inte kan umgås 

med andra utanför sin egen grupp och inte kunna utvidga sin identitet utanför självskadandet. 

(Johansson, 2010) 

Ärren som kan uppstå vid självskador är något flickor med självskadebeteende lägger vikt 

vid. Ärren försvinner inte och ger minnen för livet. De kan avskräcka om ett tidigare dåligt 

mående, men också påminna om skam över självskadebeteendet. Ärren berättar också 

någonting för omgivningen om flickans förflutna, vilket kan resultera i att omgivningen 

upplever flickan som annorlunda och behandlar henne därefter. När flickan blir äldre och 

börjar arbeta, få barn, så kan det för henne kännas skamfullt att som mamma eller anställd ha 

en ärrad kropp som berättar någonting om henne. Ärren kan hos omgivningen förknippas med 

svaghet, utsatthet och ger då låg status i sociala sammanhang.  (Johansson, 2010) 

Johansson (2010) visar i sin studie att självskadebeteende kan smitta. Många självskadare 

ventilerar sina tankar om sin problematik på internet vilket en del intervjupersoner i studien 

uppfattade som triggande och gav dem idéer till hur de själva skulle skada sig. Många 

självskadare var tydliga med att deras självskador var deras egna idé. Men en del 

intervjupersoner menade att man på nätet kunde se hur andra lindrat sin psykiska smärta med 

att skära sig vilket kunde trigga andra att göra detsamma. Under en vårdperiod finns det också 

risk för att självskadebeteendet kan smitta. Det finns ingen forskning som helt stödjer detta, 

men det är troligt att beteendet smittar och då på grund av kamrattryck, viljan att hitta sin 

identitet och ett sätt att visa att man mår dåligt. (Ahnemark, Hultén, & Åsberg, 2004)  

2.3 Behandling av självskadebeteende 
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När det gäller behandling av självskadebeteende tycks det, enligt Socialstyrelsens rapport 

(Ahnemark, Hultén, & Åsberg, 2004), inte finnas någon generell fungerande metod, men att 

tidigt ge stöd till flickan är en god förutsättning. Fjellman (2010) förespråkar olika former av 

samtal, vilket också är en relativt lättillgänglig behandlingsmetod. Johanssons studie (2010) 

styrker talets hjälpande funktion hos självskadare. Att prata med en vuxen, kompis eller 

professionella kan hjälpa. Även forum på nätet kan ersätta det fysiska pratet där anonymiteten 

kan kännas räddande. Självskadare kan också söka vård hos exempelvis psykiatrin för att få 

hjälp av professionella. Johansson menar att hjälpen kan innebära att självskadaren får det 

bevisat att denne mår dåligt "på riktigt". Självskadebeteendet kan upplevas som ett krav för att 

få vård för att det synligt visar att man mår dåligt. (Johansson, 2010) 

En behandlingsform som är vanlig vid självskadebeteende är dialektisk beteendeterapi, DBT, 

där fokus ligger på att lära sig hantera och reglera känslor. DBT är en billig behandlingsmetod 

och är uppskattad av patienter. (Ahnemark, Hultén, & Åsberg, 2004) DBT minskar 

självskador och behovet av vård i samband med självskador. Detta gör man genom att lära 

självskadare att lära sig acceptera känslor och beteenden i stunden och att vara i nuet. 

Självskadebeteende behandlas också med kognitiv beteendeterapi, KBT. Terapin bygger på 

att känslor, handling och tankar hänger ihop. En handling kan starta en tanke, en känsla kan 

resultera i en handling och så vidare. (Fjellman, 2010) 

Självskadebeteende kan också behandlas med läkemedel. I en del fall kan självskadebeteende 

vara ett symptom på en annan problematik, exempelvis depression. I dessa fall måste den 

ursprungliga sjukdomen först behandlas med psykofarmaka. I andra fall kan man behandla 

självskadebeteende med serotoninåterupptagshämmande läkemedel så som fluoxetin och 

sertralin. (Ahnemark, Hultén, & Åsberg, 2004) 

2.4 Professionellas erfarenheter 

Enligt studier av vårdpersonal på akutmottagningar har man kommit fram till att personalen 

där känner sig stressade, arga och hjälplösa gentemot självskadare. Vidare framkommer det 

att vårdare har en negativ attityd till patienter med självskadebeteende. (Lindgren, 2011) I en 

studie på sjuksköterskor som vårdar självskadare i psykiatrisk slutenvård berättar 

sjuksköterskorna att förståelse är en viktig del i vården av självskadare. De upplevde att det 

var svårt att hantera situationer där de ska lägga om sår självskadaren åbringat sig själv utan 

att lägga vikt vid själva handlingen. Sjuksköterskorna tog upp att det var viktigt med stöd från 
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arbetsgruppen och att få prata om problematiska situationer som uppstått med självskadare. 

Det framkommer även i Lindgrens (2011) avhandling att det är utmanande att arbeta med 

självskadebeteende. Detta styrks av Claudine Fox’s artikel (2011) baserad på kvalitativa 

intervjuer där det beskrivs att rådgivare till personer med självskadebeteende blir påverkade 

av vad självskadaren berättar. Rådgivare till personer med självskadebeteende kunde, enligt 

artikeln, uppleva rädsla och ängslan över säkerheten hos personen med självskadebeteende.  

2.5 Sammanfattning 

I den forskning som vi tagit del av framkommer att anledningar till att skada sig kan vara att 

hantera starka, överväldigande känslor. Självskadandet kan hjälpa till att lindra ångest och 

lätta på psykisk smärta. Att skära sig för att få uppmärksamhet tas också upp som en av 

anledningarna till att självskada. De riskfaktorer för utvecklandet av ett självskadebeteende är 

enligt forskningen stressade situationer så som förluster och skolrelaterad stress. Ungdomar 

som har låg självkänsla, varit med om sexuella övergrepp, mobbing och som blivit vårdade på 

institution löper högre risk för att börja självskada. Ätstörningar, ångest och 

personlighetsstörningar är också faktorer som ökar risken. Har det funnits psykiatrisk 

problematik i familjen så är även det en riskfaktor. En del forskning nämner också biologiska 

riskfaktorer som dålig reglering av serotonin. I forskningen tas också upp att ungdomars 

psykiska ohälsa kan bero på samhällelig press och normer och ideal.  

Den forskning som tar upp flickans egen bild av sitt beteende berättar att självskadebeteendet 

kan vara ett kommunikativt medel. Ärren kommunicerar att man mår dåligt utan att ord 

behöver användas. Ärren kan också skapa en gemenskap självskadare emellan, och kan även 

vara identitetsskapande för flickorna. Forskningen tar vidare upp att beteendet kan ”smitta”, 

både via Internet där självskadare delar med sig av tips och tankar, men också under en 

vårdperiod. Det är också troligt att det ”smittar” via kamrattryck och ett sökande efter en 

identitet.  

Tidigare forskning tar inte upp någon generell fungerande metod gällande behandling av 

självskadebeteende. Däremot nämns samtal som en viktig hjälp för personer med denna 

problematik. Att vara ett stöd och att ta personen på allvar beskrivs vara viktigt. Forskningen 

tar upp att Dialektisk Beteendeterapi kan vara framgångsrik. Även behandling med 

psykofarmaka nämns.  
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Vad gäller professionellas erfarenheter av att arbeta med självskadebeteende så beskrivs det 

att sjukvårdspersonal kan känna sig hjälplösa och arga när de träffar klienter med detta 

problem. Det nämns också att det är viktigt med förståelse för klienten och att personal får 

stöd i arbetsgruppen i arbetet med dessa personer. 

Vi har tagit del av forskning som talar om hur självskadebeteende kan se ut, varför flickor 

självskadar sig samt hur det kan behandlas. Efter den här forskningsgenomgången anser vi att 

det saknas forskning om behandlingspersonals synvinkel av självskadebeteende. Vi har 

visserligen tagit del av forskning som tar upp andra yrkesgruppers syn och upplevelser, men 

det är just behandlingspersonalens sida som vi saknar. Därför anser vi att vår studie kan hjälpa 

till att öka kunskapen om arbetet med flickor med självskadebeteende.  

3. Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel redogör vi för de teoretiska perspektiv som vi har använt för att analysera 

empirin med. Innan vi genomförde intervjuerna hade vi funderingar på vilka teorier som 

skulle kunna var intressanta för vår empiri. Men beslutet om teorivalet togs när intervjuerna 

var genomförda. De teorier vi valde är utvecklingsekologi och stämplingsteori. 

Utvecklingsekologin valde vi för att den hjälper till att analysera hur intervjupersonerna 

förklarar självskadebeteendet. Stämplingsteorin ansåg vi passa bra för att analysera hur 

intervjupersonerna ser på flickor med självskadebeteende.  

3.1 Utvecklingsekologi 

Bronfenbrenners utvecklingsekologi handlar om människans utveckling i relation till miljön 

(Bronfenbrenner, 1979). Andersson (1986) beskriver hur Bronfenbrenner ansåg att forskning 

bör vara ekologisk valid. Det innebär att forskning om utveckling bör fokusera på samspelet 

mellan barnet och miljön. Med detta inte sagt att de biologiska förutsättningarna för en 

individs utveckling är oviktiga, men det är samspelet som bör vara i fokus (Andersson, 1986). 

När utveckling definieras i utvecklingsekologin är det inte de traditionella psykologiska 

processer som tyngdpunkten ligger på, som perception, tänkande och motivation. Utan det 

handlar innehållet, om var barnet uppfattar, önskar, tänker på eller lär in och hur det förändras 

som en funktion av de miljöer som barnet interagerar med och utsätts för. (Andersson, 1986) 

Bronfenbrenner (1979) definierar utveckling som bestående förändringar i individens sätt att 
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uppfatta och handla i och med sin miljö. Bronfenbrenner menar då den uppfattade 

verkligheten och dess framväxt i barnets medvetande. (Bronfenbrenner, 1979) Med detta 

menas exempelvis att ett spädbarn utvecklas i relation till den miljö spädbarnet uppfattar, 

nämligen det allra närmaste som direkt påverkar barnet. När barnet blir äldre kommer den 

uppfattade verkligheten även att inkludera relationer och händelser som barnet själv inte 

direkt deltar i. (Andersson, 1986) Alltså när barnet blir äldre kommer barnets uppfattning om 

sin miljö bli större. Barnet kommer att få fler relationer och också förstå att andra har 

relationer mellan sig, även om barnet själv inte deltar i dem. 

3.1.1 Mikrosystemet 

I utvecklingsekologin definieras miljö som en serie uppfattade strukturer som ryms i varandra. 

Mikrosystemet är den innersta strukturen, och det som det lilla barnet först uppfattar och 

utvecklas i. Här menas alltså närmiljön där den utvecklande individen ingår (Bronfenbrenner, 

1979). Det kan vara familj, skola, förskola, vänner etc. Att studera barnets konstruktioner av 

verkligheten måste göras genom att tolka de verbala och icke-verbala aktivitetsmönster som 

barnet visar. Detta görs främst utifrån de viktigaste elementen i mikrosystemet nämligen 

aktiviteter, roller och relationer. Vilka roller utformas och försätts individen i, vilka aktiviteter 

och relationer förekommer. (Andersson, 1986) 

En enhet som kan studeras i mikrosystemet familjen är dyaden, och då mor-barn-relationen. 

Här studeras roller och relationer som finns i dyaden och vilka aktiviteter som individerna 

ägnar sig åt. Fokus ligger på hur individerna påverkar varandra. Vad som också kan vara 

intressant att studera är vad som händer om man går utanför dyaden och blandar in fler 

invider. Relationerna mellan två personer i familjen, exempelvis mellan mor och far, påverkar 

i sin tur deras relation till barnet. Eller som Andersson (1986) tar upp som exempel; hur en 

mors relation till sitt äldsta barn påverkas av att hon föder ett andra barn. 

Bronfenbrenner talar om något som han kallar för ecological transition (1979, s. 26). 

