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Sammanfattning 
 
Studiens syfte är att undersöka hur yrkesverksamma påverkas känslomässigt av att 
arbeta med människor som har ett självskadebeteende. Det som undersöks är hur de 
själva uppfattar att de påverkas samt hur de hanterar sina känslor i möten med dessa 
människor. Studien är av kvalitativ ansats med en hermeneutisk utgångspunkt. 
Sammanlagt gjordes sex intervjuer med yrkesprofessionella på tre olika verksamheter. 
Utbildningsnivån varierade på de olika verksamheterna och bland respondenterna fanns 
de som var utbildade till psykolog, socionom, skötare och behandlingspedagog där ett 
antal även hade vidareutbildningar. I resultatet konstaterar samtliga respondenter att 
arbetet med människor som har ett självskadebeteende leder till en känslomässig 
påverkan på olika sätt. Det som visat sig vara det mest betydelsefulla sättet att hantera 
sina känslor i arbetet för respondenter är det kollegiala stödet samt organisatorisk 
handledning. Studiens slutsatser är att det förekommer skillnader gällande 
verksamheternas ledning och organisation samt utbildningsnivå. Yrkesprofessionella 
med högre utbildning var mer medvetna om sina känslomässiga konsekvenser samt hur 
de skulle hantera dessa i jämförelse med de som hade lägre utbildning och testade sig 
fram för att hitta tillvägagångsätt att hantera sina känslor. 
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Förord 
 
Vi vill först och främst tacka alla som bidragit till att göra denna studie möjlig att 
genomföra.  
 
Vi vill ge ett stort tack till vår handledare Zum Wik för allt stöd och all vägledning som 
hon bidragit med under arbetets gång genom att dela med sig om kunskap och ge tips på 
förbättringar. Fortsatt vill vi tacka de respondenter som tagit sin tid och delat med sig av 
sina upplevelser till oss. Utan dem hade undersökningen inte varit möjlig att genomföra.  
 
 
 
 
Marija Dimitrijevic & Dora Sisarica 
 
Växjö 
Mars 2020  



  
 

iii 

Innehåll 
1 Inledning ____________________________________________________________ 1 

1.1 Syfte & Frågeställning __________________________________________ 1 

2. Bakgrund _________________________________________________________ 3 
2.1 Definitionen av ett självskadebeteende _____________________________ 3 
2.2 Begrepp ______________________________________________________ 3 
2.3 Riktlinjer och behandling ________________________________________ 3 
2.4 Att arbeta med självskadebeteende _________________________________ 4 
2.5 Riskhanteringsplan / vårdplan ____________________________________ 5 
2.6 Sekundär traumatisering _________________________________________ 5 
2.7 Ledning och organisation ________________________________________ 6 
2.8 Handledning __________________________________________________ 7 

3. Tidigare forskning _________________________________________________ 8 
3.1 Att arbeta med människor som har ett självskadebeteende ______________ 8 
3.2 Känslor i mötet med människor som har ett självskadebeteende __________ 8 
3.3 Hantera känslor i mötet med personer som har ett självskadebeteende _____ 9 
3.4 Svårigheter i mötet med personer som har ett självskadebeteende ________ 9 
3.5 Utbildning, stöd och handledning _________________________________ 10 

4. Teoretiska utgångspunkter _________________________________________ 11 
4.1 Det punktuella och det relationella perspektivet _____________________ 11 
4.2 Relationella perspektivet _______________________________________ 11 
4.3 Punktuella perspektivet _________________________________________ 11 

5. Metod ___________________________________________________________ 13 
5.1 Hermeneutisk utgångspunkt med kvalitativ ansats ___________________ 13 
5.2 Datainsamling ________________________________________________ 14 
5.3 Urval & Respondenter _________________________________________ 14 
5.4 Förberedelser ________________________________________________ 15 
5.5 Analysmetod – tematisk förberedelse och meningskoncentrering ________ 15 
5.6 Kvalitetskriterier ______________________________________________ 16 
5.7 Forskningsetiska principer ______________________________________ 16 

6. Resultat _________________________________________________________ 18 
6.1 Definitioner av begreppet självskadebeteende _______________________ 18 
6.2 Utbildningsnivå ______________________________________________ 19 
6.3 Krishantering ________________________________________________ 19 
6.4 Känslor i mötet med personer som har ett självskadebeteende __________ 20 
6.5 Att hantera känslor: ___________________________________________ 21 
6.6 Känslomässigt svåraste beteendet att hantera ________________________ 22 
6.7 Konsekvenser i arbetet _________________________________________ 23 
6.8 Personliga svårigheter i mötet ___________________________________ 24 
6.9 Utbildning, stöd och handledning _________________________________ 24 
6.10 Sekundär traumatisering ________________________________________ 25 

7. Metoddiskussion __________________________________________________ 28 

8. Resultatdiskussion ________________________________________________ 29 
8.1 Punktuellt eller relationellt perspektiv _____________________________ 29 



  
 

iv 

8.2 Känslor som uppstår i mötet _____________________________________ 29 
8.3 Hantera känslor _______________________________________________ 30 
8.4 Svårigheter __________________________________________________ 30 
8.5 Utbildning, stöd och handledning _________________________________ 31 
8.6 Sekundär traumatisering ________________________________________ 32 
8.7 Fördelar och nackdelar med teorin ________________________________ 32 

9. Slutsatser och implikationer ________________________________________ 34 
9.1 Slutsatser ____________________________________________________ 34 
9.2 Socialpedagogiska implikationer _________________________________ 35 
9.3 Framtida forskning ____________________________________________ 35 

10. Referenser _____________________________________________________ 36 

11. Bilagor ________________________________________________________ 38 
11.1 Bilaga 1 – Missiv _____________________________________________ 38 
11.2 Bilaga 2 – Etiska riktlinjer ________________________________________ i 
11.3 Bilaga 3 – Intervjufrågor ________________________________________ ii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 

1 
 

1 Inledning 

Som yrkesprofessionell är det en daglig utmaning att jobba med människor som har ett 
självskadebeteende. Självskadebeteendet kan uppträda i olika former, av olika 
anledningar och kan inte alltid bemötas på samma sätt då vi människor är olika. Inom 
psykiatrin har självskadebeteendet visat sig vara ett upprepande beteende som 
förekommer hos hälften av patienter som sökt vård under år 2016 (Nationella 
självskadeprojektet, 2016). Självskadebeteendet förekommer i alla åldrar och att 
beteendet oftast börjar i den yngre tonåren och ökar sedan i ung vuxen ålder för att 
därefter avta när man blir äldre. Redan mot slutet av 1900-talet var självskadebeteende 
mycket omtalat och oroväckande då det ökade bland ungdomar i skolan.  Förr i tiden 
betraktade man detta beteendet som ett uttryck för allvarlig psykisk störning men idag 
har man uppmärksammat att en stor del ungdomar som går i högstadiet vid något 
tillfälle har provat på att skada sig (Bjärehed m.fl, 2012).  
  
Det är betydelsefullt att yrkesprofessionella som är eller kommer i kontakt med dessa 
individer har god kunskap om och kan känna igen självskadebeteende och suicidala 
tankar. McDougall m.fl. (2010, kap.4) beskriver att personer som vill skada sig själva 
oftast gör detta för att den fysiska smärtan distraherar dem från den psykiska smärtan, 
som är mycket svårare att få bort eller handskas med. Enligt Lundh (2014) har klienter 
med ett självskadebeteende beskrivits som en svår grupp att behandla och arbeta med då 
behandlare riskerar att drabbas av blandade känslor som kan vara svåra att hantera. När 
känslor blir svårhanterliga finns det en risk att det går ut över klienten och det är därför 
viktigt att behandlare som arbetar med denna klientgrupp har utbildning i att 
upprätthålla ett professionellt och empatiskt förhållningssätt. Detta kallas även för 
sekundär traumatisering.  
  
Denna uppsats handlar om de yrkesprofessionellas arbete med individer som har ett 
självskadebeteende. Fokus kommer att ligga på de yrkesprofessionellas erfarenheter, 
vilka psykiska konsekvenser de får i mötena och hur de hanterar jobbiga/svåra känslor 
och situationer. Vi tycker ur ett socialpedagogiskt perspektiv att ämnet är intressant på 
så sätt att det inte är något som alltid är lätt att definiera och kan med detta tolkas på 
olika sätt, då det framkommer att det finns ett antal olika tillvägagångssätt och metoder 
för att utföra ett självskadebeteende. Vi har valt detta område då vi inom snar framtid 
kommer att möta människor med denna problematiken.  Det är viktigt att vara insatt och 
kunnig då arbete med personer som har ett självskadebeteende är ett känsligt och 
allvarligt problem. Arbetet kan vara påfrestande i mötet med denna typen av 
problematik, vilket gör det extra viktigt att känna sig trygg i sin roll som 
yrkesprofessionell. Människor som har ett självskadebeteende kan hamna i ett så 
destruktivt mående att det väljer att skada sig själva och i vissa fall även väljer att 
avsluta sitt liv.  
 
1.1  Syfte & Frågeställning 
  
Syftet med denna studie är att ta reda på hur yrksprofessionella arbetar med personer 
som har ett självskadandebeteende samt hur arbetet kan påverkar de yrkesprofessionella 
känslomässigt.  
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 Frågeställningar: 
  

·    Hur beskriver de yrkesprofessionella sitt arbete med individer som har ett 
självskadebeteende?  

·    Hur bearbetar de yrkesprofessionella sina känslor som uppkommer i mötet med 
personer som har ett självskadebeteende?  

·    Vilken känslomässig påverkan kan uppstå när man som yrkesprofessionell 
arbetar med personer som har ett självskadebeteende? 
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2.  Bakgrund 
 
2.1 Definitionen av ett självskadebeteende 
  
Philips (2013, s. 60) beskriver att psykisk ohälsa är ett mycket brett begrepp eftersom 
det kan innebära en person som lider av stress eller depression men det kan också vara 
en person som har psykiska störningar, psykiska funktionshinder och psykiska 
symptom. Inom psykiatrin kopplas självskadebeteende till diagnosen borderline-
personlighetsstörning, vilket innebär att en person är känslomässigt instabil och har 
svårt att hantera dessa känslor som sedan kan resultera i ett självdestruktivt beteende 
(Vårdguiden-1177, 2018). Självskadebeteendet är en psykisk och social 
funktionsnedsättning eftersom det påverkar en individs identitet, personlighet samt 
dennes emotionella och sociala funktioner.  
  
2.2 Begrepp 
 
För att definiera ett självskadebeteende är det viktigt att ta hänsyn till och kunna skilja 
på olika begrepp som används för att beskriva detta fenomen. Två begrepp som är 
viktiga att skilja på är självskadebeteende och suicidförsök. Självskadebeteende 
definieras som en medveten självförvållad fysisk skada som individen tillfogar sig själv 
utan avsikt att ta sitt eget liv. Det är en handling som individen använder för att hantera 
smärtsamma tankar, känslor eller situationer för att under en stund må bättre och vara 
förmögen att bemästra sitt liv (Øverland, 2010, s.19-20). Begreppet definieras genom att 
dela upp det i olika kategorier. Begreppet kan delas upp i både indirekt 
självskadebeteende och direkt självskadebeteende. Indirekt självskadebeteende betyder 
att personen tar livsfarliga risker utan avsikt att skada sig själv eller dö. Direkt 
självskadebeteende innebär att personen i frågan medvetet skadar sig själv för att 
avsiktligt få en skada eller dö, Bjärehed (2012). 
 
Självskadebeteende förekommer i form av olika begrepp och förkortningar. De begrepp 
som vanligtvis påträffas vid sökningar är SI-(self-injury), SH – (self-harm), NSSI – 
(non-suicidal self injury,) och SIB – (self- injurious behaviour). Det valda begreppet för 
uppsatsen är självskadebeteende.  
 
2.3  Riktlinjer och behandling 
  
Individer med upprepat självskadebeteende ska erbjudas en individuell utredning som är 
formad efter individens behov och situation. Syftet med detta är att hjälpa individen 
hitta andra lösningar till beteendet med hjälp av olika insatser och behandlingar. Med 
detta kartlägger man om personen i frågan har någon funktionsnedsättning, 
underliggande psykisk sjukdom, personens sociala sammanhang och själva 
självskadebeteendet. Det görs en psykosocial bedömning, fördjupad beskrivning av 
självskadebeteendet, självskattningsformulär och diagnostik. Bestämmelser som sker 
under och i samband med utredningen ska godkännas av klienten eller dennes 
vårdnadshavare innan något träder i kraft (Nationella självskadeprojektet, 2016). 
  
Personer med någon form av funktionsnedsättning har rätt till stöd och hjälp i livet samt 
vardagen. Landstinget ansvarar för att personen i fråga ska få vård, psykiatrisk vård, 
habilitering, och rehabilitering. Det är kommunen som ansvarar för att den ska få ett 
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eventuellt boende, utbildning, sysselsättning eller andra stödinsatser. Boenden som 
erbjuds kan vara enskilda samt gruppboenden där det dygnet runt finns möjlighet till 
stöd från personalen. Myndigheterna är uppdelade på statlig och kommunal nivå, dessa 
har i uppgift att förvalta och utföra uppgifter som t.ex. inom socialt arbete. Författaren 
betonar att socialstyrelsen är den myndighet som arbetar med frågor angående hälso- 
och sjukvård, socialtjänst, funktionshinder och äldreboende. Med hjälp av statistik och 
nya kunskaper utformar socialstyrelsen regler, riktlinjer och rekommendationer för olika 
verksamheter inom vård. De kontrollerar även så att olika verksamheter följer dessa 
riktlinjer så att den goda kvaliteten i vården håller en viss nivå (Philips, 2013). 
  