Andersson har översatt detta till ekologisk övergång (1986, s. 68). Detta innebär en förändring 

i en individs miljö på grund av en förändring i roll och/eller närmiljön. Exempelvis när en 

kvinna föder sitt barn, när barnet börjar skolan, när ett syskon föds etc. (Bronfenbrenner, 

1979)  
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3.1.2 Mesosystemet 

I mesosystemet är det relationer mellan mikrosystem som studeras. Det kan exempelvis vara 

relationer mellan skolan och hemmet. (Andersson, 1986) Det är ett system som består av 

mikrosystem (Bronfenbrenner, 1979). För att förstå utveckling måste alltså relationer mellan 

mikrosystem studeras eftersom en människas verklighet inte bara består av enskilda närmiljön 

(Andersson, 1986). Ett exempel är ett barn som inte har en bra skolgång som har behov av att 

prata om det hemma. Om föräldrarna då inte har ork eller lust att prata med sitt barn får detta 

konsekvenser för barnets utveckling och sin upplevelse av sin situation. (Andersson, 1986) I 

mesosystemet är det fortfarande roller, aktiviteter och relationer som står i fokus men här 

handlar det om det som sker mellan närmiljöerna. (Bronfenbrenner, 1979)  

3.1.3 Exosystemet 

Här handlar det om hur samhällsinstitutioner och förhållanden och faktorer utanför individens 

närmiljö påverkar innehållet i de roller, aktiviteter och relationer som individen kommer i 

direktkontakt med. De kan till exempel liknas vid ramar som har ett visst handlingsutrymme 

och som är mer eller mindre begränsade. (Andersson, 1986) Ett exempel på detta är föräldrars 

arbetsförhållanden och yrkestillhörighet (Bronfenbrenner, 1979).  

3.1.4 Makrosystemet 

Hit hör sådana förhållanden som påverkar de underliggande nivåerna, alltså mikro-, meso- 

och exosystemet. De ger vissa ramar och förutsättningar för hur saker fungerar inom de tre 

förstnämnda systemen och ger antingen direkta eller indirekta konsekvenser för den 

verklighet som en individ möter. Exempel på detta är politiska beslut, allmänna värderingar i 

vår kultur och sådant som inte är helt klart uttalat som familjens funktion i samhället, 

könsroller osv. (Andersson, 1986)  

3.2 Stämplingsteori 

Howard Becker (2006) är den sociolog som kopplas ihop med stämplingsteorin. Teorins 

grund är skillnaden samt interaktionen mellan det normativa och det icke-normativa. Vad som 

är avvikande eller inte bestäms av samhällsstrukturer som styrs av maktförhållanden, 
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exempelvis lagar och regler. Att bryta mot dessa kan i vissa fall därför ses som avvikande och 

personer som gör gränsöverträdelser kan då bli stämplade som kriminella och i fortsättningen 

bli behandlade utefter egenskaper som tillskrivs kriminella. Vissa avvikande handlingar 

uppmärksammas sällan, så som fortkörning eller fildelning för bruk i hemmet. Dessa mindre 

brott är så vanliga att de normaliseras. (Becker, 2006) 

Avvikande beteenden måste sättas in i sitt sammanhang för att klassas som avvikande. Det är 

inte bara lag- och regelbrott som skapar avvikande beteende hos människor. Att bryta mot 

normer kan också innebära att en person blir avvikande. Piercingar och tatueringar på 

ungdomar kan uppfattas som oskyldigt beteende och tyder på en normal ungdom. Det är 

ingrepp som i samhället ses som normativt. Ungdomar som skär sig kan däremot ses som 

sjukliga och avvikande, då skärandet bryter mot samhällets normer. Det anses inte normalt att 

åsamka sig sår och skador och därför kan en flicka som skadar sig själv ses som avvikande. 

Hon kan stämplas som psykiskt sjuk och behandlas därefter. (Becker, 2006) 

 

Vid stämpling påverkas individens självbild vilket kan förstärka en avvikande identitet. Vid 

avvikande beteenden där omgivningen kan stämpla individen, så som att bränna sig i 

självbestraffande syfte eller att ta droger kan individens självbild påverkas. Individen kan då 

identifiera sig med ett avvikande beteende och därmed få en avvikande personlighet. Personer 

som avviker från samhällets normer gör det inte för att de har utfört avvikande handlingar , 

utan för att de stämplats av övriga samhället (Becker, 2006). Tecken på stämpling från 

omgivningen kan exmpelvis vara bestraffning. Att som självskadare bli inlåst på en 

psykiatrisk avdelning kan verka bestraffande och kan betyda en början på en avvikande 

identitet. (Becker, 2006) 

 

Howard Becker (2006, s. 31ff) anser att det finns fyra olika typer av beteenden när det handlar 

om avvikelser.  

● Falskt anklagat - Ett regelrätt beteende där omgivningen ser ett avvikande beteende. 

Avvikaren är “oskyldig”. Det skulle exempelvis kunna vara en person som umgås med 

självskadare och en dag har sår på armarna från en olycka och anklagas för att ha 

skurit sig. 

● Konformt beteende- Ett regelrätt beteende där omgivningen inte ser ett avvikande 

beteende. 
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● Rent avvikande - Ett regelbrytande beteende där omgivningen ser ett avvikande 

beteende. En rent avvikande person kan vara en självskadare som öppet visar sina sår 

och omgivningen får möjlighet att stämpla denne.  

● Hemligt avvikande - Ett regelbrytande beteende där omgivningen inte ser något 

avvikande beteende. Personer som självskadar, döljer det väl och håller en fasad uppe 

kan tillhöra denna grupp.  

3.2.1 Avvikarkarriär 

Anledningar till att en person gör en avvikande handling för första gången kan vara många. 

Ibland börjar det avvikande beteendet med en avvikelse som personen ifråga inte är medveten 

om är avvikande. En person kan agera avvikande då denne inte kan regelsystemet och 

genomför en handling som personen inte förstod var avvikande. Det kan också vara så att 

personen med avvikande beteende inte vet något annat. Kanske är denne uppväxt i en religiös 

kontext och vet inget annat än de seder som förekommer i religionen, vilket kan anses 

avvikande av resterande samhälle. (Becker, 2006) 

Den första avvikande handlingen kan också vara medveten. I princip alla människor har en 

vilja eller lust att bryta mot regler och normer. Det kan vara en lust av att kör mot rött på 

grund av brådska, eller att smaka en godisbit i matbutiken. Det kan också vara att en lust att 

testa ett homosexuellt beteende trots heterosexuell läggning, eller att som ungdom testa att 

dricka sig full.  Dessa lustar eller impulser hålls många gånger tillbaka på grund av tanken av 

konsekvenser dessa avvikande beteenden kan ge. Konsekvensen att få böter, att partnern ska 

göra slut eller att föräldrarna ska ge skäll kan hindra ett avvikande beteende. Om impulsen är 

större än tanken på konsekvensen kommer förmodligen avvikelsen genomföras. (Becker, 

2006)  

När en person har genomfört en avvikande handling första gången har denne förmodligen 

övervägt risken av konsekvenser för handlandet. För att upprepa handlingen kommer 

personen sannolikt att behöva fundera på riskerna med att bli upptäckt och därmed framstå 

som en avvikande person. Handlingen kan göra att personen blir socialt dömd till 

homosexuell, alkoholist eller tjuv vilka benämningar personen kanske inte känner igen sig i 

eller inte vill bli betraktad som. Att exempelvis bli betraktad som alkoholist i sociala 

sammanhang kan ge konsekvenser. Omgivningen kan tillskriva personen som ses som 
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alkoholist egenskaper som vanligen tillskrivs alkoholister, vilka personen ifråga kanske inte 

innehar. Omgivningens förväntning på den avvikande personens beteende, i och med de 

tillskriva egenskaperna, kan komma att uppfyllas av den avvikande personen för att 

tillfredställa deras förväntningar. (Becker, 2006)  

Att komma ut som en avvikande person kan förhindras genom att dölja det avvikande 

beteendet. Detta kan döljas på olika sätt beroende på hur beteendet regleras och övervakas i 

sociala sammanhang. Den avvikande personen kan själv övervaka regeln denne brutit mot och 

straffa samt stämpla sig själv som avvikare, även om omgivningen inte upptäckt beteendet. 

Genom att stämpla sig själv kan personen med avvikande beteende se på sig själv på ett annat 

sätt än tidigare och identifiera sig med avvikelsen. (Becker, 2006) 

Personer som avviker ses annorlunda än personer som inte avviker. De avvikande personerna 

har en tendens att frysas ut från normativa, sociala sammanhang. Isoleringen innebär att 

känslan av gemenskap kan öka hos avvikande personer, där gemenskapen bygger på känslan 

av avvikelse. Grupper av avvikande personer kan stärka en avvikaridentitet hos 

gruppmedlemmarna. De eventuella tidigare icke-avikande vänner kan försvinna ur de 

avvikande personernas liv och mer och mer i livet fylls av avvikelser. Avvikande grupper kan 

bygga sin identitet på de egenskaper omgivningen tillskriver dem och vilken 

förklaringsmodell omgivande människor använder för gruppens avvikelser. Exempelvis kan 

kriminella grupper förklara samt försvara sitt avvikande beteende med att de haft svårigheter 

uppväxten vilket skulle kunna vara en förklaringsmodell omgivningen har på fenomenet 

kriminalitet. I en grupp med avvikande personer kan gruppmedlemmarna lära sig av varandra 

och utveckla sitt avvikande beteende. (Becker, 2006) 

3.2.2 Moralentreprenörer 

Regler och normer i samhället sätts upp av individer vilka Becker (2006) kallar 

moralentreprenörer. Dessa skapar regler som de själva tycker är det rätta och förutsätter att 

resterande individer följer dem. Moralentreprenörerna tycker i många fall att de gör sina 

medmänniskor en tjänst genom att hjälpa dem att leva det moralentreprenörerna anser är det 

rätta livet. De tror att deras syn på hur man ska leva är fördelaktig för människor i stort. 

Moralentreprenörerna tror att de människor som avviker från moralentreprenörernas regler 

och normer inte inser sitt eget bästa. En del personer som har extra mycket kunskap inom ett 

område har större förutsättningar att bli moralentreprenörer. Detta kan exempelvis vara 
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psykiatriker som övervakar regler och värderingar om en psykisk sjukdom. Omgivningen kan 

då anta att psykiatrikern faktiskt vet bättre på grund av sin titel.  (Becker, 2006) 

4. Forskningsmetod  

Vi har använt oss av kvalitativa forskningsintervjuer i vår studie. Genom att använda sig av 

kvalitativ forskningsintervjuer som metod försöker forskaren förstå världen ur 

intervjupersonens ögon (Kvale & Brinkmann, 2009; Bryman, 2002). Till skillnad från 

intervjuer i kvantitativ forskning brukar intervjuer i kvalitativ vara mindre strukturerade. Det 

är betoning på det generella vad gäller utformandet av inledande frågeställningar och 

forskaren är ute efter intervjupersonens egna uppfattningar. (Bryman, 2002) Vi har använt oss 

av det som Bryman (2002) kallar för en semistrukturerad intervju, där det är viktigt att vara 

flexibel och låta vikten ligga på intervjupersonens uppfattning av frågorna. Vi har skapat en 

intervjuguide med ett fåtal teman som vi ville beröra under intervjuerna. Vår intervjuguide har 

baserats på vinjetter, vilka beskrivs i nästa avsnitt.  

4.1 Beskrivning av vinjettmetod 

Vinjettmetoden är en metod som har använts som komplement och även ibland som ersättning 

för andra metoder när människors bedömningar och värderingar i olika situationer studerats 

(Jergeby, 1999). Metoden går ut på att en intervjuperson får en, oftast skriftlig, beskrivning av 

en person eller situation. Forskaren har fyllt beskrivningen, vinjetten, med viktiga 

karakteristika som är avgörande för bedömningen. Detta kan göras på olika sätt. Exempelvis 

kan man först ge respondenten en beskrivning av en situation för att sedan ge 

uppföljningsfrågor där respondenten ska ta ställning till påståendena. Ett annat exempel är att 

ge intervjupersonen en inledande beskrivning för att sedan ge ytterligare beskrivningar 

stegvis, alltså att dela upp vinjetten i olika delar för att sedan ge intervjupersonen en del i 

taget. Vinjettmetoden kan användas både för kvantitativa och kvalitativa studier. Ett exempel 

på användning i kvalitativa studier är att ge respondenten ett antal vinjetter som man sedan 

resonerar fritt kring. (Jergeby, 1999)  

Vinjettmetoden ansåg vi vara lämplig till vår studie då vinjetterna gav intervjupersonerna ett 

diskussionsunderlag som dessutom blev lika för samtliga intervjupersoner. Att de haft samma 

vinjetter att samtala kring tänkte vi skulle underlätta för oss att hitta intervjupersonernas syn 
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på flickor med självskadebeteende och även hur de skulle arbeta med dem. Vi utformade 

vinjetter som grundades på den kunskap vi samlat in från tidigare forskning. Vi utformade två 

vinjetter (se bilaga 1). Den första beskriver Alice som är en tystlåten 17-årig tjej som 

behandlas på behandlingshem för sitt självskadebeteende. Hennes mamma kan inte längre ta 

hand om henne då hon är sjuk i en depression. Flickan har fått sämre betyg i skolan och har 

även gått ner mycket i vikt. I den första vinjetten lägger vi stor betoning på flickans miljö, 

såsom familjeförhållande och skola, snarare än hennes eget beteende. Den andra vinjetten 

beskriver 15-åriga Rebecka som är stormig och utåtagerande. Hon har vuxit upp med sina två 

föräldrar men får nu behandling på behandlingshem för sitt självskadebeteende då hennes 

föräldrar inte längre klarar av henne. Hon har rymt hemifrån ett flertal gånger, druckit alkohol 

och testat att röka Cannabis. I andra vinjetten lägger vi alltså större vid flickans eget beteende, 

snarare än miljön omkring henne. Anledningen till att vi valt att utforma vinjetter som är olika 

varandra är för att få större möjlighet att få så olika svar som möjligt. Vi tänker oss att olika 

flickor väcker olika tankar tankar hos behandlingspersonalen och dessa ville vi fånga.  

4.2 Urval och avgränsningar 

Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002) där vi har mailat och ringt till 

olika behandlingshem där de som har velat ställa upp på intervju har fått tacka ja. Vi har alltså 

använt oss av intervjupersoner som varit tillgängliga för oss. Vi har intervjuat 

behandlingspersonal som arbetar med flickor med självskadebeteende. Samtliga 

intervjupersoner är kvinnor, vilket inte var ett aktivt val från vår sida. Att alla intervjupersoner 

är kvinnliga tror vi kan bero på att många som arbetar inom socialt arbete är kvinnor och i vår 

studie var det endast kvinnor som ville ställa upp på intervjuer .Intervjupersonerna var födda 

mellan 1953-1971. Vi har genomfört tre intervjuer i Stockholm och fyra i 

Linköping/Norrköping med omnejd. Intervjupersonerna arbetar på behandlingshem med 

dygnet-runt boende, skola med behandling, dagverksamhet med behandling och stöd och 

behandling i flickans hem. Intervjupersonerna fick vi kontakt med genom mail- respektive 

telefonkontakt. Kontaktuppgifter hittade vi på HVB-guidens hemsida. Intervjupersonerna har 

arbetat behandlande i samtal med flickorna, vilket var ett urvalskriterium från vår sida. 

Eftersom vi ville undersöka hur behandlingspersonal ser på flickor med självskadebeteende, 

men också hur de i praktiken arbetade behandlande med flickorna, ville vi intervjua personer 

som är insatta i flickornas behandling. Vi tänker oss att personal som har behandlingssamtal 
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med flickor med självskadebeteende är insatta i deras behandling. Vi har avgränsat oss till 

personal som arbetar med ungdomar i åldrarna 13-20 år, då flera behandlingshem för unga 

flickor har de åldersgränserna.   

4.3 Intervjuer 

De sju intervjuerna genomfördes på en plats som intervjupersonerna själv valde. Detta för att 

de skulle kunna välja en plats de kände sig bekväma på, men också för att det skulle vara 

praktiskt genomförbart. Samtliga intervjupersoner ställde upp på intervjun under arbetstid, när 

de hade en lugn stund. Detta gjorde att sex intervjuer genomfördes på respektive arbetsplats 

och en intervju genomfördes i intervjupersonens hem då denne arbetade hemifrån den dagen. 

Intervjuerna tog mellan 40-60 minuter. 

Innan varje intervju mailade vi intervjupersonerna om information kring hur intervjun skulle 

genomföras, syftet med studien och att intervjun skulle spelas in. Vid intervjutillfället 

påminde vi intervjupersonen om syftet med studien och att vi skulle spela in med två 

mobiltelefoner för att kunna transkribera intervjun. En av oss var intervjuare och den andra 

antecknade det som sades för att avslutningsvis kunna sammanfatta intervjun för ett 

godkännande eller förtydligande av intervjupersonen. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver 

att det vanligaste sättet att registrera en intervju är att spela in den, vilket också är det enda 

sättet att få intervjun korrekt återgiven. Vidare beskriver de att det viktigaste med inspelningar 

är att det går att lyssna på inspelningen i efterhand, vilket endast går om intervjun går att höra 

på inspelningen. Därför var vi noga med att informera intervjupersonerna om att platsen 

intervjun skulle ske på skulle vara tyst, för inspelningens skull. Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver också att en annan metod är att återge intervjun genom att föra anteckningar under 

intervjuns gång, vilket dock vara vara ett störningsmoment för både intervjupersonen och 

intervjuaren. Vi valde därför att en av oss skulle föra anteckningar, främst för att kunna 

sammanfatta för intervjupersonen i slutet av intervjun, och att personen som inte antecknade 

skulle fokusera endast på intervjupersonen. Utöver anteckningarna spelade vi in intervjun 

med två mobiltelefoner, där en mobiltelefon fungerade som uppbackning ifall den andra 

skulle gå sönder.  

Intervjun genomfördes genom att vi först ställde några bakgrundsfrågor (se bilaga 2), så som 

ålder, utbildning och tidigare arbetserfarenheter av självskadebeteende. Därefter inledde vi 
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med första vinjetten som vi läste högt samtidigt som intervjupersonen kunde följa med i 

texten på en kopia av vinjetten vi hade med oss. Efter vinjetten ställde vi frågor enligt vår 

intervjuguide (se bilaga 2). Frågorna i intervjuguiden berörde vilken bild intervjupersonen 

fick av flickan i vinjetten, vad intervjupersonen tror att självskadebeteendet kan bero på samt 

hur arbetet med flickan skulle kunna se ut. Vi ställde även följdfrågor på det intervjupersonen 

berättade. Vi försökte att förtydliga det intervjupersonen sa för att vara säkra på att vi 

uppfattat informationen rätt. När intervjuaren kände sig klar efter första vinjetten frågade 

denne alltid personen som antecknade om det fanns något mer att fråga om. Därefter 

upprepades proceduren med andra vinjetten, vilken avslutades med en jämförelse mellan de 

båda vinjetterna. Innan intervjun var slut sammanfattade personen som antecknat intervjun 

hela samtalet. 

Vi har använt oss av två vinjetter som vi beskrev en åt gången och med följdfrågor på vardera 

vinjett. Vi gav intervjupersonerna vinjetterna i ett steg då vi ville ge all information för att 

sedan kunna gå in på en djupare diskussion. Vi såg inte några fördelar med att ge vinjetterna i 

flera steg, vilket Jergeby (1999) beskriver som en vanlig metod, då vi endast ville använda 

vinjetterna som underlag för diskussion. Vinjetterna har beskrivit två flickor med 

självskadebeteende vars problematik och situation skiljer sig från varandra. Detta för att vi 

förväntade oss fler reflektioner vid två situationer än vid en. Anledningar till att vinjetterna 

skulle vara olika var att de skulle kunna komplettera varandra. Vi använde oss av en 

samtalsguide som innebar frågor kring vinjetterna. Intervjupersonerna fick också tala fritt 

kring vinjetterna och vi ställde följdfrågor som “hur tänker du då?” och “vad gör du då?”. 

Genom att använda oss av samma vinjetter till varje intervjuperson kan vi lättare se hur de 

tänker lika respektive olika i de enskilda fallen.  

4.4 Transkribering och kodning av empiri 

Efter intervjuerna transkriberades inspelningarna. Vi transkriberade intervjuerna direkt efter 

genomförd intervju för att kunna dra lärdom av de tidigare intervjuerna till de som väntade. 

Efter första intervjun transkriberade vi båda en del av inspelningen. Vi transkriberade dubbelt 

för att kunna jämföra dem och kontrollera att vi gör likadant. Därefter transkriberade vi 

varandras intervjuer, det vill säga att den som inte ställde frågorna under intervjun 

transkriberade den. Det viktigaste med hur man väljer att skriva ut intervjun är att man är 

överens om syftet med utskriften (Kvale och Brinkmann, 2009). Vi valde att transkribera allt 
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som hörs, även hummanden och markerade pauser, då vi ansåg att vi inte i förväg kunde 

avgöra om hummanden och markerade pauser hade någon betydelse. Intervjupersonerna fick 

direkt efter färdigställd transkribering en kopia skickad via mail. Vi bad dem i mailet att läsa 

igenom och vid behov komplettera och därefter godkänna transkriberingen. Vi gav också ett 

datum några veckor efter att mailet skickats där transkriberingen automatiskt godkändes om 

de inte hört av sig om ändringar eller om de inte längre ville medverka i studien. Alla 

intervjupersoner utom en hörde av sig via mail eller telefon och godkände. Någon hade en 

mindre ändring.  

Därefter påbörjade vi kodning av empirin. Kodning i kvalitativa studier är ofta mer prövande 

än i kvantitativa studier. I kvalitativa studier kan kodningen ständigt förändras och 

omvärderas. (Bryman, 2002) Vi har använt oss av en så kallad öppen kodning (Bryman, 2002) 

där vi har brutit ner vår empiri till olika kategorier. Vi hade efter varje intervju diskuterat 

mycket med varandra om vad som kommit fram och vad som sagts under intervjun, samt vad 

vi tyckte var särskilt intressant. Vi började med att tillsammans koda en intervju mycket 

grundligt. Vi färgmarkerade och delade in intervjun under olika rubriker. När vi kommit fram 

till en bra uppdelning av första intervjun kodade vi de andra var för sig. De olika rubriker vi 

kommit fram till kunde vi sedan dela upp i två större områden, vilket ledde oss till två 

huvudkategorier som vi har baserat vårt resultat på.  

4.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet behandlas ofta i relation till om huruvida studien kan reproduceras, om 

intervjupersonerna skulle ändra sina svar vid en annan tidpunkt och med andra forskare. Vad 

gäller intervjuarens reliabilitet är det intervjutekniken det handlar om och bland annat 

huruvida det förekommit ledande frågor. Det påverkar självklart intervjupersonernas svar 

även om den ledande frågan inte var avsiktlig. Reliabilitet kan också diskuteras i förhållande 

till transkriberingen av intervjun. Exempel som var en mening börjar och slutar och hur lång 

en tystnad är innan det blir en paus tolkas förmodligen olika av olika personer. (Kvale & 

Brinkmann, 2009) Reliabiliteten kan ha höjts genom våra vinjetter. Intervjuerna blev till sin 

utformning tämligen lika varandra i sitt upplägg. Detta då vi hade uppstyrda intervjuer och 

samma vinjetter som diskussionsunderlag. Vi har stärkt vår reliabilitet genom att vi noggrant 

har gått igenom hur vi ska transkribera våra intervjuer, samt att vi har transkriberat en del av 

materialet dubbelt för att kunna jämföra våra tolkningar. Att vi är tydliga i vår beskrivning av 
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hur vi gått tillväga i studien höjer också vår reliabilitet då det ökar chansen att studien skulle 

få samma utfall om någon annan genomförde den på ett likadant sätt. Något som skulle ha 

kunnat påverka studiens reliabilitet negativt är att vi under intervjuerna var två intervjuare och 

hade två mobiltelefoner för inspelning. Vi tänker oss att det skulle kunna ha skapat en 

stressande situation för intervjupersonerna vilket kan ha påverkat deras svar. Att samtala med 

endast en intervjuare kanske skulle ha känts mer avslappnat för intervjupersonerna. 

En god validitet innebär att man undersöker det man ämnar att undersöka (Bryman, 

2002).Vad gäller validitet kan det för det första handla om huruvida vår metod passar vårt 

syfte och våra frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2009). Då vi vill undersöka 

behandlingspersonals förhållningssätt till flickor med självskadebeteende så anser vi att 

intervjuer där vi har möjlighet att ställa fördjupande frågor är en passande metod. Vinjetter 

används som redskap för att illustrera olika fall som intervjupersonerna ska reflektera kring, 

vilket vi anser passar vårt syfte. Vi tror att kombinationen med att använda samma 

diskussionsunderlag hos alla intervjupersoner, samt att vi har en intervjuguide som ger 

utrymme för fördjupning i ämnet ger den bredd och det djup vi söker i vår kvalitativa studie 

om behandlingspersonals förhållningssätt till unga flickors självskadebeteende. För att öka 

validiteten är kontrollerande frågor av vikt. Detta så att man verkligen förstår meningen i det 

som sägs. Vidare har användningen av språket stor betydelse för validiteten under 

transkriberingen. (Kvale & Brinkmann, 2009) Vi har för att stärka validiteten varit noga med 

att under intervjuerna förtydliga det intervjupersonerna uttryckte för att kontrollera att vi 

tolkat dem rätt, samt att vi sammanfattade intervjun avslutningsvis. Intervjupersonerna har 

också själva fått godkänna transkriberingarna för att minska feltolkningar från vår sida.. 