I Sverige finns det olika ombudsmän som företräder en viss grupp av individer i olika 
sociala frågor. För barn finns det Barnombudsmannen som har i uppgift att företräda 
barns och ungas rättigheter utifrån Barnkonventionen (Philips, 2013). Den 1 januari 
2020 blev barnkonventionen svensk lag. Beslutet innebär ett förtydligande av att 
domstolar och rättstillämpare ska ta hänsyn till barnets rättigheter. Syftet är att lagen ska 
bidra till att lyfta fram rättigheterna och på så sätt skapa ett mer barnrätts baserat synsätt 
i offentlig verksamhet (SBU, 2020). Behandling för barn och ungdomar som har ett 
självskadebeteende skiljer sig en del från vuxnas behandling. Det som erbjuds är oftast 
mindfulness tillsammans med individuella psykologiska interventioner, 
beteendemetoder, medicin inriktad behandling, familj- och gruppterapi samt 
psykoterapi. Då behandlingarna oftast involverar föräldrar är det betydelsefullt att man 
som yrkesprofessionell är uppriktig och öppen samt delar sina åsikter och inkluderar 
den unge och dennes familjen i framtida bestämmelser för ett framgångsrikt resultat 
(McDougall m.fl. 2010).  

Individer som har ett allvarligt självskadebeteende och därmed utgör en skada för sig 
själv och sin omgivning kan tvångsvårdas och placeras då under lag (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) eller lag (1988:870) om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM). Individer som blir tvångsvårdade befinner sig oftast 
inom verksamheter som styrs av statens institutionsstyrelse (SiS), det är både barn och 
ungdomar samt vuxna. Dessa särskilda ungdomshem och vuxen-institutioner samarbetar 
med kommunens socialtjänst som beslutar vilket stöd och vilka insatser den unga eller 
vuxna ska ha samt utföra under sin placering (Philips, 2013). 

2.4 Att arbeta med självskadebeteende 
  
Inom det sociala arbetet ligger vikten i att bemöta alla människor med medkänsla, 
respekt och värdighet, men det är ytterst viktigt när man möter personer som har ett 
självskadandebeteende eftersom de utgör en fara för sig själva. Det nationella 
självskadeprojektet är ett projekt gjort under Uppdrag psykisk hälsa är en 
överenskommelse där medarbetare inom Sveriges kommun och landsting (SKL) 
tillsammans försöker att hitta bästa sätt för att arbeta med ett självskadebeteende. 
Projektet tar upp rekommendationer om hur man ska bemöta, bedöma, utreda och 
behandla människor som tillämpar ett självskadebeteende. En bra behandlare ska vara 
öppen, icke-dömande, icke-kontrollerande, kommunicera på ett empatiskt sätt, försöka 
förstå beteendet för att behandling ska fungera och ha ett gynnsamt utfall. Fokus bör 
vara att stärka det som kan leda till en positiv förändring i personens långsiktiga mål 
(Nationella självskadeprojektet, 2016).   
  
För att få förståelse för vad ett självskadebeteende är och vad det är som gör att vissa 
människor avsiktligt skadar sig själva, krävs det att man undersöker vilken funktion 
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detta beteendet fyller hos den enskilda individen. Ett självskadebeteende kan fylla olika 
funktioner, då det kan vara både intra- och interpersonella. Dessa begrepp handlar om 
kommunikation, där interpersonella är kommunikationen mellan två eller flera 
människor medans intrapersonella är kommunikationen den egna människan har med 
sig själv. Hos barn och unga vuxna är det viktigt att uppmärksamma de sociala 
funktionerna eftersom ett självskadebeteende i de fallen kan vara ett sätt att få någon 
form av reaktion från omgivningen, ett rop efter hjälp. Ju mer än behandlare känner till 
om individen desto lättare blir det för den att hjälp och känna igen riskerna innan något 
inträffar (Nationella självskadeprojektet, 2016). Som yrkesprofessionell ska man kunna 
skilja på när en risk är akut eller kronisk. En akut risk är när ungdomen tar till sig det 
destruktiva beteendet i kritiska situationer eller de situationer som oftast leder till ett 
självmordsförsök/beteende. Den kroniska risken innefattar ett långvarigt beteende som 
kan leda till självskada och självmord (McDougall m.fl. 2010). 
  
2.5 Riskhanteringsplan / vårdplan 
  
Behandlaren och den enskilda individen ska upprätta en riskhanteringsplan eller 
vårdplan under vistelsen/behandlingstiden på det enskilda boendet, där risk och 
skyddsfaktorer står i fokus. Då ett självskadebeteende yttrar sig i olika former och 
ändras med tiden är det viktigt för behandlaren att känna till klienten och dennes 
självskada. Riskhanteringsplanen ska även innehålla en krisplan som innebär en exakt 
beskrivning av hur en självskadekris ska hanteras. Behandlaren ska tillsammans med 
klienten känna till strategier som andra beteenden eller aktiviteter som hjälper personen 
att hantera sina krissituationer själv då självskada är aktuellt, samt hur personen i frågar 
får akut hjälp av andra ifall den inte kan hantera situationen själv. Denna plan ska 
uppdateras regelbundet (Nationella självskadeprojektet, 2016). 
  
2.6 Sekundär traumatisering 
  
Begreppet är inte välkänt och det finns inga sjukdomssymptom då sekundär 
traumatisering inte är en diagnos eller en sjukdom. Däremot innebär det att det finns en 
förändring eller tecken på ett specifikt tillstånd. Vissa yrkesgrupper utsätts regelbundet 
för andra människors lidande. Detta innebär att de yrkesgrupper som arbetar med att 
möta människor som genomgår eller genomgått trauma påverkas av dessa möten och 
det är detta som kallas för sekundär traumatisering. Vissa yrken är mer utsatta än andra 
och några av de yrken som har större risk att bli exponerade för sekundär traumatisering 
är socialarbetare, psykologer, ärendehanterare och behandlare just för att de ofta möter 
människor som varit med om traumatiska händelser. Tecken som visar på att en 
människa blivit utsatt för sekundär traumatisering kan vara att denna blivit mer 
avstängd från empati än vad den tidigare varit. Andra tecken kan vara att man undviker 
social kontakt, tar med sig arbetet hem, får humörsvängningar och problem med sömn. 
Sekundär traumatisering är något som långsamt byggs upp varje gång man som 
yrkesprofessionell stöter på andras människors lidande (Palmer, 2019).   
  
Øverland (2010) beskriver tre olika former av reaktioner och efterreaktioner hos den 
som behandlar en klient med psykiskt lidande. Den första är att behandlaren kan 
drabbas samma fysiska och psykiska reaktioner som patienten, men däremot inte i 
samma grad som patienten. Den andra innebär att det finns en risk att behandlarens 
synsätt förändras som exempelvis tron på att människor är goda och går att lita på. Den 
tredje formen kan leda till att behandlaren blir känslomässigt distanserad till människor 
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i sin omgivning eller bli mer känslomässigt involverad i sitt professionella arbete än 
tidigare.  
  
Om man som yrkesverksam ständigt utsätts för andra trauma och lidande behövs stöd 
och kunskap om hur man ska hantera och bearbeta de upplevelser man utsätts för på sitt 
arbete. Denna typen av traumatisering ses som ‘’självvald’’ då de som arbetar med 
sociala arbeten har valt detta själva, vilket innebär att den yrkesverksamma har mer 
makt över situationen än vad en annan människa hade haft. Sekundär traumatisering är 
låter som PTSD och kommer ofta från människor som har det. Begreppet skiljer sig från 
diagnosen eftersom det oftast är oväntat trauma för den som drabbats av PTSD, medan 
en yrkesprofessionell är förberedd på det. Trots detta är det stor risk att den 
yrkesverksamma underskattar de känslor som uppstår och vilka konsekvenser detta 
innebär, Palmer (2019). 
  
Vissa yrkesprofessionella är medvetna om vad sekundär traumatisering är medan andra 
kan uppvisa flera tecken på det, men sakna kunskap om tillståndets symptom och 
riskfaktorer. På många arbetsplatser finns det ibland en kultur där man inte pratar om 
hur arbetsuppgifterna påverkar en. En så kallad tystnadskultur som innebär att det inte 
finns ett visat intresse av att prata om vad de yrkesprofessionella själva varit utsatta för. 
Anledningen till detta var en tro på att det skulle indikera egna svagheter för sina 
kollegor. Vissa yrkesprofessionella uppfattade det som oprofessionellt att låta 
arbetsuppgifter påverka de själva så pass mycket. Detta innebär en ökad risk för att 
utveckla sekundär traumatisering. Att bli påverkad och reagera är naturligt och det är 
ingenting som varar i all evighet. Det finns dessutom program och utbildningar som kan 
förhindra sekundär traumatisering och de negativa förändringar som medföljer. Genom 
att satsa på förebyggande metoder värnas både de yrkesprofessionellas hälsa och de 
kostnader som står för att behandla de konsekvenser som kommer från sekundär 
traumatisering (Palmer, 2019). 
  
Förutom sekundär traumatisering kan yrkesverksamma utsättas för direkta traumatiska 
händelser när det handlar om arbete med människor som har ett självskadebeteende. 
Många yrkesverksamma arbetar i direkt möte med de som har ett självskadebeteende 
och kan på så sätt vara med om obehagliga och chockerande upplevelser som kan leda 
till trauma eller posttraumatiskstressyndrom (PTSD). PTSD innebär att en person varit 
med om våldsamma eller chockartade händelser som kan leda till psykiska symptom 
(Vårdguiden 1177, 2020). 
 
2.7 Ledning och organisation 
  
Ledningens insatser kan vara avgörande för hur sekundär traumatisering påverkar de 
yrkesprofessionella som dagligen möter andras traumatiska upplevelser och riskerar på 
så sätt att utsättas för sekundär traumatisering. Genom att ledningen satsar på insatser 
för sekundär traumatisering kan arbetsförhållandena bli bättre och säkrare för de 
yrkesprofessionella. Palmer (2019) tar upp vikten av att ha insikt i att sekundär 
traumatisering är en yrkesrisk och för att en arbetsplats ska vara hållbar behöver man 
förstå riskerna med arbetet och skydda de yrkesverksamma så gott det går. Det är viktigt 
att erkänna allvaret i sekundär traumatisering och inte endast ge de yrkesverksamma 
möjligheten till att få hjälp och stöd utan också göra den hjälp som finns lättillgänglig 
och regelbundet påminna om möjligheten till hjälp som arbetsplatsen erbjuder. Cheferna 
har en viktig roll för att få yrkesprofessionella att känna sig trygga i sina arbeten genom 
att skapa bra relationer med sina anställda.  



  
 

7 

  
För att arbetsledare ska kunna erbjuda hjälp krävs kunskap om tillståndet och detta kan 
göras genom exempelvis föreläsningar och böcker. Det är även viktigt för arbetsledare 
att tänka på ärendebelastning och ärendefördelning för att inte belasta en yrkesverksam 
med alldeles för många krävande eller utsatta klienter, utan istället fördela ärendena så 
att den yrkesverksamma känner en balans och meningsfullhet i sitt arbete. Vissa fall kan 
av olika och personliga skäl vara svåra att hantera och om det är möjligt bör ärendena 
inte tilldelas den yrkesverksamma ifall denne skulle finna ärendet som svårhanterligt. ett 
varierande av arbetsuppgifter är också något som gynnar de yrkesprofessionella och på 
så sätt bidra till en hållbar arbetsplats. Yrkesprofessionella får ständigt till sig ny 
kunskap och möter nya problematiska situationer i sitt arbete, vilket innebär att det 
krävs stöd, utbildning och handledning för att få yrkesprofessionella att bli medvetna 
om tillståndet och även lära sig hantera det. I studier om sekundär traumatisering har det 
uppmärksammats att de med lite erfarenhet är mer utsatta och riskerar att drabbas av 
tillståndet och det visar att de yrkesverksamma som får stöd av ledning samt kollegor 
har lättare att klara av jobbiga situationer i sitt arbete (Palmer 2019).  
  
2.8 Handledning 
  
Behandlingspersonal tycker många gånger att det är svårt att hitta ett fungerande 
förhållningssätt i mötet med dessa individer och det kan vara känslomässigt påfrestande, 
frustrerande och skapa ångest att jobba med personer som har ett självskadebeteende 
(Nationella självskadeprojektet, 2016). Det betonas att den psykiska påfrestningen kan 
vara mycket hög då man arbetar med människor i utsatta situationer. Det är av högsta 
vikt att man får prata av sig om sina egna känslor i mötet med andra då man påverkas 
och kan känna sorg för någon annans livssituation. Psykologer, terapeuter och kuratorer 
erbjuds eget samtalsstöd med utomstående person.  
 
Den psykisk arbetsmiljö har under de senaste åren fått en större betydelse på grund av 
sjukskrivning som beror på psykisk ohälsa. Det är svårare att se då någon mår dåligt på 
grund av stress, utanförskap eller ångest. Stress kan orsakas av tidsbrist, relationer på 
jobbet, dålig fysisk eller psykisk arbetsmiljö, inget inflytande. Författaren beskriver att 
dålig ledning och organisation kan skapa stress och ohälsa hos personalen sam 
enformiga och bristande arbetsuppgifter kan göra att personalen mår dåligt. Att kunna 
påverka olika arbetssituationer och sin arbetsmiljö har visat sig vara viktigt för 
personalgrupper. Våld och hot kan förekomma i det sociala arbetet vilket resulterar i att 
vissa yrkesgrupper är särskilt utsatta (Philips, 2013). 
  
Palmer (2019) skriver om hur viktigt det är med handledning i olika yrkesgrupper och 
hur det kan anses som oprofessionellt att arbeta utan handledning. Handledare behöver 
ha förståelse för sekundär traumatisering och att inte erbjuda handledning tyder på 
okunskap om mänskliga processer. Förutom handledning ses kollegialt stöd som en 
viktig faktor för att bibehålla en trygg arbetsmiljö. Starka känslor kan komma från 
jobbiga situationer i arbetet, speciellt när man vill prestera bra eller också är 
perfektionist. Det kan leda till känslor som skam och otillräcklighet och om man inte 
kan prata med sina kollegor som känslor skapas en tabu, vilket leder till att möjligheten 
för kunskap, utveckling och prevention inte finns. En yrkesverksam ska inte behöva 
vara rädd för att uttrycka sina känslor där arbetsuppgifterna går ut på att hjälpa andra 
människor på olika sätt. Genom att uppmuntra till öppenhet och kollegialt stöd kan 
yrkesverksamma finna en trygghet i sina kollegor och på så sätt klara av motgångar i sitt 
arbete lite lättare, vilket i sin tur främjar arbetsplatsen.  
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3.  Tidigare forskning 
  
Tidigare forskning tyder på att yrkesprofessionella i olika yrken påverkas känslomässigt 
av att arbeta med människor som har ett självskadebeteende. Somliga studier som 
redovisas är internationella och innehåller beskrivningar av känslor från olika 
yrkesprofessioner. Det framkommer även att arbetet med individer som har ett 
självskadebeteende påverkar de yrkesprofessionella känslomässigt.   
 
3.1 Att arbeta med människor som har ett självskadebeteende  
 
Tidigare forskning indikerar att yrkesprofessionella upplever en svårighet att arbeta med 
klienter som har ett självskadebeteende (Fox 2011; Murphy, Keogh and Doyle 2019; 
Simm, Roen and Daiches 2010; Salzmann- Erikson, Persson and Fallqvist 2014). 
Forskning betonar att deras arbete går ut på att behandla, stoppa och ersätta 
självskadebeteendet med något mindre destruktivt beteende (Fox 2011). På sjukhus 
arbetar de yrkesprofessionella med att medicinera, begränsa samt observera när 
personer som har ett självskadebeteende blir inlagd. Vikten ligger på att förebygga och 
hindra patienten från att medvetet skada sig själv. Forskarna beskriver även att det är 
viktigt som yrkesprofessionell att ha tydlighet, gränssättning och regler inom 
personalgruppen, då det underlättar arbetet med klienter som har ett självskadebeteende 
(Murphy m.fl 2019). I en annan studie som gjordes på rättspsykiatrin uttrycker 
intervjupersonerna att deras arbete går ut på att först handla utifrån skadan där såren 
först plåstras om, ger medicin samt frågar man hur personen mår och vad som hände. 
Samma studie betonar att den professionella balansen mellan att inte vara för känslokall 
och inte låta sig påverkas emotionellt är av högsta vikt (Salzmann- Erikson, m.fl. 
2014).  
 
I en studie gjord på skolor i England beskrev forskarna att de yrkesprofessionella som 
intervjuades arbetar utefter att identifiera barnets handlingar. Forskarna har i sin tur 
kategoriserat handlingarna i tidigare nämnda begrepp:  intra – och interpersonella 
handlingar som kan vara orsaken till ett barns självskadebeteende. Intrapersonella 
handlingar som intervjupersonerna uttryckte kunde vara t.ex. för att bli av med negativa 
känslor, för att de känner frustration, ilska, låg självkänsla, huvudvärk, för att de gillar 
ljudet, för att distrahera sig själva från verkligheten eller andra situationer, för att det är 
en rutin, för att de har en diagnos och så vidare. Interpersonella handlingar kunde vara 
t.ex. för att slippa skolan, kunna kommunicera med andra, att det sett någon annan göra 
det eller för att få uppmärksamhet från andra (Simm m.fl. 2010).  
 
3.2 Känslor i mötet med människor som har ett självskadebeteende 
 
Tidigare forskning tyder på att yrkesprofessionella i olika yrken påverkas känslomässigt 
av att arbeta med människor som har ett självskadebeteende. Känslorna som 
intervjupersonerna i de olika studierna uttrycker är: ångest, oro, obehag, stress, mycket 
press från verksamheten, rädsla, osäkerhet, otillräcklighet, brist på tid och resurser, 
hjälplöshet, frustration, panik, ledsamhet, chock med mera (Fox 2011; Murphy m.fl. 
2019; Simm m.fl. 2010; Salzmann- Erikson m.fl. 2014). Intervjupersonerna beskriver 
att de kan känna ångest och oro inför arbetet med klienter som har ett 
självskadebeteende. Det framkommer att klienterna beskriver hur de ska gå tillväga när 
de medvetet skadar sig själva, vilket skapar en känsla av obehag i mötet med denna 
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klientgrupp (Fox 2011). Rädsla kan hos den yrkesprofessionella uppstå då personen i 
frågan skulle kunna gå så långt att den väljer att ta sitt liv. Detta skapar stress och ångest 
då man som yrkesprofessionell har fullt ansvar för klienten (Murphy m.fl. 2019). Som 
yrkesprofessionell kan man uppleva väldig traumatiska och känslomässiga möten som 
efteråt kan väcka starka känslor och tankar. Intervjupersonerna uttrycker att de upplever 
dessa känslor när en händelse passerat och man gjort allt som ska göras (Simm m.fl. 
2010; Salzmann- Erikson m.fl. 2014). Intervjupersonerna uttrycker att trots de känslor 
och oro som framkommer finns viljan att sträva framåt och hjälpa kvar (Salzmann- 
Erikson m.fl. 2014). 
 
3.3 Hantera känslor i mötet med personer som har ett 

självskadebeteende 
 
I ovanstående text beskriver tidigare forskning att den professionella balansen är viktig 
som yrkesprofessionell att ha med sig i sitt arbete, då den underlättar överflödet av 
känslor som kan uppstå i mötet med klienter som har ett självskadebeteende (Murphy 
m.fl. 2019; Salzmann- Erikson m.fl. 2014). Intervjupersonerna uttrycker att det finns tre 
olika sätt att hanterar sina känslor: antingen pratar man med någon som stöd, håller ut 
och ”krossar” känslorna eller vidareutbildar sig inom ämnet självskadebeteende. 
Nackdelen med att hålla ut och ”krossa” känslorna kan i det långa loppet resultera i 
sjukskrivning och utbrändhet (Simm m.fl. 2010). Det framkommer att vissa av 
intervjupersonerna uttrycker att de genom tidigare nämnda begrepp: regler, begränsning 
och tydlighet, har lärt sig och är kapabla till att separera sina känslor från klienter som 
har ett självskadebeteende och därmed stoppa det som hade kunnat bli projektion 
(Murphy m.fl. 2019). Projektion innebär när en person överför sitt synsätt, sina känslor 
samt motiv på den andra personen i mötet (psykologiguiden 2020).  
 
3.4 Svårigheter i mötet med personer som har ett självskadebeteende 
 
Det finns många svårigheter som uppstår och kan uppstå i mötet med personer som har 
ett självskadebeteende. Tidigare forskning beskriver att yrkesprofessionella som arbetar 
med personer som har ett självskadebeteende kan uppleva en frustration med att inte ” 
lyckas stoppa’’ det destruktiva beteendet (Fox 2011). I samma forskning betonar 
yrkesprofessionella att de är oroliga för att inte nå förväntningarna som organisationen 
har på sina anställda. Trots att man hela tiden försöker arbeta förebyggande och hindra 
personerna från att skada sig själva, hittar personer med självskadebeteende oftast nya 
metoder och föremål för att utföra de destruktiva handlingarna (Murphy m.fl. 2019). Då 
det uppstår mycket traumatiska möten kan det vara svårt att inte påverkas av det 
psykiskt (Simm m.fl. 2010).  
 
Personalen på en skola uttrycker att de i mötet med barn som har ett självskadebeteende 
känner sig mycket hjälplösa och att det försvårar arbetet eftersom självskadebeteendet 
inte passar in i ”skolkulturen”. Samma personer upplever att det är svårt att dölja sina 
egna känslor i mötet med barn som har ett självskadebeteendet. Personalen menar att 
deras förståelse för ett självskadebeteende påverkar hur beteendet hanteras i skolan. 
T.ex. en elev som slår sitt huvud i en bänk på lektionstid kan beteendet betraktas som ett 
självskadebeteende men också som ett ”dåligt beteende” för att irritera eller synas. 
Intervjupersonerna ansåg att det var svårt att avgöra om eleven behövde hjälp i 
självskadesyfte eller om det handlade om konsekvenser för det dåliga beteendet (Simm 
m.fl. 2010). 
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3.5 Utbildning, stöd och handledning 
 
Det har uppmärksammat att forskning kring de professionellas förståelse för 
självskadebeteendet hos barn och ungdomar är väldigt begränsat. Flera av personalen i 
skolan ansåg att de var tillräckligt kompetenta för att behandla självskada eftersom en 
lärarutbildning inte förbereder personal på sådana situationer. De menar att det krävs 
någon med högre kompetens för just det. Avsaknad kunskap kan skapa problematik i 
arbetet, vilket skribenterna beskriver tydligt i studien. Det som de uppmärksammat är 
att känslor som oro, hjälplöshet och annat kan försvåra arbetet med barn som har ett 
självskadebeteende. Rätt utbildning och stöd hade kunnat underlätta deras arbete men 
även deras känslor kring självskadebeteende. Vissa av de hade fått någon form av 
utbildning inom självskadebeteende, vilket var enligt deras erfarenhet ett väldigt bra 
stöd eftersom de anser att de inte hade kunnat hantera självskadebeteendet utan 
utbildningen. Många ansåg att de genom stöd och utbildning hade haft en större 
kunskap om beteendet. De menar att arbetet på så sätt hade förbättrats och blivit enklare 
(Simm m.fl. 2010).  
 
Murphy m.fl. (2019) belyser också i sin forskning att sjuksköterskorna som jobbar på 
sjukhus instämmer med att mer utbildning hade förbättrat och gjort personalen mer 
säker i sina roller. De säger att de saknar specifik utbildning i självskadebeteende inom 
den grundläggande sjuksköterskeutbildningen. Intervjupersonerna i studien uttrycker att 
även om de fått en viss utbildning i detta så räcker det inte alltid till och man hade 
behövt mer av det, då det inte är ett lätt beteende att bemöta. De beskriver att de känner 
till många insatser som används i andra länder för att minska skadorna, men att det inte 
finns tillräckligt med resurser för att utföra detta på arbetsplatsen. Forskarna märker att 
det uppstår en frustration kring detta då underskott av specialutbildning var tydligt hos 
många av deras intervjupersoner. Personalen beskriver att de med extra utbildning 
skulle man känna sig mer bekväm i sin roll.  
 
Tidigare forskning om rättspsykiatrisk vård av personer som har ett självskadebeteende 
indikerar att samarbete är a och o när man arbetar med denna riskgrupp. Detta sätt att 
arbeta skapar trygghet i yrkesrollen, däremot upplevde intervjupersonerna att de blev för 
stort patientansvar samtidigt som de skulle hantera sina egna känslor. I samma 
forskning beskrivs det att personalen använder reflekterande samtal och 
personalinriktad handledning för att kunna hantera arbete och vård av personer som har 
ett självskadebeteende. Att få stöttning och kunna handleda varandra resulterade i en 
positivare arbetsmiljö. Intervjupersonerna betonade vikten av att ha en bra 
personalgrupp, där man arbetar i team och kan kommunicera med varandra då det kan 
uppstå svåra och jobbiga situationer (Salzmann- Erikson m.fl. 2014).  
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4.  Teoretiska utgångspunkter 
 
4.1  Det punktuella och det relationella perspektivet  
  
Vi har som tidigare nämnt valt att undersöka arbete och behandling när det kommer till 
ungdomar med olika typer av självskadebeteenden där fokus kommer att ligga på hur ett 
arbete med människor som har ett självskadebeteende kan påverka de yrkesverksamma 
känslomässigt. Därav anser vi att dessa två perspektiv är lämpliga att använda för 
studien. Det punktuella och relationella perspektivet är två olika förhållningssätt som är 
betydelsefulla för relationen i en behandling. Det är viktigt att kunna skilja dessa åt och 
veta vad de olika perspektiven har för betydelse i en behandlingsprocess. I ett 
behandlingsarbete kan man välja att se klienten utifrån ett punktuellt eller relationellt 
perspektiv men även använda dessa i kombination med varandra för att sedan anpassa 
insatser utifrån de valda perspektiven.  
 
4.2  Relationella perspektivet 
  
Enligt det relationella perspektivet tolkar och förstås människans personlighet och 
handlingar genom interaktion med andra människor där det aktuella sammanhanget är 
väsentligt. Von Wright (2000) beskriver det relationella perspektivet som ett vem som 
uppstår och utvecklas i relation till andra människor. Detta innebär att man inte kan 
avgöra en människas personlighet utifrån ett möte. Ekberg (2010) tar upp von Wrights 
tolkning av att människan ses som ofärdig och under ständig utveckling. Detta är något 
som även Burman (2014) nämner, där han tar upp det nyhumanistiska bildningsidealet 
som beskriver lärandet som en ständigt pågående process. Människans identitet blir 
alltså aldrig slutgiltig utan är i ständig utveckling. Detta hänger samman med 
människans förmåga att inta andras perspektiv och se sig själv med andras ögon samt 
ständigt delta i sociala interaktioner med andra människor för att nå kunskap om sig 
själv. Enligt Von Wright (2000) leder detta till en automatisk reflektion av tankar och 
beteenden, vilket i sin tur vidgar människans medvetande om sig själv och sin miljö.  
  
För att tydliggöra detta ytterligare används homines aperti som innebär att människor är 
öppna individer. Ett beteende ses därför inte som definierande för en människa utan 
något som endast uppstår i mötet med andra människor. Ur ett relationellt perspektiv är 
det mötet och de handlingar som träder fram i interaktionen med andra som blir det 
väsentliga och inte människans enskilda egenskaper. Detta kan kopplas till filosofen 
John Lockes tänkande om människan där han beskriver människan som ett oskrivet 
blad, tabula rasa och att människan formas med hjälp av sina erfarenheter och 
människor den möter på vägen. Locke ansåg att vi människor till en början var jämlika 
och att vi alla har rätt till frihet, liv och egendom (Burman, 2014).  
 