Eftersom vi har varit två personer som drivit studien kan vi ha stärkt vår validitet genom att vi 

har kontrollerat varandra och studien haft fler ögon på sig. Att vara två personer kan dock 

också ses som en riskfaktor gällande validiteten då vi kan ha påverkat varandra åt en riktning 

som vi från början inte tänkt oss.  

När man generaliserar i kvalitativa studier anser Kvale och Brinkmann (2009) att det kan vara 

mer intressant att diskutera hur man kan generalisera sitt specifika resultat till andra relevanta 

situationer snarare än om man generaliserar i största allmänhet. Kvale och Brinkman (2009) 

beskriver olika slags generaliseringar och det som blir intressant för oss är analytisk 

generalisering. Detta innebär att man bedömer huruvida resultatet kan fungera som 
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vägledning i en annan situation, genom att jämföra likheter och olikheter mellan situationerna 

i fråga. En slags analytisk generalisering är den läsarbaserade där läsaren själv avgör om 

resultatet kan generaliseras med hjälp av detaljerade beskrivningar. Detta har vi försökt 

underlätta genom så noggranna beskrivningar som möjligt, samt att i hålla samtliga uttalanden 

och citat från intervjupersonerna i sitt sammanhang. Vi har därför varit noggranna att beskriva 

vad som kommit fram i intervjun genom att beskriva sammanhanget citatet kommer ifrån.  

4.6 Etiska överväganden 

I undersökningen har vi utgått från informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Bryman, 2002) Det innebär att vi har informerat 

våra intervjupersoner om syftet med undersökningen både innan intervjun via mail och 

muntligen vid intervjutillfället. Vi har också via mail informerat om att deras deltagande är 

helt frivilligt och kan avbrytas. I efterhand har intervjupersonerna i samband med deras 

kontrollering av transkriberingen haft möjlighet att innan ett uppsatt datum avsluta sitt 

medverkande i studien. Det är intervjupersonerna själva som har bestämt över deras 

deltagande och deras uppgifter har behandlats med största möjliga konfidentialitet. Vi är de 

enda som kan identifiera intervjupersonerna. Vi kommer radera inspelningarna när 

undersökningen är godkänd och tills dess kommer de att förvaras på ett sådant sätt att endast 

vi kommer att ha tillgång till dem. Alla uppgifter som intervjupersonerna lämnat kommer 

endast att användas till denna undersökning och inget annat.  

5. Resultat 

Här presenterar vi resultatet av det som kom fram i intervjuerna och vi fann centralt för vår 

studie och våra forskningsfrågor. Empirin presenteras under avsnittet som beskriver 

intervjupersonernas bild av flickan och under avsnittet som beskriver hur intervjupersonerna 

tar hand om flickornas självskador. 

5.1 Bilden av flickan 

Efter att intervjupersonerna fått ta del av vinjetterna målade de upp bilder kring dessa flickor 

och flickor med självskadebeteende i allmänhet. De ämen som vi nämner nedan är de som vi 

upplever varit mest centrala i intervjupersonernas utsagor och det är därför vi väljer att 

redogöra för just dessa.  
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5.1.1 Problem i familjen 

Våra intervjupersoner beskriver att problem i familjen är typiskt för flickor med 

självskadebeteende. När vi i första vinjetten beskriver Alice och hennes livssituation är 

familjeförhållanden det första flera av våra intervjupersoner reagerar på. Vi beskriver 

visserligen familjesituationen i vinjetten, men nämner även andra faktorer i hennes 

livssituation, såsom skola och fritid. Det är dock familjesituationen som visat sig vara det 

centrala i intervjupersonernas utsagor. Flera intervjupersoner reagerar på Alice relation med 

sin mamma. Så här reagerar två intervjupersoner på Alices situation: 

Jag tänker att det är såhär att hon och hennes mamma står ju väldigt nära 

varandra. Och sin mormor då. Och nu har mormodern blivit gammal som det står 

här och Alice mamma är sjuk. Jag tänker att den här tjejen är ju väldigt lämnad. 

Jag tänker ju jättemycket och jag tänker ju jättemycket på Alice och hennes 

mamma. Hur de har det med varandra. Det är det första jag tänker på.  

Intervjupersonerna frågar sig om Alice har blivit sedd som liten och om hon kanske har fått 

växa upp för fort. En intervjuperson reagerar så här: 

Det här är en flicka som kanske har blivit lite vuxen lite för snabbt. 

I andra vinjetten beskrivs Rebecka som vuxit upp med båda föräldrarna. Föräldrarna klarar 

inte av Rebecka, men något annat familjärt problem nämns inte i vinjetten. Flera av våra 

intervjupersoner är dock eniga om att det kan finnas någon underliggade familjeproblematik i 

Rebeckas familj. Flera intervjupersoner ställer sig frågande till hur Rebecka har det hemma. 

Alltså för det är två välfungerande föräldrar va? Eller alltså man vet ju inte vad 

som har hänt eller hur de har det hemma… det vet man inte. 

Det står ju ingenting om hur föräldrarna har det eller hur de har det med 

varandra mer än att hon tycker att de motarbetar henne. Eeh… och då kan man ju 

undra litegrann hur de har det i kontakterna alltså i riktiga kontakterna alltså bry 

sig och riktigt… ja undra. Eller om det är föräldrar som har rätt mycket med sig 

själva, yrkesliv och… så. Det är ju bara mina tankar. 

En intervjuperson specificerar problemen så här: 

Det låter lite, ibland kan man få lite sådana här associationer, man kan tro att de 

här föräldrarna är lite alkoholiserade tror jag.  

I våra vinjetter beskriver vi inte något övergrepp hos någon av flickorna. Flera 

intervjupersoner tror ändå att flickorna vi beskriver i vinjetterna kan ha varit med om 
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övergrepp. Intervjupersonerna beskriver att övergrepp är vanligt hos flickor med 

självskadebeteende. En intervjuperson säger att det ofta är övergrepp i familjen. En annan 

beskriver att trauman ofta finns hos flickor med självskadebeteende och att det är 

underdiagnostiserat. 

Sen är det oftare… ehm… oftare… alltså övergreppsproblematik än vad det är 

mobbning till exempel. 

5.1.2 Två typer av flickor: den utåtagerande och den inåtvända 

Vi beskriver den tysta och inåtvända Alice och den utåtagerande Rebecka i våra vinjetter. 

Våra intervjupersoner beskriver dessa flickor som vanligt förekommande. Samtliga 

intervjupersoner intygar att de har träffat på flickor som liknar flickorna vi beskriver i 

vinjetterna. Alice som enligt vinjetten är inåtvänd beskrivs av flera intervjupersoner också 

som en högpresterande tjej som verkar klara mycket själv. Intervjupersonerna tror att Alice 

har fått ta mycket ansvar då hon inte tycks ha haft så mycket vuxet stöd. En intervjuperson 

beskriver att vikten av att högprestera hos Alice kan bero på att hon på grund av frånvaron av 

vuxna inte blir övertygad om att det hon gör räcker och därför blir hon aldrig nöjd.  

Det är nånstans det här med att aldrig vara… nöjd. Eller man tror att andra inte 

är nöjd med en därför kan man inte vara nöjd själv heller.  

En intervjuperson tror att Alices högpresterande bakgrund också kan ge negativa känslor hos 

Alice. När Alice inte längre klarar av skolan och mår sämre i sitt självskadebeteende tror 

intervjupersonen att känslor som skuld och skam uppstår. Eftersom Alice haft höga betyg i 

skolan innan symptom på dåligt mående uppdagades tror intervjupersonen att skammen blir 

större, eftersom Alice är van att klara av saker på egen hand. Såhär beskrivs det: 

Att hon har varit van alltså att klara väldigt mycket och det blir ju skamkänslor 

att man faktiskt inte klarar det. Och skuld. Att det handlar om skam och skuld.  

Den utåtagerande Rebecka beskrivs av flera intervjupersoner som en tjej som söker 

uppmärksamhet och vill synas och höras. Våra intervjupersoner funderar på var den inre oron 

kommer ifrån. I vinjetten framkommer det att Rebecka tror att hon har Borderline och Bipolär 

sjukdom. Flera intervjupersoner undrar var hon har fått det ifrån. De beskriver att en 

utredning för åtminstone de diagnoser hon själv tror att hon har bör göras på Rebecka. Detta 

för att antingen kunna avfärda dem så att Rebecka slipper fundera kring det, eller för att kunna 

hjälpa henne att leva ett liv med sin eventuella diagnos. Flera intervjupersoner funderar även 
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kring diagnoser så som ADHD och asperger och vill gärna att Rebecka utreds även för det. 

Såhär beskriver tre intervjupersoner sina tankar om diagnoser: 

Ja, det första jag tänkte faktiskt var ju de här neuropsykiatriska diagnoserna jag 

tänker ADHD faktiskt. 

Men det är ju, det här kan man ju säga är en lite mer borderlinetjej än det där är, 

som växlar såhär snabbt. De är ju lite svåra, den här typen av tjejer är ju på ett 

sätt lite svårare för att de agerar mycket mera. De gapar och skriker och bråkar 

och stökar och håller på. De är rätt så krävande. 

Ja... Alltså man kan ju fundera om det är någon slags personlighetsstörning 

också. Det här med att man ska rymma, dricka, röka och hålla på med.  

Några intervjupersoner reagerar på att Rebecka enligt vinjetten har bott hos partners när hon 

vid tre tillfällen rymt hemifrån och varit borta flera nätter. Rebecka är 15 år och flera 

intervjupersoner anser att det är tidigt att ha partners vid den åldern. Så här beskrivers det: 

Ja, jag tänker att det var lite tidigt. Att ha många olika partners. Om man är 15 

år, så att eh... Hon... har börjat tidigt.  

En annan intervjuperson talar om den avhållssamma och den promiskuösa typen av flickor 

med självskadebeteende. När vi läst vinjetten om Rebecka så beskriver vår intervjuperson att 

hon är den typen som testar på olika saker och som är mer promiskuös: 

Men hon är ju den där lite mer promiskuösa typen /…/  

5.1.3 Behandlingspersonalens uppfattning om omgivningens syn på 

självskadebeteende  

Något som en del av intervjupersonerna har tagit upp under intervjuerna är den syn som de 

upplever att andra människor har på flickor med självskadebeteende. Det kan vara 

sjukvårdspersonalen som de träffar när de är med flickor som behöver sy sina sår eller bara 

allmänheten generellt. Intervjupersonerna som tagit upp detta berättar om att de upplever att 

andra tycker att självskadebeteende är löjeväckande och att de tror att beteendet endast 

handlar om uppmärksamhetssökande.  

Det har jag reagerat mycket på nu när jag jobbat med den här tjejen att det lätt… 

om vi åker in på sjukhuset för att hon ska sys så blir hon lätt tagen som… dem… 

en sån. En självskadetjej. Och det är ju väldigt hemskt. För man är ju inte bara en 

självskadetjej. Och det där med att det är ett tecken på uppmärksamhet… man 

skär sig ju inte för att få uppmärksamhet. Man skär sig för att visa att man mår 
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dåligt. Man tänker sig generellt att många ja, såna där tjejer, självskadetjejer de 

vill synas och de vill… det är lätt att säga så.  

Det är ju lätt att tycka, det är ju lätt att det sådant här kan väcka lite löje... tänker 

jag. Och man tänker att...Vad är det där för tjej, och även de som skär sig djupt 

kan väcka löje för det är så sjukt liksom på något sätt liksom. Varför gör man 

såhär för. 

En annan intervjuperson beskriver hur flickors självskadebeteende ses som ett mindre 

allvarligt problem då de själv åsamkat sig skadorna och därför inte förtjänar samma vård som 

andra sjukvårdspatienter. Så här beskrivs det: 

Akutmottagningarna när man kommer in där, måste sy eller vårdcentral tycker, 

vad är det här för knäpp tjej, som du ser ut, vad är det för fel på henne? Här har 

vi folk som liksom håller på att dö här innanför och så kommer hon och skär sig, 

liksom vad, vad är det? 

 

5.2 Hur behandlingspersonalen tar hand om flickornas självskador 

Intervjupersonerna har beskrivit olika sätt att ta hand om flickornas självskador. Vi kommer 

här att beskriva hur behandlingspersonalen behandlar flickans fysiska sår i samband med 

självskadebeteendet och hur man pratar man flickan i samtal. 

5.2.1 Att uppmärksamma såren eller inte 

Det har funnits delade meningar hos våra intervjupersoner om man som behandlingspersonal 

ska prata om flickans sår som uppstår i samband med självskador eller inte. Några 

intervjupersoner anser att man uppmärksammar fel saker om man pratar om flickans sår. De 

menar att flickan söker uppmärksamhet genom att skada sig själv och om 

behandlingspersonal då uppmärksammar såren så förstår flickorna att deras sätt fungerar. Om 

flickorna då vill ha mer uppmärksamhet så kan de skada sig ännu mer och lär sig därmed inte 

att be om hjälp genom att exempelvis muntligt fråga. Två intervjupersoner beskriver det så 

här: 

De som självskadar sig tycker allt som oftast väldigt mycket om blodet och såren. 

Och håller på väldigt mycket med såren. Och pillar och geggar och vill att andra 

ska se. Och det är en sån där allmän väldigt mycket med självskada att man ska 

inte lägga någon fokus på skadorna. Alls. För det ger dem extra tid extra omsorg 

extra… felriktat. Skadar de sig ska de plåstra om de själva man ska inte hjälpa 

dem med det. Är det djupt ska man åka till sjukhuset så de får sy. 
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Alltså den här tjejen verkar ju få ut något av det här det verkar ju bli något som 

ja… lite… syre i elden. Att hon vill gärna ha det där så frågan är hur mycket jag 

skulle nog inte prata för mycket om det. 

Något som flera av våra intervjupersoner tagit upp är att de försöker få flickorna att dölja nya, 

synliga skärsår med exempelvis långärmade tröjor eller bandage. På några arbetsplatser finns 

det regler angående huruvida flickorna får visa sina självskador. Så här beskriver en 

intervjuperson policyn på arbetsplatsen: 

Vi har en policy här att att har man skärsår som är nya så att säga, som inte är 

torra och sådär, då måste man ha långärmad tröja i alla allmäna utrymmen. Vi 

täcker alltid, eller bandage. Ingen kortärmad när man har skärsår. I matsalen 

eller om du ska åka ut och fika, inget sådant.  

En intervjuperson berättar om sin önskan att flickorna inte ska umgås med varandra för att 

undvika att de ska påverka varandra i och med de synliga såren. Flickor med 

självskadebeteende dras till varandra och skapar en samhörighet, uppger intervjupersonen. 

Hon beskriver att personalen på arbetsplatsen inte kan tvinga flickorna att umgås med andra 

personer än flickor som skär sig, men att de heller inte vill underlätta för umgänge mellan 

klienter. 

Ja men det är ju såsom vi gör så gör ju vi… vi försöker hålla dem ifrån varandra. 

Det är vårat sätt. Alltså att inte… vi vill inte vara delaktiga till samkväm. Och det 

är därför vi vill att de ska börja låsa sina dörrar vara på sina egna lägenheter… 

det är vårt sätt liksom. 

Flera intervjupersoner tar upp att självskador som visas öppet bland andra människor kan 

påverka omgivningen och inte minst andra klienter. Några intervjupersoner pratar om smitta 

och att andra klienter kan öka sitt självskadebeteende om de får se nya skärsår. Även klienten 

själv kan påverkas negativt av visa upp sina självskador. Intervjupersonen vill inte 

uppmärksamma såren då det kan bli triggande för flickan om hon är uppmärksamhetssökande 

i sitt självskadebeteende. Så här beskrivs det: 

Därför att det har en tendens att smitta, om en skär sig mycket så kanske tio skär 

sig nästa vecka, som inte har skurit sig i början. Så är det ofta. Men också för att 

man inte ska strö på den, alltså...vi ser att de skär sig och vi tänker inte så mycket, 

de behöver inte plåstra om det mer än, ja, ja det ska inte synas så mycket, så 

tänker vi. Så långärmad tröja. För att man ska få uppmärksamhet när man gör 

bra saker inte när man har skadat sig själv.  

En annan intervjuperson tar upp att det smittande självskadebeteendet också kan bli en 

tävling. Flickorna jämför sig då med varandra och högst status ges till flickan med flest och 
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värst skärsår, starkaste medicinen, flest inläggningar på psykiatrin och så vidare, vilket då 

förhindras genom att flickorna inte ska få möjlighet att visa skärsåren hos varandra. Så här 

beskriver två intervjupersoner tävlingen: 

Ja det är väl för att få uppmärksamhet, för att synas och få en slags gemenskap 

och man börjar tävla om vem som har längst ärr och sådär.  

 Och allra allra helst om de börjar använda mediciner. Också. Det är ett 

jättevapen. En tävling i vem som äter vilka och starkast mediciner och… 

jättegalet.  

Några andra intervjupersoner anser att det finns en poäng med att uppmärksamma flickans 

sår, eftersom de i sig är någonting kommunikativt. Intervjupersonerna berättar att flickorna 

inte kan kommunicera att de mår dåligt genom att prata, utan ber om hjälp genom att skära 

sig. Det vill inte dessa intervjupersoner ignorera, utan de vill prata om såren och vad som 

hände då flickan skadade sig och kanske lära flickan att prata istället för att skära sig. Så här 

beskriver två intervjupersoner deras arbete med flickans självskadebeteende: 

Jag skulle nog vilja visa henne att jag tycker att hennes kropp är värd att tas om 

hand.  

Jag brukar fråga väldigt rakt ut så. Ja, vad, ja, då har man ju den som, som att, 

kanske någon särskild händelse och, och också lite hur de gjorde och hur de 

brukar göra och så... Och vad det ger, vad man kommer ifrån för känsla då.  

En intervjuperson säger att om hon skulle ignorera såren skulle det kunna öka skuld och skam 

hos flickan. Hon uttrycker sig så här: 

Det blir som att, som att man säger, man försöker liksom på något sätt 

kommunicera om någon smärta som man har, eller äger. Och så är det precis som 

att det inte, det inte får finnas. Det blir ju också väldigt skamfyllt kanske.   

Flera intervjupersoner nämner att de skulle agera olika beroende på hur flickans själv agerar i 

förhållande till sina självskador. De berättar att en del flickor döljer sina sår och då kan de 

samtala med henne om varför hon döljer dem. De uppger att andra flickor vill visa sina sår 

och att de då skulle tonat ner det beteendet. En annan intervjuperson berättar att hon skulle 

tycka det vore konstigt att ignorera såren. Hon beskriver att hon kan arbeta förebyggande 

genom att prata om såren. Om flickan och intervjupersonen kan komma fram till vad som 

hände i samband med att flickan skadade sig kan de förhindra att det händer igen. Så här 

beskrivs det: 
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Jag har haft en tjej som skadade sig här (pekar på halsen) och då vore det ju 

konstigt om jag inte frågade om det. Utan då har jag ett samtal kring det. Då… 

kanske… det blir väl triggers då kanske alltså vad var det som triggade och så 

pratar vi kring det. Inte just kanske själva handlingen utan vad var det som hände. 

Och då kan vi prata om hur man ska hantera… alltså nästa gång vad gör vi då. 

Eller du då. Så det blir ju samtal kring hjälp då. Skulle jag nonchalera det då… 

det tycker jag är konstigt.  

Detta styrker en annan intervjuperson som beskriver att hon inte uppmärksammar såren, men 

att hon ger flickan uppmärksamhet gällande vad det är som är bakomliggande orsaker till att 

hon skurit sig. Denna intervjuperson vill inte fokusera på de synliga symptomen men vill ändå 

samtala med flickan om vad som hände när såren uppstod. 

Ja, vad det är som gör att hon skär sig. Alltså orsakerna till det mer 

bakomliggande vad är det hon vill med det. Istället för hur stora såren är och var 

hon har skurit sig och hur mycket det blödde och liksom de här… synliga sakerna 

då. Utan vad är det som händer i dig.  

5.2.2 Behandlingspersonalens samtal med flickan 

Samtliga av våra intervjupersoner arbetar med flickor i samtal. När vi pratar om första 

vinjetten, Alice, som inte gör så mycket väsen av sig och som vill tysta ned sitt 

självskadebeteende, tar flera intervjupersoner upp att de skulle vara envisa och fråga om och 

om igen. De skulle arbeta med att finnas där för Alice så att hon till slut skulle kunna öppna 

sig och prata i behandlingssamtal. Att bygga upp ett förtroende är viktigt.  

Jag skulle nog vara rätt envis tror jag. Jag skulle inte ge mig, tror jag. Om hon 

skulle säga att hon skulle vilja vara själv, inte prata, inte behövde något och så 

vidare, så skulle jag inte ge mig så lätt liksom. Jag skulle nog vara där ändå. 

Framförallt tror jag det är viktigt att hon kommer till en person som hon kan 

känna förtroende för, som hon kan öppna sig för. /…/ Det tror jag är nummer ett 

oavsett vilken behandlingsmetod man använder, relationen.  

En intervjuperson berättar att samtal inte behöver vara det centrala i behandlingsarbetet utan 

att mycket av det arbetet man gör i det dagliga livet på ett behandlingshem är viktigt för 

flickans tillfrisknande. Intervjupersonen beskriver att uppstyrda samtal med unga flickor kan 

bli för stelt och att flickan kanske lättare samtalar i naturliga sammanhang. Intervjupersonen 

beskriver detta så här: 

Så mycket av behandlingen gör man ju det här med, man åker och fikar 

tillsammans, man åker och spelar bowling tillsammans, man åker och badar 

tillsammans, man sitter och ser på TV tillsammans, man städar tillsammans och 
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man kanske sitter och läser en saga på kvällen för när man ska gå och sova så 

spelar det ju ingen roll om man är 17 år och man mår jättedåligt så kanske man 

vill att man läser Barbapappa i alla fall. Det är det som är behandlingsarbetet, 

inte massa terapeutiska samtal hela tiden, utan det är det, det vi gör tillsammans. 

En annan intervjuperson beskriver liksom föregående att uppstyrda samtal inte alltid är 

optimala samtalsförutsättningar för unga flickor. Denna intervjuperson säger att samtalet blir 

bättre om flickan får sysselsätta sig med något kreativt samtidigt som de samtalar, exempelvis 

att skapa något med händerna. Detta blir enligt intervjupersonen ett förenklat samtal och hon 

beskriver det på detta vis: 

Men alltså när man jobbar med det här, helt underbara samtal som bara kommer 

till då helt spontant. Alltså ett förenklat samtal blir det ju när man gör något. 

Alltså jag kan jämföra det med de gamla syjuntorna när man satt… damerna satt 

tillsammans och man sa något som man aldrig hade berättat för någon och… det 

gör man vid bordet. 

6. Analys 

Vi inleder kapitlet med en förklaring kring självskadebeteende som avvikelse utifrån ett 

stämplingsteoretiskt synsätt. Därefter analyserar vi vår empiri med hjälp av stämplingsteori 

och utvecklingsekologi. Vad gäller utvecklingsekologin så är det det som Bronfenbrenner 

(1979) kallar för mikrosystemet och makrosystemet som vi kommer att använda oss av då det 

varit det centrala i våra intervjuer. Mesosystemet och exosystemet (Bronfenbrenner, 1979) har 

visat sig inte vara centralt och därför använder vi oss inte utav dessa begrepp i analysen. Vi 

utgår från samma rubriker som i resultatkapitlet, med de två huvudrubriker bilden av flickan 

och hur behandlingspersonal tar hand om flickans självskador. 

6.1 Självskadebeteende som avvikelse 

För att kunna analysera behandlingspersonals föhållningssätt till flickor med 

självskadebeteende genom ett stämplingsteoretiskt perspektiv behöver vi först diskutera 

huruvida självskadebeteende kan vara ett avvikande beteende eller inte. Om syftet med en 

skada på kroppen är att förändra kroppen till något vackrare, exempelvis skönhetsingrepp, 

tatueringar eller piercingar kan ingreppet ses som socialt accepterat. Att göra skada på sin 

kropp för skadandets skull är inte accepterat så som de kroppsliga angrepp som ses 

förskönande. (Becker, 2006) Intervjupersonerna beskriver exempelvis att självskadebeteende 
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väcker löje och att vårdpersonal suckar åt flickorna när de ska ta hand om de självförvållade 

skadorna. Utifrån dessa reaktioner behandlas självskadebeteende som avvikande. Att flickor 

med självskadebeteende får vård och behandling för sitt beteende styrker det faktum att 

självskadebeteende kan ses som avvikande. Att ge en flicka behandling för sitt beteende  

innebär en önskan om förändring, en normalisering, vilket tyder på att problematiken inte 

anses följa normen.  

Det finns tre typer som avvikelser som skulle kunna passa in på självskadebeteende; falskt 

anklagat, rent avvikande eller hemligt avvikande (Becker, 2006). Vilken avvikelse 

självskadebeteende kan ses som beror på synen på fenomenet självskadebeteende. Om 

självskadebeteende ses som ett beteende som överensstämmer med normen blir avvikelsen 

falskt anklagat i och med att människor i samhället kan betrakta självskadebeteendet som 

avvikande trots att det inte är regelbrytande. Ses självskadebeteendet som ett brott mot 

normen kan avvikelsen klassas som rent avvikande då självskadebeteendet bryter mot normen 

samt att omgivningen betraktar beteendet som avvikande. Självskadeebeteende kan i vissa fall 

ses som hemligt avvikande. Ett fall där en flicka självskadar och inte blir upptäckt då hon 

döljer sitt beteende skulle kunna ses som hemligt avvikande. 