4.3 Punktuella perspektivet 
  
Enligt von Wright (2000) innebär det punktuella perspektivet att man ser människan 
som en fristående, självständig och sluten varelse, en så kallad homo clausus. Här har 
inte interaktionen lika stor betydelse för att forma en människas personlighet. Här 
uppfattas och förstås människans olika problem utan hänsyn till de sociala sammanhang 
den befinner sig i. I behandling innebär detta att fokus läggs på den enskilda individen 
där man sedan försöker hitta bakomliggande faktorer och orsaker till dennes beteende 



  
 

12 

eller problem. Individen uppfattas i detta perspektiv som ett vad där personligheten 
fastställs utifrån historiska, biologiska eller psykologiska faktorer, men utesluter 
däremot inte den sociala delen helt. Det punktuella perspektivet kan kopplas till Freuds 
utvecklingsteori som Psykologiguiden (2009) beskriver. Freuds utvecklingsteori innebär 
att människans livscykel och identitetsutveckling från födseln är det som formar 
människan och blir avgörande för individens framtida handlingar och egenskaper. 
Terapin som går ut på att fördjupa förståelsen hos personen i frågan och dennes 
bakomliggande faktorer, görs oftast i samband med mental ohälsa och psykiska 
problem. Psykoterapin har sitt ursprung i Freuds psykoanalys men har utvecklats med 
åren. Idag används den för att skapa förståelse för personens psykiska ohälsa men också 
för att bearbeta tidigare livshistoria, relationer och upplevelser. 
  
Det som kännetecknar homo clausus är avskiljandet från omvärlden där det egna 
perspektivet är betydelsefullt och man ’’blickar ut mot världen’’. I ett arbete med en 
klient innebär det punktuella perspektivet att det görs en problemundersökning där 
bakomliggande faktorer analyseras och blir avgörande för vilka åtgärder som tillämpas. 
Åtgärder kan bestämmas utan att klienten behöver vara delaktig. Burman (2014) nämner 
Humboldt som menar att till skillnad från uppfostran som går ut på att någon annan lär 
upp barnet, kräver bildning och kunskapssökandet eget initiativ. Detta innebär att 
människor själva bär på ansvaret för deras kunskapsutvecklingsprocess. 
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5. Metod 
 
5.1  Hermeneutisk utgångspunkt med kvalitativ ansats 
  
Studien är en kvalitativ studie där utgångspunkten grundar sig i hermeneutiken. Detta 
innebär att den kvalitativa empiriska data samlas in genom ord istället för siffror. 
Kvalitativ undersökning har en induktiv syn på förhållandet mellan praktik och teori, 
vilket handlar om tron att teorin skapas av grundval från de praktiska 
forskningsresultaten (Bryman, 2018). Att studien har en hermeneutisk utgångspunkt 
betyder att forskaren söker en helhetsförståelse för ett problem och försöker sedan förstå 
och tolka problemet (Eriksson, 2018). Då studien kommer att ha hermeneutisk 
utgångspunkt har vi använt oss av den kvalitativa intervjumetoden i form av 
semistrukturerade intervjuer eftersom den varit bäst lämpad för studiens syfte och vår 
frågeställning. Semistrukturerade intervjuer använder sig av en intervjuguide (se bilaga 
3) som är en sorts minneslista över områden och frågeställningar som ska diskuteras. 
Frågorna var allmänt formulerade för att intervjupersonen med stor frihet skulle kunna 
svara och utforma sina svar på sitt eget sätt. Det ställdes även ett antal följdfrågor som 
var till hjälp för att få större förståelse för ämnet (Bryman, 2018). Syftet med frågorna 
var att samla in tillräckligt stor mängd data för att få svar på frågeställningen. 
   
Intervjuerna som genomfördes skedde över telefon och i direkta möten med 
respondenterna. Vad som kan skilja sig mellan dessa är kostnader och tid beroende på 
vart intervjun kommer att äga rum. Det kan kosta mer att ta sig till olika ställen ifall 
respondenterna inte befinner sig i närområdet. På så sätt kan det vara enklare att ta 
intervjun över telefon. En annan fördel med intervju via telefon kan vara att det inte 
påverkar respondenternas svar som det hade kunnat göra vid ett direkt möte mellan 
intervjuare och respondent. Det finns olika faktorer som kan påverka intervjun som 
exempelvis kön, ålder, klass, etnisk bakgrund eller intervjuarens blotta närvaro. Detta 
kan leda till att respondenten svarar annorlunda eller på ett sätt som hon eller han tror 
blir uppskattat av intervjuaren. Det finns även ett antal svagheter med telefonintervjuer, 
vilket kan vara att det krävs ett samtycke för att intervjun ska ske över telefon. Ett 
exempel på vad som kan försvaga intervjun är att intervjuaren inte kan se respondenten 
och dennes ansiktsuttryck. Det är viktigt att ta hänsyn till respondenten för att utfallet av 
intervjun ska bli så bra som möjligt (Bryman, 2018). 
  
Eftersom studien har en kvalitativ ansats där syftet är att ta reda på hur 
yrkesprofessionella påverkas av sina arbeten genom upplevelser har en fenomenologisk 
analysmetod tillämpats, vilket innebär att förstå det sociala fenomenet utifrån de 
yrkesverksammas berättelser. Fokus ligger på de professionellas perspektiv om sin 
livsvärld som består av egna kunskaper och erfarenheter som formar individens 
verklighet. Genom berättelser och beskrivningar av individens upplevelser tolkar och 
förstår forskaren respondentens livsvärld, vilket är det centrala för studien. Målet är att 
erhålla kvalitativa beskrivningar genom ord (Kvale, 2014). Den valda metoden följdes 
på så sätt att insamlad data skrevs ut i pappersformat och granskades därefter för att 
analysera samtliga svar och berättelser utifrån respondenternas beskrivningar. Därefter 
drogs kopplingar till befintlig forskning samt se vilka teman som blir återkommande i 
respondenternas berättelser.  
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5.2  Datainsamling 
  

Insamling av data är det centrala för undersökningen då det är den här delen som utgör 
underlaget för studien. Datainsamling innebär insamling av empiri, som gjordes med 
kvalitativ ansats, vilket innebär kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer innebär att 
respondenterna får möjligheten att ge mer omfattande och bredare svar. Intervjuerna 
som gjordes var semistrukturerade vilket innebär att den som intervjuade ställde allmänt 
formulerade frågor och sedan hade möjligheten att ställa följdfrågor till respondenterna. 
Intervjuguiden var strukturerad men gav möjlighet till att ställa följdfrågor, den bestod 
av tre kategorier: Kompetens, insatser och känslor/erfarenheter, där fokus låg främst på 
känslor och erfarenheter då det var syftet med studien. Intervjuguiden bestod av öppna 
frågor för att ge respondenten möjligheten att svara med sina egna ord och för att inte 
påverka utfallet ställdes inga ledande frågor som Bryman (2018) beskriver. 
  
För att registrera respondenternas svar gjordes ljudinspelningar under alla intervjuer. 
Bryman (2018) nämner att inspelning av intervjuer kan gynna intervjuns utfall då 
intervjuaren kan vara mer tillmötesgående genom att lägga mer fokus på att följa 
respondentens svar och ställa frågor och på så sätt inte fastna i sina anteckningar. 
Inspelningen underlättar även för de som intervjuar då de har möjligheten att lyssna om 
och analysera det som sägs och sker under intervjun. För att få göra en ljudinspelning av 
intervjun krävs det godkännande från respondenterna, vilket vi fick och kunde då spela 
in både de intervjuer som skedde i direkt möte samt de som gjordes över telefon. Trots 
att det finns många fördelar med ljudinspelning finns det en risk att det skapar en oro 
hos respondenten då svaret blir sparat efter intervjun. Det kan leda till att respondentens 
svar hämmas, vilket gör det viktigt att försäkra respondenten om de etiska riktlinjer som 
gäller för att intervjun ska gå rätt till (Bryman, 2018). Samtliga intervjuer varade mellan 
30-60 minuter och någon enstaka i 20 minuter. Alla intervjuer fullföljdes och samtliga 
frågor blev besvarade. 
  
Bryman (2018) skriver att det är en fördel att vara fler som är med och intervjuar när det 
kommer till att tolka svaren och uppmärksamma olika saker, däremot betyder det inte 
att närvaron av flera intervjuare resulterar i en bättre eller säkrare intervju. 
Telefonintervjuerna gjorde vi själva på grund av tidsbrist och när det kommer till 
intervjuerna som skedde i direkt möte deltog vi båda två, vilket upplevdes som lagom 
då den ena ställde frågorna samtidigt som det gav den andra möjligheten att ställa 
eventuella följdfrågor. 
 
5.3 Urval & Respondenter 
  
Respondenterna bestod av sex stycken yrkesprofessionella som arbetar med och har 
erfarenhet av hur det är att arbeta med människor som har ett självskadebeteende. Det 
gjordes som Bryman (2018) beskriver det, ett målstyrt urval, vilket innebär att man 
väljer ut de deltagare som är relevanta för de forskningsfrågor som formulerats. Det togs 
kontakt med olika verksamheter som arbetar med denna typen av problematik för att få 
en bredare bild av olika yrkesprofessioners upplevelser av att arbeta med 
självskadebeteende och hur de själva påverkas av sina arbeten. De planerade 
intervjupersonerna hittades med hjälp av privata kontakter som tipsade om 
verksamheter och yrkesverksamma som var erfarna inom ämnet. Respondenterna bestod 
utav socialpedagoger, psykologer, boendestödjare samt psykoterapeuter. Det togs 
telefonkontakt och skickades ut mail till de planerade respondenterna där kommande 
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uppsats och syftet med det presenterades. Sammanlagt kontaktades åtta socionomer, 
psykoterapeuter, psykologer och vi fick svar från alla utom en. 
  
Efter att ha fått samtycke till att utföra intervjuerna skickades kompletterande mail som 
innehöll mer omfattande information (se bilaga 1 och 2) till de som var villiga att delta. 
Därefter bokades intervjuer med varje respondent och intervjuerna gjordes enskild då vi 
ansåg att det kunde vara lättare att berätta om sina upplevelser utan att påverkas av de 
andra i personalgruppen. Då vi till en början hade lite svårigheter med att boka in 
intervjuer med respondenterna dels för att respondenterna själva gärna ville ställa upp 
men inte hade tiden till det, men också för att det tagit tid för vissa respondenter att 
svara oss. För att göra det möjligt för vissa av respondenterna att delta, då en av dem 
befann sig på annan ort och en annan hade tidsbrist, gjordes intervjuerna över telefon.  
 
5.4 Förberedelser 
  
Till en början valdes ämnet, som är en fördjupning av en tidigare uppsats. Därefter 
formulerades intervjufrågor som berörde uppsatsens syfte och frågeställning och det 
togs kontakt med samtliga respondenter. Efter att ha arbetat fram ett missiv, skickades 
det till respondenterna för att förtydliga våra önskemål om intervjuer samt stärka 
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Innan intervjuerna genomfördes, gjordes en 
litteraturgenomgång för att få en översikt av vad befintlig forskning kring ämnet 
visar.  Slutligen gjordes de planerade intervjuerna med respondenterna som kontaktats.  
5.5 Analysmetod – tematisk förberedelse och meningskoncentrering 
  
Vad som är viktigt att tänka på när det kommer till kvalitativ datainsamling är att det 
handlar mycket om förståelse och tolkning av budskapet samt det som sägs rent 
ordagrant, (Bryman, 2018). Precis som Kvale (2014) beskriver tematiseringen och hur 
förberedelse för kommande intervjuer ska se ut, gjordes detta genom att formulera 
forskningsfrågorna i teoretiskt språk och intervjufrågorna i vardagsspråk. 
Intervjufrågorna som ställdes vara korta och till en början direkta och konkreta som 
även krävde konkreta svar, därefter ställdes mer öppna frågor med bestämt tema och 
fokus på respondentens känslor och erfarenheter. 
 
För att analysera det insamlade materialet har meningskoncentrering 
använts.  Meningskoncentrering innebär respondenternas yttrande sammanfattas till 
kortare formuleringar för att få fram det mest väsentliga för studiens frågeställning, 
Kvale och Brinkman (2009). För att bearbeta inspelningarna transkriberades de och 
skrevs ut i pappersformat. Transkriberingarna gjordes nära inpå intervjuerna precis som 
Bryman (2018); Kvale och Brinkman (2009) beskriver som en viktig del av 
intervjuprocessen då man som forskare fortfarande har det färskt i minnet. Det är även 
viktigt för att upptäcka eventuella brister i intervjuguiden som kan förbättras till 
nästkommande intervju. Efter första intervjun kompletterades intervjuguiden med 
ytterligare en fråga som visade sig ha stor betydelse för studien. Efter att samtliga 
transkriberingar hade gjorts samt skrivits ut, läste vi igenom intervjuerna för att få en 
helhetsbild, vilket är som Kvale och Brinkman (2009) beskriver det, steg ett i processen 
för meningskoncentrering. I steg två plockas meningsenheter ut, dvs det mest väsentliga 
i intervjuerna. Detta gjordes genom att markera och plocka ut de delar av intervjuerna 
som var relevanta för studien. I följande steg formuleras teman där uttalanden 
tematiseras för att utgöra en tydlig struktur. För att formulera teman gick vi återigen 
igenom de delar som plockats ut för att hitta återkommande uttryck. Det fjärde steget 
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innebär att ställa dessa teman mot frågeställningen. I det femte och sista steget knyts de 
teman som uppkommit ihop till att bli en beskrivande text som består av de centrala 
delar som plockats ut från intervjuerna Kvale och Brinkman (2009).    
 
5.6  Kvalitetskriterier 
  
Bryman (2018) beskriver kvalitetskriterier inom kvalitativ forskning som motsvarar den 
kvantitativa forskningens validitet och reliabilitet. Inom den kvalitativa forskningen 
beskrivs begreppen som tillförlitlighet och äkthet. Äkthet, även kallat för autenticitet 
innefattar att ge en rätt bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 
autenticitet och taktisk autenticitet av studien. Begreppet tillförlitlighet beskrivs med 
fyra delkriterier som ska tas hänsyn till under forskningens gång:  
  

• Trovärdighet innebär att skapa en trovärdighet i studien så att andra personer 
känner en tillförlitlighet till resultatet som framkommer. Detta ska även omfatta 
att man utför forskningen efter regler som finns samt att resultatet förmedlas till 
de personer som är inblandade i studien.  