6.2 Bilden av flickan 

6.2.1 Problem i familjen 

Våra intervjupersoner beskriver att flickor med självskadebeteende ofta har problem i sina 

familjer. I andra vinjetten beskrivs Rebecka som vuxit upp med sina båda föräldrar och som 

inte längre klarar av sin dotter med självskadebeteende. Vi nämner i den vinjetten inte 

någonting annat om flickans familj. Trots det tycks flera intervjupersoner misstänka att 

flickan ändå har problematiska hemförhållanden. Någon intervjuperson nämner 

alkoholiserade föräldrar och någon annan stället sig frågande till om föräldrarna arbetar för 

mycket. Detta kan enligt en stämplingsteoretisk syn tyda på stämpling. Att måla upp en bild 

av hur flickan normalt har det i kontakten med sina föräldrar kan enligt stämplingsteorin 

innebära stämpling av flickans hemförhållanden, då de målar upp en bild av flickan som de 

inte säkert vet stämmer. Om behandlingspersonal utgår från att flickor med 

självskadebeteende har problematiska hemsituationer kan det innebära att en flicka som inte 

uppfyller dessa egenskaper blir behandlad som om hon hade haft svårigheter i familjen. Att 
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bli stämplad för sitt beteende och bli tillskriven svårigheter som personen kanske inte har kan 

innebära att personen som blir stämplad till slut skapar en avvikande identitet (Becker, 2006).  

Enligt stämplingsteorin behöver behovet att avvika, exempelvis genom att reglera sitt dåliga 

mående med ett självskadebeteende, vara starkare än än hur stora konsekvenserna är (Becker, 

2006). Konsekvenserna för självskadebeteendet kan för flickan vara, förutom skadan i sig, att 

bli identifierad som annorlunda än andra som inte skadar sig. Intervjupersonerna beskriver 

problem i familjen som en möjlig orsak till självskadebeteende. Sett utifrån ett 

stämplingsteoretiskt perspektiv skulle problem i familjen som orsak till självskadebeteende, 

vara så jobbigt för flickan att hon hellre vill skada sig för att hon mår så dåligt än att se till de 

negativa konsekvenser självskadebeteendet kan ge.  

Ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv är bland annat familjen som mikrosystem centralt för 

ett barns utveckling (Andersson, 1986). Det är i det mikrosystemet som intervjupersonerna ser 

problem som kan leda till att en ung flicka börjar må dåligt, och som då kan leda till ett 

självskadebeteende. Vad gäller deras reflektioner kring flickan i vinjett nummer ett, om Alice, 

så är det dyaden mamma-dotter som intervjupersonerna lägger vikt vid. De ställer frågor kring 

hur deras relation ser ut, vilka aktiviteter och roller som de har. Någon intervjuperson frågar 

sig om Alice har rollen som vuxen hemma trots att hon faktiskt inte är vuxen än. En 

intervjuperson säger att hon tror att mamman och flickan står varandra nära, men att flickan 

ändå blivit lämnad. Hon tar också upp relationen till mormodern som nu blivit gammal och 

som, enligt vinjetten, tidigare hjälpt till i hemmet. Enligt Bronfenbrenner (1979) så påverkar 

även en tredje person en relation mellan två personer. Det skulle alltså kunna tolkas som att 

Alice mår sämre på grund av att mormodern blivit gammal och att flickans relation till sin 

mamma, och flickans roll i hemmet, därmed ändrats då mormodern inte längre kan ta hand 

om henne. Detta skulle då också kunna ses som en ekologisk övergång, eller en ecological 

transition, som enligt utvecklingsekologin är en förändring i en individs liv där individens roll 

och/eller närmiljö förändras. (Andersson, 1986; Bronfenbrenner, 1979)  

Vad gäller vinjett nummer två talar intervjupersonerna om triaden mamma-pappa-dotter. Här 

funderar de på hur dyaden mamma-pappa påverkar flickan, om det kanske finns en förklaring 

flickans dåliga mående i den relationen. Att föräldrarna exempelvis skulle vara alkoholiserade 

kan man koppla till att en relation mellan två personer i ett mikrosystem kan påverka en tredje 

part. I det här fallet skulle föräldrarnas alkoholism göra att deras dotter mår dåligt.  
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6.2.2 Två typer av flickor: den inåtvända och den utåtagerande 

Våra intervjupersoner tycks ha en tydlig bild av hur flickor med självskadebeteende kan vara. 

Vi beskriver två flickor vars situation skiljer sig från varandra i våra vinjetter. De flesta 

intervjupersonerna beskriver flickorna i vinjetterna som typiska. Flera beskriver att det finns 

två ytterligheter av flickor med självskadebeteende där den ena typen är inåtvänd och döljer 

sina sår medan den andra är stormig och uppmärksamhetssökande i sitt självskadebeteende. 

Intervjupersonerna tillskriver de påhittade personerna i vinjetterna egenskaper, så som 

promiskuös, sexuellt avhållsam, uppmärksamhetssökande och högpresterande. Dessa 

egenskaper nämns inte i vinjetterna utan är egenskaper intervjupersonerna målat upp när de 

läst en kort beskrivning av flickan och hennes problematik. Detta kan enligt ett 

stämplingsteoretiskt synsätt tyda på att intervjupersonerna stämplar flickor med 

självskadebeteende. Flickornas avvikande beteende har skapat en bild av vissa egenskaper hos 

intervjupersonerna som anses typiska för flickor med självskadebeteende. Det kan innebära 

att om en flicka uppvisar ett självskadebeteende kan flickan av flera intervjupersoner 

tillskrivas egenskaper som anses typiska för det uppvisade beteendet, vilka flickan kanske inte 

besitter. Exempelvis skulle det kunna vara att en intervjuperson har erfarenhet av att stormiga 

flickor med självskadebeteende ofta är promiskuösa och därför tror hon att den stormiga 

flickan vi beskriver i vinjetten skulle kunna vara promiskuös.  

I vinjett två beskrivs Rebecka som uppgett att hon misstänker att hon har bland annat 

diagnosen Borderline. Detta intygar flera intervjupersoner kan stämma. Intervjupersonerna 

beskriver också att de tror att Rebecka är stormig och krävande. Enligt ett stämplingsteoretiskt 

perspektiv tyder detta på att intervjupersonerna tillskriver Rebecka dessa egenskaper, då vi 

inte nämnt begrepp som stormig och krävande i vinjetten. Dessa egenskaper kan tillskrivas 

Rebecka då hon i vinjetten misstänker sig ha Borderline och intervjupersonerna kan då ha 

tillskrivit Rebecka egenskaper de vanligen ser hos flickor med Borderline, vilka skulle kunna 

vara stormig och krävande.  

När intervjupersonerna förklarar varför flickan Alice i vinjett ett beskrivs vara inåtvänd och 

högpresterande så är det på grund av frånvarande vuxna i sitt liv. Även under denna rubrik är 

det det som i utvecklingsekologin kallas för mikrosystemet familjen, och speciellt dyaden 

mamma-dotter, som är centralt för intervjupersornerna.  
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I utvecklingsekologin beskrivs miljön som en serie strukturer som ryms i varandra. Den 

yttersta strukturen, makrosystemet, är bland annat allmänna värderingar som råder i ett 

samhälle. (Andersson, 1986) I vårt material framkommer att vissa intervjupersoner reagerar 

på att flickan i vinjett nummer två, Rebecka, har haft partners som hon bott hos när hon rymt 

hemifrån. I vinjetten nämns inte hur många partners Rebecka har haft. En intervjuperson 

uttrycker att det är tidigt att ha haft flera partners vid femton års ålder exempelvis. En annan 

beskriver henne som promiskuös. Detta skulle kunna återspegla de normer och ideal som 

finns i vårt samhälle, i makrosystemet, om flickor och när det är okej att inleda 

kärleksrelationer. De förhållanden som finns på makrosystemnivå får indirekta eller direkta 

konsekvenser för den verklighet som en individ möter (Andersson, 1986). Att det finns 

värderingar som talar om att det är promiskuöst att ha haft partners vid femton års ålder torde 

kunna få konsekvenser för hur behandlingspersonal bemöter och behandlar en flicka som har 

haft det och därmed påverka den verklighet som flickan möter. 

Beskrivningen av Rebecka som promiskuös kan i enlighet med stämplingsteorin ses som 

stämplande. En intervjuperson beskriver att det bland flickor med självskadebeteende finns 

två typer av flickor med självskadebeteende när det gäller sexualitet, den avhållsamma och 

den promiskuösa och där Rebecka beskrivs som den senare. Enligt stämplingsteorin skulle 

beskrivningen av Rebecka utifrån vinjetten kunna vara en egenskap som intervjupersonen 

tillskrivit Rebecka. Detta då Rebecka med sina andra egenskaper kan påminna 

intervjupersonen om en bild av hur en grupp flickor med självskadebeteende kan se ut. Att 

Rebecka enligt intervjupersoner har haft flera partners vid ung ålder är en reaktion som kan 

handla om regelövervakning vid brott mot normer, enligt en stämplingsteoretisk syn.  Becker 

(2006) beskriver att människor i samhället själva övervakar de normer och värderingar som 

finns genom stämpling och bestraffning. Att som tjej i unga tonår haft flera partners kan vara 

ett sådant normbrott som vi beskriver i vinjetten. Detta reagerar intervjupersonen på med att 

påpeka att det låter som en tidig debut, vilket kan ses som stämplande och regelövervakande 

för normen som avgör när det är lämpligt att inleda relationer med partners.   

6.2.3 Behandlingspersonalens upplevelse av omgivningens bild av flickor med 

självskadebeteende 

Våra intervjupersoner beskriver hur människor i omgivningen, exempelvis sjukvårdspersonal, 

ser på flickor med självskadebeteende. De tar upp att flickornas självskadebeteende kan väcka 
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löje och att flickornas problematik inte tas på allvar när de söker vård för att exempelvis sy ett 

skärsår. Med ett stämplingsteorietiskt synsätt tyder omgivningens synsätt på stämpling då 

flickorna ifrågasätts vård på grund av sitt självskadebeteende, vilket kan ses som bestraffande. 

För att värderingar, så som att självskadebeteende kan ses som ett icke-normativt beteende, 

ska upprätthållas krävs det att en del människor övervakar dessa normer. Dessa 

regelövervakare kallas enligt stämplingsteorin för moralentreprenörer och är personer som 

anser sig veta det bästa för andra och vad som är rätt respektive fel. Vissa experter har ibland 

lättare att agera regelövervakande då de anses ha mer kunskap i ämnet. (Becker, 2006) 

Sjukvårdspersonal skulle kunna ses som personer som innesitter kunskap om flickor med 

självskadebeteende då de behandlar flickornas skador. Därför skulle deras syn på flickorna 

kunna ses regelövervakande. Sjukvårdspersonal kan ses som moralentreprenörer som 

upprätthåller en syn om vad som är ett riktigt problem och inte. I detta fall tyder våra 

intervjupersoners beskrivningar på att deras upplevelser av sjukvårdpersonals syn på flickor 

med självskadebeteende är att självskadebeteendet inte är ett riktigt problem.  

Här blir också det som utvecklingsekologin kallar för makrosystem (Andersson, 1986) 

intressant. Intervjupersonerna påpekar att omgivningen har en bild av flickorna som 

löjeväckande och att deras självskadebeteende inte tas på allvar. Det kan tänkas att en sådan 

bild av självskadebeteende finns i makrosystemet, att det är normer och ideal som återspeglas 

av sjukvårdspersonalen i det här fallet. De förhållanden som finns på makrosystemnivå kan ge 

indirekta eller direkta konsekvenser för den verklighet som en individ möter (Andersson, 

1986). En intervjuperson beskriver att hon tycker att det är hemskt att sjukvårdspersonal 

uppfattar flickorna på ett så generaliserande sätt. Det skulle kunna tänkas att en sådan 

generalisering påverkar flickorna. Om det finns värderingar i samhället som säger att flickor 

som skadar sig bara gör det för att få uppmärksamhet så blir inte de inte tagna på allvar. 

Vilket i sin tur leder till att flickornas utveckling påverkas då de inte får hjälp med sitt 

självskadebeteende. 

6.3 Hur behandlingspersonal tar hand om flickans självskador 

6.3.1 Att uppmärksamma såren eller inte 

För att en regel eller norm ska upprätthållas kontrolleras den med hjälp av övervakare som 

reglerar och bestraffar. Gäller det sociala normer är det människor i omgivningen som 
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reglerar och ibland socialtjänst eller psykiatri som upprätthåller det normativa regelsystemet. 

(Becker, 2006) Att självskadebeteende behandlas via socialtjänst eller psykiatri kan ses som 

ett sätt att normalisera ett avvikande beteende där målet är en förändring. Flera av våra 

intervjupersoner beskriver att de inte vill uppmärksamma flickornas självskadebeteende och 

att de därför ska dölja sina självskador med exempelvis långärmade tröjor. Syftet med 

strategin beskrivs vara att förhindra att självskadebeteendet smittar andra flickor, men kan 

utifrån ses som en påföljd eller ett straff på grund av flickans självskador. Strategin kan med 

en stämplingsteoretisk syn ses som en bestraffningsliknande påföljd, då syftet med påföljden 

efter att flickan skadat sig är att normalisera det avvikande beteendet. 

Intervjupersonerna tar upp tävlingen som kan uppstå mellan flickor som skär sig. Den 

tävlingen handlar, enligt flera intervjupersoner, om vem som har längst ärr, tyngst 

medicinering eller flest inläggningar på psykiatrin. En intervjuperson uppger att flickor med 

den här problematiken har en tendens att dras till varandra. Hon nämner att hon som personal 

helst inte vill att hennes klienter med umgås tillsammans då risken ökar för att en tävling 

uppstår. Detta kan kopplas till stämplingsteorins syn på avvikarkarriärer och grupper med 

avvikande personer. I en avvikarkarriär hittar personer med avvikande beteende samhörighet 

hos andra avvikande personer. Detta kan delvis bero på deras gemensamma faktor, avvikelser, 

men också på att de på grund av sitt avvikande beteende inte längre välkomnas bland icke-

avvikande människor. (Becker, 2006) Flickor med självskadebeteende kan på grund av sitt 

avvikande beteende isoleras från människor som inte skadar sig och därför skapa egna 

grupper.  

I avvikargrupper skapas en avvikarkultur där flickorna dels lär sig att utveckla sitt 

självskadebeteende och dels lär sig vad som är rätt och fel i just den kulturen. Enligt 

intervjupersonen skulle det i flickornas avvikande kultur ses som statushöjande att utveckla 

sitt självskadebeteende i och med fler och värre skador. För att vinna tävlingen, vilken 

intervjupersonerna beskriver handlar om att ha värst självskadebeteende och därmed få högst 

status i den avvikande gruppen, kan flickorna behöva kontrollera de andra flickornas sår och 

då se till att vara värst. Detta stämmer överens med intervjupersonernas berättelser om att 

flickornas självskadebeteende smittar. Några intervjupersoner beskriver att de vill minska 

flickornas självskadebeteende genom att hålla flickorna ifrån varandra. Intervjupersonerna 

beskriver också att flickorna inte ska ges möjlighet att se varandras självskador, vilket 
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intervjupersonerna kan styra exempelvis genom regler om långärmade tröjor som döljer 

självskador. Intervjupersonernas försök att hindra tävlingen om värst självskadebeteende, 

samt försök att hålla flickorna ifrån varandra kan innebära att de vill avstyra flickorna från 

avvikande grupper och dess kultur.  

Intervjupersonerna beskriver under intervjuerna hur de skulle vilja behandla flickornas 

självskadebeteende. Flera intervjupersoner tycks ha en bild av hur den rätta behandlingen för 

flickor med självskadebeteende ska se ut. De intervjupersoner som uttryckte dessa tydliga 

behandlingsmetoder, exempelvis att aldrig tillåta flickor med självskadebeteende visa sina sår 

för omgivningen, kan enligt en stämplingsteoretisk syn agera som moralentreprenörer. 

Moralentreprenörer har en bild av vad som är rätt och fel, agerar regelövervakande samt tror 

att de vet andras bästa (Becker, 2006). Om det på flera intervjupersoners arbetsplatser finns 

regler kan det ses som att personalen som satt upp reglerna har en uppfattning om vad som är 

rätt och fel. Självskadebeteende bryter mot normer och de åtgärder som tas gentemot det 

normbrottet, det vill säga behandlingen, blir då regelövervakande. Regler som en del 

intervjupersoner hade uppsatta för flickor i behandling kan då vara regelövervakande och 

uppsatta av de som tror sig veta bäst, vilka kan kallas moralentreprenörer sett från ett 

stämplingsteoretiskt perspektiv (Becker, 2006). 

Sättet behandlingspersonalen hanterar flickornas självskador påverkar flickornas utveckling, 

detta i enlighet med utvecklingsekologin. Flickan och det ställe där behandlingen utförs (hem, 

skola, stödboende) utgör ett mikrosystem där flickan och behandlaren blir en dyad. 

Intervjupersonerna har olika åsikter om hur man bör bemöta flickornas självskador. Antingen 

ska man prata med dem om det eller så ska man det inte. Beroende på hur de väljer att hantera 

frågan tycks det enligt intervjupersonerna kunna få olika konsekvenser för flickan. En flicka 

som vill prata om det och som inte får göra det kan enligt en intervjuperson få en ökad skam 

över sitt beteende och då ha svårt att komma över det. En annan intervjuperson hävdar att en 

flicka som söker uppmärksamhet för sitt självskadebeteende snarare blir triggad av att någon 

ställer frågor om det.  

Intervjupersonerna pratar om att det kan vara bra för flickorna att dölja sina sår, någon 

intervjuperson nämner att det är en policy på arbetsplatsen. De nämner också att beteendet 

kan smitta och att om en flicka visar sina sår kan flera andra börja skära sig. De uppger även 

att det kan uppstå en tävling bland flickor med det här beteendet. Det skulle då kunna tänkas 
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att flickor inom samma mikrosystem, exempelvis ett behandlingshem, får relationer till 

varandra där de får olika roller beroende på hur deras självskadebeteende ser ut. Den som har 

flest skärsår, och därmed mår sämst, står högst i rang och andra ser upp till henne. 

Behandlingspersonalens roll i det här blir att försöka hindra flickorna att tävlingen och smittan 

genom att reglera hur de får visa sina sår.  

6.3.2 Behandlingspersonals roll gentemot flickan 

Det nätverk av relationer som utvecklas mellan olika delar i barnets närmiljö kallas för 

mikrosystem, enligt utvecklingsekologin, och där roller, aktiviteter och relationer är de 

viktigaste komponenterna (Andersson, 1986). Hittills har familjen som mikrosystem 

diskuterats, men behandlingspersonalen och flickan utgör också ett sådant system. 

Intervjupersonerna beskriver sin roll gentemot flickan och hur aktiviteterna dem emellan kan 

se ut. Att samtala är den främsta aktiviteten mellan behandlingspersonalen och flickan. 

Intervjupersonerna beskriver att de är envisa och står kvar även om flickan säger att hon inte 

vill prata och inte behöver någon hjälp. Behandlingspersonalen beskriver att för att aktiviteten 

samtal ska kunna uppstå krävs det att det finns förtroende i relationen mellan dem och flickan. 

Samtal behöver inte heller vara uppstyrda, terapeutiska samtal utan det är lika viktigt att man 

gör saker tillsammans som att åka och bowla och handla. En intervjuperson beskriver också 

att en sjuttonårig flicka som mår dåligt kan behöva få läsa Barbapappa även om hon 

egentligen kanske är för gammal för det. Behandlingspersonalen har alltså en roll som bygger 

på trygghet och tillåtelse. Detta för att kunna skapa förtroende och för att samtal ska kunna 

uppstå.  

7. Avslutande diskussion 

Vi har i den här studien undersökt behandlingspersonals förhållningssätt till unga flickor med 

självskadebeteende. Detta har vi studerat genom frågeställningar som tar upp 

behandlingspersonalens erfarenhet av flickor med självskadebeteende, deras syn på 

bakgrunden till självskadebeteende, vad de tror ökar respektive minskar risken för 

självskadebeteende samt hur de arbetar med flickor som skadar sig. Vi har intervjuat sju 

personer som arbetar med behandling. Detta har gjorts med hjälp av två vinjetter som 

beskrivit två olika flickor som självskadar. Vi har delat upp vårt resultat i två olika kategorier; 

bilden av flickan och arbetet med flickans självskador. I det här avsnittet tar vi upp och 
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diskuterar de resultat som varit mest centrala i vår studie utifrån dessa kategorier och kopplar 

resultatet till våra frågeställningar. 

I vårt resultat kan vi se att behandlingspersonalen, utifrån sina erfarenheter, skapar en bilda av 

flickor med självskadebeteende. Den bilden består av olika komponenter. Efter båda 

vinjetterna diskuterar intervjupersonerna flickornas hemsituation, hur föräldrarna påverkar 

sina barn och hur det kan förklara varför flickan mår dåligt från första början. De problem 

som nämns är exempelvis att flickan inte har blivit sedd tillräckligt eller att föräldrarna 

exempelvis är alkoholiserade. Vi kan alltså dra slutsatsen att problem i familjen är en vanlig 

bakgrund till självskadebeteende. Problem i familjen bekräftas också i den forskning av 

Dibrino (1998) som vi tagit upp tidigare, där det framkommit att ungdomar med ilska i 

familjen löper större risk för självskadebeteende. Vi kan också se att behandlingspersonalen 

sätter flickorna i ett sammanhang där de påpekar samspelet mellan flickorna och deras miljö. 

Vilket är precis det som Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologi går ut på. 

Vidare beskriver intervjupersonerna att de två olika flickor som vi presenterar i vinjetterna är 

vanligt förkommande, en inåtvänd flicka och en utåtriktad flicka. Vad vi kan se vårt resultat är 

att intervjupersonerna tillskriver dessa flickor olika egenskaper beroende på det som står i 

vinjetterna. Den inåtvända flickan beskrivs som högpresterande, att hon fått växa upp för fort 

och att hon aldrig blir nöjd med sig själv och därför mår dåligt. Den utåtriktade flickan får 

intervjupersonerna att tänka på olika diagnoser, som ADHD. Hon beskrivs även som 

promiskuös och att hon börjat tidigt med relationer då det i vinjetten står att hon bott hos 

tidigare partners. 

Den bild vi kan se att intervjupersonerna skapar av flickor som skadar sig själva är att 

problem inom familjen är en gemensam nämnare men att olika flickor tillskrivs olika 

egenskaper beroende på om de är inåtvända eller utåtriktade. Intervjupersonerna tar också upp 

att omgivningen målar upp en generaliserande bild av flickor med självskadebeteende. Flera 

intervjupersoner exemplifierar detta med att sjukvårdspersonal inte verkar ta flickans problem 

på allvar när behandlingspersonalen varit med flickor på mottagningar för att sy sår. De 

beskriver också att sjukvårdspersonal bara ser en ”sån” flicka, en ”självskadetjej”. Att 

vårdpersonal har en negativ bild av flickor med den här problematiken nämns också i den 

forskning av Lindgren (2011) som vi tagit upp innan. Intervjupersonerna säger att de upplever 

att sjukvårdspersonalen inte förstår problematiken och att det är lätt att tro att flickorna endast 
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skär sig på grund av att de vill ha uppmärksamhet. Vi tolkar detta som att intervjupersonerna 

upplever att andra tillskriver flickorna egenskaper som de inte nödvändigtvis besitter, vilket 

någon intervjuperson beskriver som hemskt. Vi kan däremot se en viss motsägelse i detta då 

intervjupersonerna själva är med och skapar en bild av hur flickor med självskadebeteende är 

och inte är. Detta har vi i vår analys kunnat koppla till Beckers (2006) stämplingsteori. 

Den andra delen av resultatet tar upp hur behandlingspersonalen tar hand om och arbetar med 

flickans självskador. Flera av intervjupersonerna tar upp att det är önskvärt att flickorna döljer 

nya skärsår då beteendet kan smitta. En intervjuperson nämner att det är en policy på 

arbetsplatsen att flickorna ska dölja sina sår när de är bland andra människor. 

Intervjupersonerna beskriver också att flickor med denna problematik dras till varandra och 

tävlar om vem som mår sämst, vilket också tas upp i Johanssons (2010) avhandling som vi 

nämner i forskningskapitlet. En intervjuperson säger att denna tävling och gemenskap 

flickorna emellan kan bero på ett uppmärksamhetssökande. En intervjuperson beskriver att 

denna gemenskap inte är bra för flickorna och att de helst inte bör umgås med andra flickor 

som skadar sig. Utifrån intervjupersonernas erfarenheter uppger de alltså att det kan öka 

risken för självskadebeteende om flickor med den problematiken umgås med andra som har 

samma beteende. Deras arbete med att få flickorna att dölja sina skador tolkar vi då som ett 

sätt att minska risken för självskadebeteende. 