• Överförbarhet innebär att forskaren av studien gör en tät och fyllig beskrivning 
av resultatet för att det sedan ska kunna användas i en annan kontext.  

• Pålitlighet innebär att studien visar ett noggrant tillvägagångssätt för att det ska 
bli enklare att följa upp studien, samt att någon annan ska kunna göra om den 
eller vidare arbeta på den.  

• Möjlighet att stryka eller konfirmera innebär att forskaren ska arbeta efter god 
tro om studien, alltså forskaren får inte avsiktligt färga studien utefter egna 
värderingar och åsikter som kan påverka resultatet eller slutsatsen.   

 
5.7 Forskningsetiska principer 
 
Det talas oftast om forskningsetik och forsknings moral vilket är normer (principer) som 
kan fungera tillsammans och som ska ge vägledning i hur man ska arbeta med forskning 
och människor utefter vad som är rätt eller fel. Författaren betonar ordet kodex som 
innebär en översikt av forskningsetiska regler, specificerade för ett visst 
forskningsområde eller för ett visst moment inom forskningen. Det som är av högsta 
vikt här är det som rör medverkande försökspersoner och informanter. Dessa ska enligt 
forskningsetiken skyddas från skador eller kränkningar i samband med forskningen, 
individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2017).  
  
Innan varje intervju presenterades studiens syfte precis som Eriksson (2018) beskriver 
att deltagarna ska få information om syftet med forskningen och hur det kommer att gå 
till och vilken roll deltagaren har i det hela, vilket benämns som informationskravet. 
Eriksson (2018) betonar vikten av samtyckeskravet, som uppfylls genom att be om 
deltagarnas samtycke. Detta görs genom att informera om konsekvenser som skulle 
kunna uppstå under forskningens gång samt att deltagaren har all rätt att avbryta om 
denne skulle vilja. Informationen om kraven gavs i ett missiv som skickades via mail, 
muntligt i telefonkontakt och även innan påbörjad intervju för att försäkra de som ställer 
upp på intervjuer att de har rätt att avbryta om de känner för det. Konfidentialitetskravet 
innebär att deltagarna skall ges största möjliga konfidentialitet genom att 
personuppgifter förvaras på ett sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. De enda som 
hade tillgång till deltagarnas uppgifter i studiens avsikt var studiens författare. 
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Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om deltagarna skall endast användas i 
forskningssyfte och inte på ett sådant sätt som kan påverka den enskilde. De deltagande 
informerades om att ljudinspelningen gjordes endast för att underlätta arbete och analys 
samt att ingen annan än vi kommer att lyssna på inspelningarna. Det är heller ingen 
annan som haft tillgång till anteckningar osv. Det är även viktigt att utskrivna texter är 
anpassade så att det inte ska vara möjligt att identifiera intervjupersonerna genom deras 
uttalande. Detta följdes genom att vissa upprepningar och språkliga uttryck togs bort. 
Förutom studiens eftersträvade kunskap nämner Kvale (2014) att man ska ta reda på 
vilka positiva och givande effekter studien har samt hur studien kan bidra till en 
förbättrad situation för människor. Vi anser att studien kan ge positiva effekter för 
socialarbetare som ständigt möter människor med självskadebeteenden. Ett argument 
för detta är att det kan bidra till en kunskap och medvetenhet om hur yrkesprofessionella 
kan bli påverkade av sina arbeten samt vilka effekter det har på de som arbetar med 
denna typen av problematik.  
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6. Resultat 
  
Intervjuer genomfördes på sammanlagt tre olika verksamheter på två orter i Sverige. I 
resultatet kommer verksamheterna att benämnas som A, B och C. Samtliga 
yrkesverksamma som deltagit i intervjuerna arbetar med människor som har ett 
självskadebeteende dagligen bortsett från en yrkesprofessionell som inte möter det lika 
frekvent som resterande. Resultatet kommer att redovisas utefter de teman som varit 
mest väsentliga i frågeguiden (se bilaga 3) för att besvara studiens frågeställningar. 
 
Verksamhet A ger stöd och behandling för barn och ungdomar med psykisk och 
neurologisk problematik. Respondenterna på denna verksamheten bestod av en 
socionom som även är psykoterapeut och en behandlingspedagog som även är terapeut 
inom dialektisk beteendeterapi (DBT). De båda arbetar med behandling för barn och 
ungdomar och detta gör de inom olika team.  
 
Verksamhet B är ett boende för människor med psykisk och neurologisk problematik 
där självskadebeteende är vanligt förekommande. Här har intervjupersonerna 
skötarutbildning, psykiatriutbildning eller bara tidigare erfarenheter av att arbeta inom 
vården.  
 
Verksamhet C är en statlig institution för ungdomar där respondenten är psykolog och 
möter ungdomar i olika samtal, vilket oftast sker efter att en ungdom har gjort en 
självförvållad skada. Detta innebär att respondenten inte är i direkt kontakt med 
ungdomarna när det uppstår situationer som har med självskadande beteende att göra.  
 
6.1 Definitioner av begreppet självskadebeteende 
  
Samtliga intervjupersoner hade svårt att ge en klar definition av begreppet 
självskadebeteende eftersom de beskrev det som ett mycket stort och brett begrepp. De 
var alla överens om att ett självskadebeteende innebär destruktiva handlingar som vållar 
kroppen skada eller utsätter sig för situationer som ger psykiska skador. Ett flertal av 
respondenterna beskrev att skadan kan vara både kroppslig och själslig. En av de 
yrkesprofessionella i verksamhet A ansåg att alla destruktiva handlingar som syftar till 
att lindra ångest är ett självskadebeteende. En annan förklarade att hon skiljer på om det 
finns en suicidal avsikt eller inte. Alla personer som blev intervjuade uttryckte att det 
vanligaste självskadebeteendet är att skära sig själv eller med andra ord: rispa sig själv. 
Vissa av intervjupersonerna tog även upp olika exempel på vad ett självskadebeteende 
är, då de ansåg att det fanns många olika sätt att skada sig på och att det i sig innebär en 
utmaning i det dagliga arbetet med människor som har ett självskadebeteende. Olika 
typer av självskadebeteenden som kom på tal var främst att skära eller rispa sig, men 
även snarning, sväljning, sexuell utnyttjning och att vägra äta: 
  

Om man svälter sig själv så skadar man sig, kräks frekvent så skadar man sig 
också. (Verksamhet A) 

  
Allt från att sälja sig själv till att rispa sig lite.. aa men allt destruktivt man 
kan komma på. Många tror att det bara är att skära eller rispa sig, men jag 
har jobbat med de som säljer sig och blir förnedrade sexuellt vilket också är 
en form av självskadebeteende. Så det är verklige jättebrett. (Verksamhet B) 
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… det vi möter här har många olika nivåer, det kan vara alltifrån att spola 
sina händer i varmt vatten eller att hänga sig i taket eller att stoppa saker i 
halsen, kedjor runt halsen eller att skära från små rispor till djupa sår och 
annat. (Verksamhet B) 
 
Det är väldigt olika men för mig är det en definition där jag skiljer på om det 
är en suicidal avsikt eller inte. (Verksamhet C) 

 
 
Det som nämns är även att de olika metoderna för att självskada sig ses ur olika 
allvarlighetsgrader. De bedöms alltså vara mindre allvarliga till allvarliga 
självskadebeteenden, men nämner även att de som har ett ‘’mildare’’ 
självskadebeteende och tillför kroppen mindre allvarliga skador kan orsaka kroppen en 
livsfarlig skada. Detta är något som inte alltid sker medvetet hos de som har ett 
självskadebeteende då det ibland kan handla om att situationen blivit allvarlig på grund 
av att det gått snett genom att exempelvis råka skära sig för djupt. 
 
6.2 Utbildningsnivå 
 
Med tanke på att det är olika verksamheter som besökts där de arbetar olikt varandra 
ställdes frågan om vilka utbildningar samtliga respondenter hade. Det skiljer sig när det 
kommer till kraven på personalens utbildning. På verksamhet B som är ett boende var 
det stor skillnad på personalens utbildningar. Den ena hade skötar- och 
psykiatriutbildning medans en annan inte hade någon utbildning alls och arbetade 
utefter tidigare erfarenheter av att arbeta med självskadebeteende. På verksamhet A var 
det högre utbildningar som socionom och behandlingspedagog med ytterligare 
vidareutbildningar som psykoterapeut, DBT-terapeut och familjeterapi. Även på 
verksamhet C intervjuades en respondent med högre utbildning som legitimerad 
psykolog. 
 
6.3 Krishantering 

 
För att hantera krissituationer använder sig de flesta verksamheter av någon form av 
handlingsplan. Respondenterna nämner olika begrepp där de sedan beskriver vad det 
innebär att hantera olika krissituationer för just sin verksamhet. Begrepp som nämns är 
handlingsplan, krislista och trygghetsplan. Verksamhet C berättade om hur det alltid 
görs en trygghetsplan när en person kommer till institutionen där de exempelvis tar reda 
på hur personen vill bli bemött av personalen samt hur personalen ska märka ifall 
personen blir upprörd. Trygghetsplanen är en grund som fortsätter att fyllas på efter 
hand när personalen lärt känna ungdomen. När det handlar om allvarliga 
självskadebeteenden bestäms det i personalgruppen vilket förhållningssätt de ska ha till 
personen som har ett självskadebeteende.    

                                    
Man pratar om detta i form av vad det fyller för funktion, i vilka situationer 
ungdomen använder sig av självskadebeteendet. (Verksamhet C) 
 

I verksamhet B beskriver respondenterna att det finns handlingsplaner, men att allt 
anpassas till vilken situation det är som uppstår. De beskriver att nödvärn är något som 
är grundläggande där de är medvetna om vad de får göra och inte får göra samt hur de 
bör agera när en situation uppstår. 
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Självklart ringer man 112 först och man är oftast två stycken. Man är väldigt 
avtrubbad ibland eftersom man är så van vid att något händer, men även om man är 
lugn så går ju adrenalinet. […] Men vi vet oftast vad vi ska göra i situationer och vi 
litar på varandra och hjälps åt. (Verksamhet B) 

 
…handlingsplaner och beredskap, en chef som vi alltid kan ringa ifall det är 
något. Vi är ganska rustade och sen när man jobbat länge så blir man lite 
avtrubbad. (Verksamhet B) 

 
Respondenterna beskriver hur krishanteringar hela tiden ändras utefter hur bra de 
känner personen som har självskadebeteendet då de hela tiden ändrar mönster och 
kommer på nya sätt att skada sig själva. Det kommer även in nya personen med 
självskadeteende till verksamheterna vilket innebär nya sätt att hantera situationer.  
 

[…] när det kommer en ny person då man inte vet hur den reagerar i olika 
situationer. Sen ändrar dem mönster och kommer på nya sätt hela tiden. 
(Verksamhet B) 

 
På verksamhet C använder sig de yrkesprofessionella utav en upprättad krislista som 
fylls på med olika tillvägagångssätt och färdigheter som gör att personen med 
självskadebeteendet lyckas stå emot sina impulser och låter bli att skada sig själv. Det 
framkommer att personen som har ett självskadebeteende oftast inte är medveten om 
vilka färdigheter den har och att den omedvetet använder sig av dessa. Däremot kommer 
det till deras medvetande när de får prata om det och kommer då på att det är ett sätt 
som de faktiskt använder sig av.  
 

…Vi är tydliga med vilka mål vi har med behandlingen…sen kommer man 
överens om andra personliga mål…Ofta har de redan många färdigheter som 
de inte är medvetna om. Men sen när de börjar prata om det så kan de 
komma på att: juste jag brukar ändå ringa kompisen eller gå ut och gå. 
(Verksamhet C) 

 
Dessa krislistor är nedskrivna i journaler som är tillgängliga för all personal på 
verksamheten att ta hjälp av för att veta vilka tillvägagångssätt som personen i fråga har 
förmågan att använda sig utav.  
 
6.4 Känslor i mötet med personer som har ett självskadebeteende 
  
Att de blivit känslomässigt påverkade i mötet med personer som har ett 
självskadebeteende är något som samtliga intervjupersoner uttrycker. De beskriver 
känslor som osäkerhet, rädsla, förbannad, en viss uppgivenhet och annat. Samtliga 
intervjupersoner medger även att det är svårt att hantera känslorna men också de olika 
situationerna som kan uppstå. Två av de yrkesprofessionella som jobbar på verksamhet 
B beskrev att det kunde vara påfrestande och svårt att se och uppleva ett 
självskadebeteende när de var nya på jobbet. De förklarade även att de idag inte känner 
likadant utan har varit med om det så pass många gånger att de inte påverkas lika 
mycket av det. Däremot nämner de att det förkommer nya tillvägagångssätt att 
självskada och att de idag har en helt annan inställning till beteendet:  
  

…Det har varit en himla lång resa. Det är väldigt tufft i början att lära sig att 
hantera. Det varit väldigt svårt då det har varit liv- och dödsituationer. I 
början så gick man ju in jättemycket i det, men sen så inser man att det inte 
spelar någon roll hur mycket jag går in för det eller vad jag gör av mina 
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känslor… man måste ta jättemycket ansvar och hjälp i det för att det ska 
fungera. (Verksamhet B) 

  
…i början när jag började jobba med självskadebeteende så var det 
jättekänslosamt. Man tänkte att man kunde rädda personen men med åren 
har jag lärt mig att jag inte kan rädda men att jag alltid kan finns där för dem 
när de mår dåligt. (Verksamhet B) 
 
Det är klart att det är tufft och jobbigt, men samtidigt är det en behandling 
som vi ser hjälper och ger positiva resultat. (Verksamhet A) 
 

 Trots att det uppstår starka känslor hos de som arbetar med personer med självskadebeteende 
uttrycker samtliga vikten av att inte låta det gå ut över personerna som de jobbar med att hjälpa 
eller behandla. De som jobbar med det ser att personen som självförvållat sig skada kanske inte 
har förmågan att hantera det destruktiva beteendet när den mår dåligt. På verksamhet B 
framkommer det att det hände. att de ibland får gå från en allvarlig situation och därefter till en 
mycket lugnare. Det innebär att de behöver ställa om sina känslor och försöka att inte tänka på 
det som det samtidigt hela tiden finns kvar i huvudet.   
 
Några av intervjupersonerna beskriver att det är viktigt att kunna distansera sig i arbetet 
med personer som har ett självskadebeteende och kunna koppla ifrån de känslor som 
uppstår på jobbet när de sedan kommer hem. Något annat som framkom var också att 
kunna ta ansvar och ta hjälp från andra som exempelvis kollegor, eller chefer, ifall det 
skulle behövas, då det inte är lätt att hantera alla känslor som uppstår helt själv.  
  
6.5 Att hantera känslor: 
 
I mötet 
 
I mötet med personer som har ett självskadebeteende beskriver de yrkesverksamma 
olika sätt att hantera sina känslor. Det som framkommer under intervjuerna handlar om 
förståelse och vilket synsätt man som yrkesverksam har på problemet. Samtliga 
respondenter är medvetna om att det är svåra situationer de står inför och att dessa inte 
är lätta att hantera.  
 

Jag använder mig jättemycket av att validera den jag möter. Att visa 
och respektera det svåra och jobbiga som de befinner sig i. Att ha 
förståelse för den jag möter gör att jag kan hålla mig själv lugn… Där 
och då kan man ju känna en viss uppgivenhet såklart och då hoppas 
man alltid att patienten inte känner av det. (Verksamhet A) 
 

De betonar även medvetenheten och förståelsen kring de som har ett självskadebeteende 
och att det är svårt och tar tid att komma ifrån ett destruktivt beteende. Ett antal av 
respondenterna beskrev vikten av att tänka att inte gå in med inställningen att få 
personen att direkt bli av med sitt självskadebeteende utan att istället se det som en 
process. Att se sig själva som en del av processen där de gjorde sina insatser så gott de 
kunde har hindrat de yrkesverksamma från att bli utmattade.  

 
Har man använt sig av att självskada under en längre tid är det ju svårt 
att komma ifrån det. Man får ha förståelse för att det tar tid. 
(Verksamhet A) 
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Man får ju hålla tillbaka känslorna lite för man kan ju inte bli arg på 
omsorgstagarna utan man gör sitt bästa av situationen. Man får ju 
liksom tänka att personen kanske inte har förmågan att göra något 
annat. (Verksamhet B) 
 

Efter mötet 
 
Efter mötet där en omsorgstagare eller patient självskadat beskrev majoriteten av de 
yrkesprofessionella att de hanterar sina känslor främst genom att prata och ventilera 
med sina kollegor och chefer. De nämner även handledning på jobbet som ett sätt att 
kunna hantera de jobbiga känslor som uppstår, där de får handledning i att hantera 
känslorna. Flera av de yrkesprofessionella från verksamhet B pratar om att försöka att 
inte ta med känslorna som kan uppstå på jobbet hem, men nämner även att det ibland 
händer att man gör det samt att det i de fallen påverkar familjen mer än vad det påverkar 
en själv:  
  

…för det påverkar ju min familj mer än mig själv liksom. De får ju ta en stor 
bit av det. (Verksamhet B) 
  

Ett annat begrepp som är återkommande är validering, där många av de 
yrkesprofessionella nämner validerande samtal som ett sätt att hantera sina känslor i 
arbetet.  Det innebär att behandlaren pratar utifrån respekt och visar förståelse för den 
andra människans historia. Detta nämner intervjupersonen från verksamhet A som ett 
effektivt sätt för att kunna hålla sig lugn och sansad i sina möten med personer som har 
ett självskadebeteende. En annan intervjuperson, från samma verksamhet uttrycker att 
den använder sig av aktiviteter på fritiden för att kunna hantera känslorna från de 
situationer som kan uppstå. Andra nämner att familjen och hunden utgör en stor del av 
vad det är som gör att de klarar av att hantera sina känslor. De förklarar att det är 
tryggheten som eftersträvas, vilket de yrkesprofessionella finner genom olika saker. 

 
Jag har hund hemma och det tycker jag är något jättehjälpsamt för mig. Både 
att vara med hunden och med familjen förövrigt där jag är trygg liksom. 
(Verksamhet A) 
  
Jag hanterar mina känslor genom att springa mycket. (Verksamhet A) 
  

6.6 Känslomässigt svåraste beteendet att hantera 
  
Majoriteten av intervjupersoner har vid något tillfälle upplevt att ett beteende är svårare 
att hantera än ett annat. Vilket självskadebeteende som är svårare att hantera är 
subjektivt och det finns olika bakomliggande faktorer till vad det är som gör att ett 
självskadebeteende är jobbigare än ett annat. För vissa kan det vara att se självskadan i 
sig och tycker det är obehagligt med mycket blod och kroppsliga skador. Det kan även 
vara effekter av ett självskadebeteende som är svårhanterligt. En beskriver blod och 
djupa sår som något extra påfrestande medans en annan tar upp sexuell utnyttjning som 
det jobbigaste att stöta på. De yrkesverksamma från verksamhet A beskriver två olika 
självskadebeteenden som de anser är jobbigast att hantera:  
  

… Jag tror det är… det är nog… när unga tjejer använder sex som en 
destruktiv handling. Jag tycker det är så tufft och jobbigt, då jag kan känna 
att de är otroligt sårbara och utsatta. De är också väldigt dömande mot sig 
själva. Jag tycker också att man ibland kan känna av den där frustrationen 
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och ilskan över att det är på detta sättet. Det behöver ju inte heller bara vara 
unga tjejer utan det händer även unga killar, vuxna både män och 
kvinnor…(Verksamhet A) 
  
…det som är svårt att hantera är när man stöter på de patienter som bara 
vägrar att äta. Det är även svårt att se föräldrarnas frustration i det här när 
deras barn vägrar äta och försvinner… (Verksamhet A) 

 
Två av intervjupersonerna på verksamhet B beskrev att deras svåraste 
självskadebeteende att hantera är suicidförsöken, där en utav dem beskrev att 
hängningsförsök är det jobbigaste att uppleva. Den tredje beskriver blod som svårt att 
hantera och beteenden kopplade till detta är rispningar eller när man skär sig till djupa 
sår. Bakomliggande faktorer till varför dessa beteenden ansågs som jobbigast att hantera 
varierade från person till person. Det kunde vara allt från att till en början ha väckt 
obehag hos personen för att den varit känslig mot blod och djupa sår, till att en annan 
förknippar en händelse med någon i sin närhet där det funnits ett liknande beteende och 
slutat illa.   
 
6.7  Konsekvenser i arbetet 
 
När frågan ifall det kunde uppstå konsekvenser som påverkar det yrkesprofessionella i 
mötet med personer som har ett självskadebeteende ställdes, svarade och förklarade de 
olika. En av dem från verksamhet B betonade att man som behandlare måste tänka på 
sina privata förutsättningar som exempelvis att ta ansvar för sig själv och sin hälsa samt 
att vara utvilad när man kommer till jobbet, för att kunna hänga med i de hektiska 
situationerna som kan uppstå. En annan från samma verksamhet beskriver det som att 
det finns kvar i huvudet och påverkar ens vardag, då de kan hända att man inte hinner 
bearbeta det fullt ut mellan alla klienter/patienterna som ska besökas.  

  
… att gå från en allvarlig situation till en lugnare, gör att man måste 
ställa om sig väldigt snabbt och detta kan påverka, det kan göra så att 
man får med sig en del händelser och situationer. (Verksamhet B) 

  
En av intervjupersonerna från verksamhet B beskriver även att den upplever en psykisk 
stress under arbetspassen ibland och att detta resulterar i att man konstant ifrågasätter 
sig själv vad som är okej att göra och inte göra. Då de som är placerade på boendet har 
egna lägenheter har personalen inte rätt att gå in i lägenheterna hur de vill, utan det 
måste finnas en misstanke om något. Samma person uttrycker att det är jobbigt och att 
det kan bli jobbigare när det ibland inte finns en tydlig plan: 
  

… ska man gå in eller inte? skadar personen sig? eller nej det gör den 
inte. (Verksamhet B) 

 
Respondenten från verksamhet C beskrev att hon blivit som förskonad från 
konsekvenser som kan uppstå. Hon förklarar att det finns allvarliga självskadebeteende, 
men att det inte är hon som hamnar i det direkta mötet när en incident inträffat då hon 
arbetar som psykolog och samtalar med dem efteråt. Däremot uttrycker hon en trygghet 
i att veta att det finns kompetent personal inom verksamheten som har kunskap i att 
hantera och bemöta de som har ett problematiskt självskadebeteende.  
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Alla uttrycker att det är tufft och att man blir psykisk påverkad av personer som har ett 
självskadebeteende men också att ju mer erfarenheter man har och förståelse för 
problemet desto lättare blir det att hantera dessa möten.  
  
6.8 Personliga svårigheter i mötet 
  
När man frågade om intervjupersonerna upplevde några svårigheter med personer som 
har ett självskadebeteende svarade respondenterna mycket olika. En av respondenterna 
från verksamhet C beskriver att det är svårt att skilja på om självskadebeteendet är 
suicidalt eller inte. Två av intervjupersonerna från verksamhet B pratar om att det ibland 
kan vara svårt att avleda och hitta andra verktyg för att ersätta det destruktiva beteendet. 
De beskriver att personer med ett självskadebeteende vill behålla beteendet för att lindra 
smärtan och ser ingen annan utväg än att fortsätta skada sig själva. En annan av 
intervjupersonerna från verksamhet B beskrev att det ofta händer att personer med ett 
självskadebeteende lägger över sin ångest och annat dåligt mående på personalen:  
  

…deras liv hänger oftast i mina händer, det är jag som ska rädda… Man ska 
kunna hantera att de skyller ifrån sig allt på oss där de anser att det är vårt fel 
i sådana situationer. (Verksamhet B) 

  
Intervjupersonen från verksamhet B beskriver att man som yrkesprofessionell ska 
fundera innan man agerar och betonar att man kanske inte ska reagera så som man hade 
gjort ifall man hade stött på beteendet någon annanstans, utanför jobbet: 
  

… att tänka till innan man låter känslorna påverka en. Inte fråga klienten 
utan mer avdramatisera situationen. (Verksamhet B) 

 
En av intervjupersonerna på verksamhet A beskrev en form av frustration. Denna 
frustrationen beskrivs som svår och uppstår när den yrkesprofessionella kämpat 
tillsammans med klienten /patienten och känner att det äntligen går bra, men att det 
sedan händer något som gör att personen faller tillbaka i det destruktiva beteendet igen. 
  

… sen är det klart att det blir svårt ibland, främst när man tycker att det 
under en period har gått jättebra och de kommit tillbaka med sina 
dagbokskort som man fyller i varje vecka. Som personal blir man liksom 
bara ” YES” vad roligt och så kommer det ett bakslag, då är det ju klart att 
jag som behandlare bara åhh.. vad är det jag har missat nu, vad är det jag inte 
varit observant på. (Verksamhet A) 

 
Intervjupersonen inom verksamhet C uttryckte att det som hon upplevde som svårast 
inom sitt arbete var att hitta vilken funktion beteendet har eller vad det är som driver 
fram det beteendet och att det blir ett återkommande problem:  

  
… svårt att säga vilken typ, jag tycker det är svårt att hantera ett ärende då 
man inte riktigt får grepp om vilken funktion den har eller vad det är som 
driver beteendet. (Verksamhet C) 

 
6.9 Utbildning, stöd och handledning 
  
Samtliga från verksamhet A beskriver att de använder sig av handledning, viss 
utbildning och stöd från chef och kollegor för att hantera jobbiga situationer som 
uppstår i arbetet. Handledningen som ges är extern och det kan ibland variera vem det är 
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man har som handledare. Båda intervjupersonerna uttrycker att de uppskattar att ha 
handledning, då det är ett sätt för dem att ventilera och hantera känslor som uppstår. 
Den ena nämner även att det hade varit givande med mer utbildning och önskade att få 
fler utbildningstillfällen.  
 

[…] handledning och viss utbildning också. Utbildning hade man däremot 
kunnat ha mycket mer av. Sen får man även väldigt mycket stöd av kollegor. 
(Verksamhet A) 
 
Det har varierat lite då vi under en period bara hade vårt team, men annars 
har vi alltid haft externa handledare. Det är jättebra när det är någon utifrån. 
(Verksamhet A) 

  
De yrkesprofessionella från verksamhet B beskriver att de har möjlighet till handledning 
samt att det sker på förfrågan när personal känner att det behövs. Handledning kunde 
ske i helgrupp men också i de enskilda team som de är uppdelade i. De har tidigare haft 
tillgång till kommunhälsan där det funnits en möjlighet att kontakta psykologer att 
samtala med. Däremot har kommunen lagt ner kommunhälsan, vilket den ena 
yrkesverksamma uttryckte som lite tråkigt och nämnde även att de är lite osäkra på hur 
det kommer bli. Det uttrycktes även att det var svårt att hitta bra handledare. Det 
förekommer även handledning för specifika personer på boendet där de fått handledning 
inom den enskildes tillstånd, förutsättningar och behov. Något som de yrkesverksamma 
uttrycker att de alltid har tillgång till är samtal med kollegor som finns där för 
personalgruppen samt att de har en bra relation med sin chef som de kan samtala med 
och ifall chefen inte skulle vara tillgänglig finns det beredskap. De på verksamhet B 
beskriver även att de har ett bra samarbete med psykiatrin och öppenvården, då ett 
flertal av dem som är placerade på boendet har varit i kontakt med psykiatri och 
öppenvård. En av intervjupersonerna från verksamhet B uttrycker att det skulle behövas 
mer av både handledning och uppföljning och framförallt att variera handledare och inte 
ha samma handledare varje gång för att få nya perspektiv:  

  
… mer uppföljning och mer handledning, vilket vi insett att vi behöver. 
Framförallt nya infallsvinklar eftersom man lätt kör fast i det och blir en del 
av självskadebeteendet. Så det hade varit jättebra med handledning och 
framförallt byta och inte bara köra med samma handledare. (Verksamhet B) 

  
Verksamhet C beskriver att de inte har någon form av handledning men att det finns 
både sjuksköterskor och andra psykologer på plast som finns där ifall man vill ha någon 
att bolla olika ärenden med. Intervjupersonen beskriver också att om man vill prata eller 
ventilera finns kollegorna och chefen tillgängliga att vända sig till.  
  