Det råder delade meningar om huruvida själva såren ska uppmärksammas av 

behandlingspersonal eller inte. Viktigt att nämna här är att vi inte ämnar avgöra vad som är 

bäst, uppmärksamhet eller inte, utan vi vill bara belysa de olika åsikter som 

intervjupersonerna återger. Dels beskrivs att flickor som skadar sig tycker om sina sår och att 

behandlingspersonalens uppmärksamhet då blir felriktad, att uppmärksamheten kan öka 

risken för att beteendet blir värre. Andra intervjupersoner däremot uppger att det känns 

konstigt att inte uppmärksamma såren då flickorna har svårt att uttrycka sina känslor i ord och 

därför skadar sig, vilket också vår tidigare forskning tar upp. En intervjuperson påpekar att det 

kan öka skuld och skam hos flickan om såren ignoreras. 

Vi kan alltså av resultatet utläsa att intervjupersonerna verkar någorlunda överens om att 

självskadebeteende kan smitta och att de därför bör dölja sina sår. Däremot kan vi se olika 

uppfattningar i hur behandlingspersonalen tycker att de ska arbeta med skadorna i samtal med 

flickorna. Vi kan anta att beroende på vilken väg behandlingspersonalen väljer att gå, 
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uppmärksamma såren eller inte, så kan det få olika konsekvenser för flickan de har framför 

sig. Vi kan däremot bara spekulera i vad dessa konsekvenser blir. 

Hur behandlingspersonalen arbetar med flickans självskador blir också intressant om vi 

jämför det med den bild av flickan de beskriver. Intervjupersonerna upplever att omgivningen 

kan generalisera flickor med självskadebeteende och endast se en uppmärksamhetssökande 

”självskadetjej”. Däremot framkommer i resultatet att tävlingen och gemenskapen som 

uppstår mellan dessa flickor upplevs bero på just ett uppmärksamhetssökande. 

Intervjupersonerna själva problematiserar också just uppmärksamheten, då det råder delade 

meningar kring vad det kan leda till om såren uppmärksammas. Vi tolkar detta som att det hos 

några intervjupersoner faktiskt finns en bild av att flickor i vissa fall skadar sig på grund av ett 

sökande efter uppmärksamhet. Detta ska då försöka brytas av intervjupersonerna genom att 

flickorna får dölja sina sår och eventuellt inte umgås så mycket med andra som skadar sig. 

Till sist vill vi återknyta detta resultat till vår problemformulering. Vi skriver i början av vår 

studie att vi tror att behandlingspersonalens förhållningssätt påverkar det sociala arbetet på så 

sätt att det både kan leda till utveckling för själva arbetet men också att det påverkar 

bemötandet av flickorna som de möter. Vi kan ur vårt resultat utläsa att förhållningssättet är 

olika beroende på vilken flicka de möter. Vi kan se att behandlingspersonalen tillskriver 

flickorna olika egenskaper beroende på hennes beteende och hennes bakgrund. Vi kan också 

utläsa att beroende på vilken erfarenhet behandlingspersonalen har av de flickor de mött så 

arbetar de olika kring flickornas sår. Vi kan anta att dessa olika förhållningssätt påverkar 

bemötande och behandling av flickorna, men hur kan vi bara spekulera i. 

7.2 Metoddiskussion 

Eftersom vi ville undersöka hur behandlingspersonal på behandlingshem förhåller sig till 

flickor med självskadebeteende ansåg vi att en kvalitativ metod var att föredra. Vi var inte ute 

efter att få fram ett svar som vi kan generalisera till en större population utan vi har helt enkelt 

undersökt förhållningssättet hos olika behandlingspersonal. För att få fram detta har vi använt 

oss av två vinjetter. Detta ger oss möjligheten att ställa alla intervjupersoner inför samma 

situationer och då se hur olika uppfattningar kan skilja sig från varandra, eller likna varandra. 

Den kvalitativa metoden överlag har ofta kritiserats för att vara för subjektiv då den bygger på 

forskarens egen uppfattning om vad som är viktigt att ta upp i en intervju och inte. Vidare 
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finns kritik mot problemet med generalisering. (Bryman, 2002) Vad gäller vinjettmetoden 

som vi vill använda som komplement till en kvalitativ intervju så ska den, precis som vilken 

metod som helst, bedömas om den är lämplig utifrån syftet med studien. Vinjettmetoden har 

fått kritik för att det kan vara svårt att få information om hur intervjupersonen bedömer sitt 

eget handlande. Alltså att den som läser vinjetten bedömer sitt handlande utifrån en teori om 

hur denne föreställer sig sitt handlande. (Jergeby, 1999) Detta är självklart ett problem som vi 

måste förhålla sig till, att intervjupersonerna svarar på frågor utifrån en föreställning eller en 

önskan om hur de skulle handla i den situationen som läggs fram i vinjetten. Vi har ingen 

möjlighet att följa intervjupersonern i deras dagliga arbete och kontrollera hur de gör i 

praktiken utan blir tvungna att lita på deras utsagor som framkommer under intervjun. 

Att använda vinjetterhar vi upplevt positivt då vi gett intervjupersonerna samma bild att utgå 

och diskutera från. Däremot kan vi ha lett in dem på vissa spår genom att vi formulerat oss på 

ett visst sätt i vinjetterna. Detta anser vi bör tas hänsyn till vid läsning av vårt resultat. 

Exempelvis beskriver intervjupersonerna att det finns två typer av flickor med 

självskadebeteende. Detta kan å ena sidan stämma med deras erfarenheter av att arbeta med 

dessa flickor. Å andra sidan kan just de typer av flickor kommit på tal då vi beskriver just två 

sådana flickor. Vinjetterna gör det inte helt möjligt för intervjupersonerna att tala fritt vilket 

kan betyda att vi går miste om information eller leder in intervjupersonerna på ett specifikt 

spår. När intervjupersonerna beskriver problem i familjen som en vanlig faktor hos flickor 

med självskadebeteende kan de ha påverkats av den första vinjetten där vi beskriver en flicka 

med problematiska hemförhållanden. Det är helt enkelt inte så konstigt att de reagerar på 

familjesituationen om det är det vi beskriver i vinjetten. Vi anser dock att det ändå varit 

centralt hos intervjupersonerna då vi beskrev andra problematiska faktorer hos flickan i första 

vinjetten vilka intervjupersonerna inte diskuterade lika mycket kring. Intervjupersonerna 

diskuterade även problem i familjen kring den andra vinjetten där vi endast nämnt 

familjekonstellationen, vilket styrker att intervjupersonernas beskrivning av problematiska 

hemförhållanden hos flickor med självskadebeteende är centralt. 

Kvalitativa studier har vanligtvis inte som mål att producera ett resultat som går att 

generalisera på allmänheten utan generalisering i kvalitativa studier kan handla om huruvida 

man kan generalisera resultatet på liknande situtationer (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi tror 

att intervjupersonernas utsagor skulle kunna fungera vägledande för annan 
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behandlingspersonal som ställs inför de situationer intervjupersonerna diskuterar kring. Vi 

tror dock inte att studiens resultat kan generaliseras till en större population, på grund av 

studiens ringa omfattning. Vi tar i metodkapitlet upp det som Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver som en läsarbaserad, analytisk generalisering. Det innebär att läsaren själv kan 

avgöra huruvida resultatet går att generalisera utifrån materialet som presenteras. Vi tror att 

den läsarbaserad genereraliserbarheten är god då vi tydligt beskrivit vårt material samt 

presenterat vår empiri i sitt sammanhang.  

7.3 Fortsatt forskning 

Vi har gjort ett aktivt val genom att undersöka behandlingspersonals förhållningssätt till unga 

flickor eftersom självskadebeteende är vanligast hos flickor, enligt den forskning vi tagit del 

av. Vi ser dock en brist på forskning på pojkars självskadebeteende. Även om problematiken 

är vanligast hos flickor så är det inte så att det inte finns pojkar med det här beteendet. Att 

göra en studie kring förhållningssättet till pojkar med självskadebeteende vore därför 

intressant. Vidare anser vi att en jämförelse mellan hur pojkar med denna problematik blir 

bemötta jämfört med hur flickor blir bemötta skulle berika forskningsfältet ytterligare. 
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BILAGA 1 

 

Vinjett 1. 

Alice är 17 år och har bott ensam med sin mamma sedan hon var liten. Hennes pappa har hon 

inte haft någon kontakt med alls. Alice har alltid tyckt om skolan och varit noggrann med sina 

läxor och skolarbete. Hon har haft bra betyg. Hon har spelat tennis sen hon gick i lågstadiet 

och tycker att det är väldigt roligt. Alices mamma har haft problem med depressioner till och 

från. Alice mormor har därför hjälpt till mycket hemma under hennes uppväxt. Nu har dock 

mormodern blivit för gammal för att orka med och bor nu på ett ålderdomshem. Alices betyg 

har under första året på gymnasiet blivit sämre och hon har slutat gå på tennisen. En lärare i 

skolan larmade socialtjänsten då Alice gått ner mycket i vikt, slutat sköta sitt skolarbete och 

verkar mycket nedstämd. Läraren upptäckte också skärsår på Alices armar. Alice mamma har 

mått mycket dåligt den sista tiden och har därför inte kunnat ta hand om sin dotter. Mamman 

är själv mest sängliggande och har inte orkat vara ett stöd för Alice. Socialtjänsten har därför 

beslutat att Alice ska få flytta in på ett behandlingshem för att få hjälp med sitt mående och 

för att sluta skära sig. 

 

På behandlingshemmet är Alice försiktig och blyg. Hon gör inte mycket väsen ifrån sig utan 

håller sig mycket på sitt rum så länge det inte är någon aktivitet hon ska vara med på. Hon är 

väldigt omtänksam och erbjuder sig att hjälpa till med hushållssysslor och dylikt. När 

behandlingspersonal i samtal försöker prata med henne om vad som gör att hon mår så dåligt 

så säger hon att hon inte vet. Hon vill inte heller prata om sitt självskadebeteende och säger att 

det inte är så farligt som det ser ut. När behandlingspersonal frågar henne hur hon mår så 

säger hon att hon mår bra men att hon är trött. 
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Vinjett 2 

Rebecka är 15 år och har bott med sina båda föräldrar hela livet. Hon är välkänd hos kurator 

och skolsyster i skolan då hon skolkat mycket i flera år och haft ett självskadebeteende som 

hon velat prata om. Hon har haft psykologkontakt på BUP, vilken Rebecka sa upp då hon känt 

sig kränkt av psykologen. Hon har även varit i kontakt med socialtjänst då hon vid tre 

tillfällen rymt hemifrån och varit borta flera dagar. Under dessa tillfällen har hon bott hos före 

detta partners. Kuratorn på skolan beskriver Rebecka som ombytlig och stormig i sina 

relationer, både till partners och till vänner.  När hon kommit hem efter att hon varit på 

rymmen har det framkommit att hon druckit och vid ett tillfälle även provat att röka cannabis. 

Rebecka umgås med vänner som skär sig och hon är aktiv på internet med en blogg som 

handlar om hennes självskadebeteende. 

Rebecka har fått flytta till ett behandlingshem då hennes föräldrar känner att de inte klarar av 

henne. Rebecka berättar att hennes föräldrar motarbetar henne och att det är därför hon rymt 

hemifrån. I samtal på behandlingshemmet har Rebecka nämnt att hon tror att hon har 

Borderline och bipolär sjukdom. Hon berättar också att hon vill ha mediciner mot sin ångest.  

Hon skär sig ofta och använder gärna kortärmade tröjor när hon är bland de andra på 

behandlingshemmet. Hon blir fort vän med de andra ungdomarna som bor där och hamnar 

fort i centrum. 
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BILAGA 2 

 

Intervjuguide 

 

Ställs i början av intervjun: 

Ålder: 

Bakgrund (utbildning, tidigare arbeten osv): 

Erfarenhet av att arbeta med flickor med den här problematiken (stöter du ofta på det?):  

 

Diskuteras efter varje vinjett: 

 

Vilken bild får du av flickan som beskrivs i berättelsen? 

Vad tror du att flickans självskadebeteende kan bero på? 

Finns det något som gör att det blir bättre eller sämre? 

Hur skulle du arbeta med den här flickan, hur skulle behandlingen se ut? 

Vad behöver ändras i flickans liv för att hon ska må bra? 

Vad är viktigt i relationen mellan behandlingspersonalen och flickan? 

  

Avslutande fråga: 

Jämförelse mellan de två flickorna.  

 