6.10 Sekundär traumatisering             
  
De båda yrkesprofessionella från verksamhet A hade hört talas om och var bekanta med 
begreppet sekundär traumatisering. Båda nämnde att de varit på föreläsningar om detta 
för inte så länge sedan och beskriver att de kan känna igen sig i detta och att det är något 
som påverkar deras vardag omedvetet. Det som fick dem att reflektera kring vilken 
påverkan arbetsuppgifterna kan ha varit när föreläsaren nämnde ett antal typiska 
effekter som är vanliga för sekundär traumatisering och de yrkesprofessionella kunde 
där och då relatera till dessa. De effekter som kan komma med sekundär traumatisering 
kan exempelvis vara att man aktivt väljer att inte kolla på serier eller filmer som 
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upplevdes som känslomässigt tunga, utan valde hellre att kolla på en komedi eller något 
annat lättsamt för att slippa tänka eller fundera. 
 

… absolut! Det var inte länge sedan jag var på föreläsning och lyssnade om 
det. Den var superbra och när han pratade om det så var det mycket man 
kände igen sig i hans beskrivningar av hur det är när man möts eller är i 
behandling med människor som är utsatta, har det tufft och jobbigt. Så gör 
det något hos oss också absolut. Han kunde t.ex. prata om att han läste 
mycket facklitteratur som hörde till ämnet men numera så orkar han inte läsa 
annat än skönlitterära böcker, skulle han se på film så var det ”feel good” 
filmer och sådär, han beskrev det som att han inte orkade ta in mer som var 
jobbigt och svårt i livet och behövde det där mer lättsamma. 

 
De beskrev även att de inte orkar umgås med andra i samma utsträckning som de 
tidigare gjort och väljer istället att dra sig undan en aning.  
 

Man behöver sin tid för återhämtning eller den tiden där man kan fylla på 
med det som är gott i livet. Att inte orka umgås, är också en sådan sak. 
(Verksamhet A) 
 
Man kan även känna att man kanske inte orkar umgås med andra i den 
utsträckning som man kanske hade velat. (Verksamhet A) 
 
Man kanske inte orkar eller blir lite disträ. Om någon vill hitta på något kan 
man bli lite så att man tänker’’Aa.. fast jag är inte sugen, jag har precis 
klippt ner någon från taket’’. Så på ett sätt påverkar det ens vardag, men sen 
får man inte låta det ta över ens liv. (Verksamhet B) 

 
Tillstånd som trötthet och att känna sig utmattad var också något som kom på tal under 
intervjuerna. Det nämns även att det krävs en del egen tid för att kunna återhämta sig 
från jobbiga situationer de varit med om i sitt arbete i mötet med människor som har ett 
självskadebeteende. I en av intervjuerna från verksamhet A uttrycktes till en början det 
som kunde vara jobbigt med arbetet. Det togs sedan även upp att den behandling som de 
arbetar med där är fantastisk och att det finns bra stunder i arbetet som gör att man mår 
bra trots de jobbiga stunderna för att klargöra att det finns en del fördelar med arbetet. 
 

 Också trötthet, han kunde beskriva trötthet som jag tycker att jag också kan 
känna och som jag hör och märker hos mina kollegor med. (Verksamhet A) 

 
Jag skulle kunna rabbla en massa böcker som jag skulle vilja läsa som hör 
till jobbet, men som jag liksom bara ugh. Det kan ligga böcker i månader vid 
sängen och jag öppnar inte dem. Så det kan man ju känna att det gör något 
med en, samtidigt som jag kan tycka att DBT behandlingen är fantastisk och 
där man ofta kan se ett gott resultat. (Verksamhet A) 

  
Majoriteten av intervjupersonerna på verksamhet B hade inte hört talas om sekundär 
traumatisering, men förstod när vi förklarade under intervjun. Däremot kunde de inte 
riktigt koppla begreppet till det de själva upplever och det var svårt för dem att ge 
konkreta exempel på hur det kan ha påverkat deras privatliv. En av respondenterna från 
verksamhet B nämnde att hon inte kunde se förändring hos sig själv som skulle bero på 
arbetsuppgifternas påverkan: 
 

…inte riktigt, men man blir absolut påverkad! Det vore konstigt om man inte 
blev det när arbetspassen ofta kan vara så kaotiska. […] men jag skulle nog 
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inte säga att jag drar mig för att inte umgås med någon, eller någon 
förändring så. (Verksamhet B) 

 
En av de deltagande respondenterna fick aldrig frågan om sekundär traumatisering då 
intervjun på verksamhet C var den första som gjordes och frågan om sekundär 
traumatisering lades till i efterhand. 
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7.  Metoddiskussion 
  
I denna del kommer vi att presentera samt diskutera de fördelar som vi uppmärksammat 
med den metod som använts för att genomföra studien samt diskutera vad som hade 
kunnat göras annorlunda. 
  
För att utföra studien användes en hermeneutisk utgångspunkt med kvalitativ ansats 
som genomfördes med hjälp av semi-strukturerad intervjumetod. Vi ansåg den som bäst 
lämpad för vår studie då vi ville ha svar på vår frågeställning genom berättelser och 
beskrivningar med en viss struktur.  För att försöka få en förståelse och tolkning av ett 
problem användes en hermeneutisk forskningstradition där fokus ligger på att försöka 
förstå människors beteende. Detta ansågs som lämpligt för studien då den handlar om 
de yrkesprofessionellas upplevelser, erfarenheter och känslor. Samtliga respondenter 
som deltagit i intervjuerna hade erfarenhet av att arbeta med människor som har ett 
självskadebeteende och besvarade alla frågor som ställdes. Tanken var sedan start att 
inte fokusera på endast en yrkesgrupp då vi ville ha fler och eventuellt varierande 
synvinklar. Vi hade därför inga krav på en specifik utbildning utan fokuserade på de 
som hade erfarenhet kring att arbeta med denna typ av problematik. Vi ansåg det inte 
bara som en fördel att få olika professioners upplevelser utan också olika typer av 
verksamheter. Anledningen till detta var att inte riskera att få alltför enformiga och lika 
svar och det visade sig göra skillnad för resultatet. Vi har valt att använda citerade 
meningar och stycken från intervjuerna i resultatdelen för att tydliggöra respondenternas 
berättelser och stärka trovärdigheten.  
 
Vi anser att kvalitetskriterierna, där tillförlitlighet och äkthet eftersträvas har uppnåtts då 
vi redogjort forskningsprocessens alla delar. Vi valde att endast göra enskilda intervjuer 
med deltagarna. Eftersom det handlade om individuella upplevelser, uppfattningar och 
erfarenheter där de yrkesprofessionella beskriver sina känslor gjorde vi en bedömning 
av att intervjuer i form av grupp inte var aktuellt. Genom att utföra intervjuerna enskilt 
fick respondenterna möjligheten att dela med sig av sina berättelser utan att bli 
påverkade av att andra kollegor befann sig i rummet. Vi bestämde att den ena av oss 
skulle vara mer aktiv med frågeguiden samtidigt som den andra skulle fokusera på att 
ställa eventuella följdfrågor. Anledningen till detta var att inte göra det rörigt genom att 
prata i mun på varandra.   
 
Vi upplevde processen för studien som tidspressad och hade därför önskat kunna göra 
fler intervjuer med möjlighet till andra verksamheter. Detta för att stärka resultatet 
ytterligare. Under tiden vi transkriberade uppmärksammades det att vi kunde 
omformulerat eller ställt ytterligare följdfrågor för att stärka syftet och 
frågeställningarna som var studiens utgångspunkt. Något annat som hade kunnat göras 
annorlunda var att kontakta fler verksamheter på olika orter än två samt att inte 
underskatta tiden ämnad till examensarbetet och påbörja vissa moment tidigare som 
exempelvis att ta kontakt med fler verksamheter i ett tidigare skede. Tidsprocessen för 
att hitta relevanta artiklar tog tid då det var en antal som kostade eller inte fanns 
tillgängliga. 
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8.  Resultatdiskussion 
 
I kommande del diskuteras resultatet av det insamlade empiriska materialet tillsammans 
med tidigare forskning för området. Därefter kommer det empiriska materialet att 
diskuteras utifrån de tidigare beskrivna teoretiska utgångspunkterna: det relationella 
och punktuella perspektivet. Vi har valt att strukturera resultatdiskussionen utefter de 
teman som vi funnit som mest relevanta och intressanta för studien.  
  
8.1 Punktuellt eller relationellt perspektiv 
 
Von Wright (2000) beskriver sin teori som ett sätt att se andra människor på utifrån två 
olika perspektiv, där man väljer att se andra som ett vad eller ett vem. Det som avgör 
vilket perspektiv som tillämpas är om man väljer att utgå ifrån en människas 
personlighet eller människans bakgrundsfaktorer. Utifrån respondenternas berättelser 
tyder det på att synsättet som de yrkesprofessionella har är relationellt. Samtliga 
respondenter beskriver att personer de arbetar med är människor som har ett 
självskadebeteende och inte att de är självskadande människor. Ett punktuellt perspektiv 
hade inneburit att människorna är sina problem.  
 
8.2 Känslor som uppstår i mötet 
 
I samtlig tidigare forskning har det uppmärksammats hur de yrkesprofessionella i de 
olika yrkena påverkas av att arbeta med människor som har ett självskadebeteende. Det 
framkommer att personer som jobbar med människor som har ett självskadebeteende 
blir känslomässigt påverkade av deras möten. Känslor som personalen upplevde var 
ångest, rädsla, obehag, oro, chock, panik, stress, osäkerhet, frustration, hjälplöshet samt 
otillräcklighet i mötet med självskadebeteendet. Utifrån studiens empiriska insamling 
kan det konstateras att detta är något som de flesta yrkesprofessionella känner. Samtliga 
sex personer på de olika verksamheterna uttryckte att de på något sätt blivit påverkade 
av människor som utför destruktiva handlingar för att självskada. Det kan även 
konstateras att trots att personalen upplever att arbetet kan vara psykiskt påfrestande, 
beskriver de en lycka som uppstår när resultatet i slutändan är positivt. Detta går att 
koppla till det relationella perspektivet då känslorna uppstår i mötet mellan 
yrkesprofessionell och personen som har ett självskadebeteende. Det är av stor vikt att 
bemöta vårdtagare och klienter som individuella subjekt, vilket intervjupersonerna 
beskrivit att de gjort genom att inte låta sina känslor gå ut över vårdtagarna. 
 
I vilken grad människor påverkas kan bero på den enskilda individens egenskaper som 
ses utifrån ett punktuellt perspektiv. Det kan vara biologiska eller psykologiska faktorer 
som påverkar. 
 
Begreppen intra- och interpersonella är något vi tidigare skrivit om i både bakgrunden 
och i den tidigare forskningen (Simm, Roen and Daiches 2010). Dessa två begreppen 
betonar ungefär samma sak som det punktuella och relationella perspektivet.  Där det 
punktuella perspektivet kan kopplas ihop med det intrapersonella som handlar om 
kommunikation den egna människan har med sig själv. Det relationella perspektivet kan 
kopplas ihop med det interpersonella som handlar om kommunikationen man har med 
en eller flera människor.  
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8.3 Hantera känslor 
 
Tidigare forskning betonar att man inte alltid har möjligheten att bearbeta svåra och 
jobbiga känslor (Salzmann- Erikson, Persson & Fallqvist, 2014). Många av de vi 
intervjuade beskriver samma typ av svårigheter i hektiska situationer och betonar att det 
kan hända att känslorna följer med hem. I tidigare forskning beskriver Murphy m.fl. 
(2019) att känslor som någon annan bär på kan överföras till den andra personen i mötet 
och tvärtom, detta kallas för projektion. I resultatet beskriver en av våra respondenter att 
man försöker att inte ta med känslorna hem då det kan påverka familjen mer än en själv. 
Detta visar även att de yrkesprofessionella är medvetna om denna typen av överföring 
av känslor från en person till en annan. Detta kan man koppla ihop med det relationella 
perspektivet där familjen påverkas mest på grund av interaktion med varandra.  
 
Frågan som ställdes i samband med hur de yrkesprofessionella hanterar sina känslor i 
möten med personer som har ett självskadebeteende uppfattades mycket olika vilket 
resulterade i olika svar, både hur de hanterar känslorna efter mötena men också vad de 
använder för typ av metod för att kunna behålla den känslomässiga distansen. Många av 
intervjupersonerna beskrev att de ventilerade med kollegor och chefen men få beskrev 
att de har en kontinuerlig handledning som ett tillfälle till att prata av sig. Samtliga 
uttrycker att de främst använder kollegialt stöd när något hänt och de tvingas hantera 
sina känslor. De yrkesprofessionella samtalar med varandra vilket innebär att man tar 
hänsyn till vad de andra uttrycker. Detta innebär att det kollegiala stödet är av 
relationellt slag då det anpassas efter individen.  
 
 
8.4 Svårigheter 
 
Respondenterna beskriver att de upplever en svårighet med att veta om vårdtagarnas 
eller klienternas självskadebeteende utgör en suicidal risk eller inte. Det är svårt att 
avleda och hitta nya strategier när personen i fråga inte ser en annan utväg än att 
fortsätta med det destruktiva beteendet. Detta väcker känslor som oro, stress och ångest 
hos personalen som även Fox (2011) nämner i sin studie. Det har konstaterats att 
klienten/patienten hela tiden hittar nya metoder och sätt att skada sig själva på. När 
personer som har ett självskadebeteende vill ta sitt liv och inte bara uttrycker detta, utan 
även visar i handlingar, skapar det en oro hos personalen och det är en jobbig känsla att 
ha på sitt samvete. Det gäller att som yrkesprofessionell lära sig att distansera sina 
känslor och stoppa det som hade kunnat projicera, vilket även framkommit under 
intervjuerna som gjordes för vår studie.  
  
I en av de tidigare studierna beskriver intervjupersonerna att de kunde uppleva det som 
jobbigt när de inte “lyckats stoppa” eller hjälpa personen som har ett självskadebeteende 
(Fox, 2009). Detta framkommer även i resultatet för vår studie där en av respondenterna 
uttryckte att det är svårt och jobbigt när personer med ett självskadebeteende väljer att 
återgå till tidigare destruktiva handlingar. Det framkom att de som har ett 
självskadebeteende ständigt kommer på nya sätt. På så sätt blir det även nya upplevelser 
för de som arbetar med dessa människor. Det innebär att de yrkesprofessionella behöver 
anpassa sig, vilket majoriteten beskriver att de gör för att kunna hjälpa eller behandla. 
De yrkesprofessionella anpassar sitt bemötande efter den situation de befinner sig i 
vilket skapar relationella möten.  
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8.5 Utbildning, stöd och handledning 
 
Genom att ta del av dessa berättelser som handlar om hur man påverkas av sina 
arbetsuppgifter när det kommer till att arbeta med självskadebeteende, har det 
uppmärksammats att mycket fokus lagts på stöd och handledning samt lite kort om 
utbildning. Palmer (2019) skriver om vikten av att ha insikt i att sekundär 
traumatisering är en yrkesrisk och att det är ledningen i en verksamhet som borde satsa 
på insatser för att förbättra och säkra arbetsförhållandena. Detta visar på att det finns en 
viss kunskap om sekundär traumatisering, dvs hur situationer man stöter på i sitt dagliga 
arbete påverkar en och kan förändra tillståndet och måendet hos en människa. Ett flertal 
av respondenterna i studien återger vikten av att ha tillgång till handledning när man 
arbetar med människor som har ett självskadebeteende eftersom det är så pass 
påfrestande arbetsuppgifter och jobbiga situationer som ofta uppstår. Precis som Palmer 
(2019) nämner, är handledning ett effektivt sätt att ha som stöd framförallt i 
känslomässigt påfrestande situationer. Då är det även bra med utomstående personer 
som handleder en personalgrupp, vilket flera av respondenterna nämner, då de sagt att 
de gärna vill ha olika och externa handledare då de anser att det fungerat bra.  
 
Något annat som är återkommande under samtliga intervjuer är stödet från kollegor och 
chefer. Stöd från kollegor tycks vara det främsta som används och att det är något de 
själva föredrar för att de yrkesverksamma ska klara av jobbiga situationer i arbetet och 
känna en trygghet i att befinna sig på sin arbetsplats. Palmer (2019) tar upp kollegialt 
stöd som en viktig faktor för att bibehålla en trygg arbetsmiljö genom att samtala med 
sina kollegor och på så sätt införskaffa sig ny kunskap och utvecklas i sin yrkesroll, 
vilket främjar arbetsplatsen. Även i studien skriven av Simm, Roen och Daiches (2010) 
nämns stöd och utbildning som två olika sätt att hantera sina känslor. Här beskrev ett 
antal av de som blivit intervjuade att de kände sig otillräckliga och inte tillräckligt 
kompetenta för att hantera ett självskadebeteende då de endast hade en lärarutbildning. 
Somliga hade fått någon form av utbildning för självskadebeteende och ansåg att de inte 
hade kunnat hantera självskadebeteendet utan utbildning. Ett flertal av de som jobbade 
på skolan ansåg att utbildning och stöd kring självskadebeteende hade underlättat och 
förbättrat arbetet med dessa ungdomar. 
 
När det kommer till samtliga deltagares utbildningar förekom det skillnader på de olika 
verksamheterna. De yrkesverksamma i verksamhet A beskrev att de fick utbildning, 
kontinuerlig handledning och stöd som de uppskattade och var nöjda med, de ansåg att 
det hade varit nyttigt och önskade fler utbildningstillfällen. I verksamhet B fanns det 
möjlighet till handledning vid förfrågan, när de kände att det behövdes, oftast när någon 
jobbig incident inträffat. Utbildning gavs också emellanåt och kunde ske både i hela 
personalgruppen men även i de mindre grupperna som de arbetar i. På denna 
verksamheten var det kollegiala stödet återkommande och mycket fokus låg på samtal 
och validering med kollegor. De yrkesverksamma från verksamhet C beskrev också 
kollegor som det främsta sättet att få stöd på, då det nämndes att det inte fanns någon 
handledning på verksamheten.  
 
Att erbjuda stöd och handledning ser vi mer som ett relationellt sätt att hantera 
situationer som uppstår. Majoriteten av respondenterna beskrev att de genom kollegialt 
stöd och handledning fick prata av sig samt ta till sig nya perspektiv från det andra sade. 
När det kommer till utbildning och handledning får den ena verksamheten det 
kontinuerligt oavsett situation vilket blir av punktuellt slag då det inte tas hänsyn till de 
olika situationerna. På en annan verksamhet där handledning gavs på förfrågan blir det 
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relationellt då man tar hänsyn till de behov som finns bland de yrkesprofessionella. 
Däremot anser vi att kontinuerligt stöd i form av handledning och utbildning är av stor 
vikt för att inte riskera att en yrkesprofessionell som varit med om en situation eller 
händelse glöms bort.  
 
8.6 Sekundär traumatisering 
 
Vissa yrken är mer utsatta än andra och de yrken som visat sig ha större risk för att bli 
utsatta för sekundär traumatisering är bland annat, socialarbetare, psykologer och 
behandlare (Palmer, 2019). Dessa yrken är några av de som funnits representerade bland 
deltagare i intervjuerna. De yrkesverksamma som redan var bekanta med sekundär 
traumatisering hade förståelse och insikt i vad begreppet innebär för den 
yrkesverksamma. Detta hade de fått med hjälp av föreläsningar som handlade om 
begreppet samt vilka effekter det har på yrkesprofessionella som möter människor som 
varit med om traumatiska händelser och lidande. Även de från resterande verksamheter 
där de inte var bekanta med begreppet nämnde att det är en självklarhet att man som 
yrkesverksam påverkas av sitt arbete och att man blir avtrubbad efter att ha arbetat med 
självskadebeteende ett tag. Ett tecken kan enligt Palmer (2019) vara att bli mer avstängd 
från empati än vad man tidigare varit. Ett annat tecken kan vara att man börjar undvika 
lite social kontakt, vilket också nämns i ett antal intervjuer där de beskrev att inte alltid 
orkade umgås med andra människor lika mycket som de gjorde förr och att de behöver 
tid för sig själva för att kunna återhämta sig. I studien skriven av Salzmann- Erikson, 
Persson och Fallqvist (2014) som handlar om erfarenheter av att vårda patienter som har 
ett självskadebeteende upplever de som blivit intervjuade en trötthet, uppgivenhet och 
känsla av misslyckande när de varit med om påfrestande situationer. Detta kan kopplas 
till det en av respondenterna i studien nämnde som handlade om tröttheten som 
beskrevs på föreläsningen om sekundär traumatisering.  
 
Vi anser att det är av stor vikt att uppmärksamma sekundär traumatisering och att det 
når ut till alla yrkesverksamma inom socialt arbete för att öka medvetenheten så att 
empatin inte går förlorad och professionaliteten bibehålls.  
 
Enligt Palmer (2019) påverkas främst de yrken inom sociala arbeten då det är dem som 
ständigt möter människor som varit med om traumatiska händelser där de får 
beskrivningar och berättelser om vad klienten upplevt. Detta kan upplevas som svårt 
och jobbigt Att yrkesprofessionella blir påverkade av att arbeta med människor som har 
ett självskadebeteende blir ett tydligt exempel på relationella möten då det handlar om 
social interaktion mellan yrkesprofessionella och klienter eller vårdtagare. Hur mycket 
en yrkesprofessionell påverkas av sekundär traumatisering kan även ses ur ett punktuellt 
perspektiv då det finns en rad olika faktorer som kan bli avgörande. Personliga 
egenskaper som historiska, biologiska eller psykologiska faktorer kan avgöra ifall i 
vilken utsträckning den yrkesprofessionella påverkas av möten med sina klienter eller 
vårdtagare.  
 
8.7 Fördelar och nackdelar med teorin 
 
I mötet mellan klient och behandlare innebär det relationella perspektivet att man bör se 
klienten som en människa i ständig utveckling. Det är viktigt att utgå ifrån mötet som 
sker i nuet med de människor man möter och inte lägga alltför mycket fokus på 
bakomliggande faktorer. Fördelen med det relationella perspektivet är att man erbjuds 
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en möjlighet att vara delaktig i processen där insatser eller åtgärder bestäms och 
tillämpas. Det relationella perspektivet är mer öppet för kommunikation kring 
problemet. Det visar även att människor inte är oförändrade och är eller beter sig på ett 
specifikt sätt hela tiden utan kan förändras beroende på omständigheter individen 
befinner sig i. Nackdelen är att man inte har möjlighet att se personen man möter i 
möten med så många andra och kan endast utgå ifrån det som visas och uttrycks i mötet 
med en själv. Det kan även ta längre tid att förstå personen då man inte kan göra en 
bedömning utifrån ett möte.  En annan nackdel som kan framkomma hos en individ är 
om individen inte utövat självmedvetenhet och reflektion med hjälp av det sociala livet 
och endast går på sina impulser, vilket i sin tur kan skapa problem för individen i frågan 
men även för omgivningen.  
 
Fördelen med det punktuella perspektivet är att mer fokus riktas mot individen och 
dennes egenskaper där man vill hitta bakomliggande faktorer som kan ligga till grund 
och förklara ett visst beteende hos en individ. När det kommer till problem och 
svårigheter innebär det punktuella perspektivet att kategorisera problemet, få ett namn, 
gärna en vetenskaplig term, en beskrivning som samtidigt framstår som en förklaring 
och därigenom framkommer som ett resultat/ett slutbud. I praktiken kan denna fördelen 
bli i en konsekvens där risken finns att det läggs för mycket fokus på att hitta en 
bakomliggande faktor utan att ta hänsyn till om det finns andra faktorer som påverkat 
individens beteende. Ur ett punktuellt perspektiv kan beslut tas utan att alla som berörs 
av det behöver vara delaktiga.  
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9. Slutsatser och implikationer 
 
9.1 Slutsatser 

 
Våra tre frågeställningar och de empiriska undersökningarna samt tidigare forskning har 
utgjort grunden för studien där frågeställningarna är följande: (1) Hur beskriver de 
yrkesprofessionella sitt arbete med individer som har ett självskadebeteende? (2) Hur 
bearbetar de yrkesprofessionella sina känslor som uppkommer i mötet med personer 
som har ett självskadebeteende? (3) Vilken känslomässig påverkan kan uppstå när man 
som yrkesprofessionell arbetar med personer som har ett självskadebeteende?  
 
Något som varit en självklarhet för samtliga yrkesverksamma som deltagit i intervjuerna 
är att alla som arbetar med människor som har ett självskadebeteende påverkas av sina 
arbetsuppgifter. Det kan se olika ut hur mycket eller på vilket sätt de påverkas, men på 
ett eller annat sätt påverkar mötet med dessa människor de yrkesprofessionella och det 
är de medvetna om. De beskrev sina arbeten som påfrestande vid vissa tillfällen men 
roliga när de upplever att det går bra för de människor som de försöker hjälpa och då de 
känner att det går åt rätt håll.  
 
Att ha ett bra stöd och kunna förlita sig på sina kollegor var av högsta vikt då det skapar 
en stabilare behandlingsform. Det krävs handledning, utbildning samt kollegialt stöd för 
att klara av de situationer som upplevs svåra i arbetet de utför. Kollegialt stöd och 
handledning var det som framkom som mest betydelsefullt för de yrkesverksamma 
inom samtliga verksamheter. Främst var det kollegialt stöd då det är kollegorna som 
finns tillgängliga direkt när en jobbig situation uppstått. Efter kollegialt stöd kom 
handledning som på en verksamhet erbjöds kontinuerligt och på en annan endast efter 
behov och efterfrågan. De upplevde sina kollegor som hjälpsamma i olika situationer, 
vilket gjorde att de kände en trygghet i att gå till jobbet och veta att de har någon att 
bolla idéer med eller ta hjälp av i olika situationer. Utbildning nämndes också men av 
intervjuerna som gjordes framkom det att det inte låg så mycket fokus på just 
utbildning, men när det väl kom på tal ansåg de yrkesverksamma att det behövdes. 
Vissa önskade även att få mer utbildning kring ämnet. Genom att vara medvetna om 
detta och ha tillgång till stöd menade de på att de kunde hantera sina känslor och 
fortsätta gå till jobbet. Därmed kan vi konstatera att utbildning och stöd av olika slag är 
av stor vikt när det gäller att arbeta med människor som har ett självskadebeteende för 
att kunna hantera egna och andras känslor.  
 
Två av de tre verksamheter som besöktes tillhörde samma ort men det fanns skillnader i 
hur stödet såg ut på de olika verksamheterna. I en av verksamheterna var det mycket 
fokus på utbildning och handledning medans det på en annan var mer fokus på 
kollegialt stöd där de beskrev personalgruppen som väldigt tajt och stöttande i olika 
situationer och där handledning gavs på förfrågan. Samtliga av de som deltagit i 
intervjuerna beskrev att det var en självklarhet att de påverkades av sitt arbete och det 
gavs olika beskrivningar av hur de påverkades samt olika sätt att hantera sina känslor. 
Somliga respondenter gav liknande beskrivningar medans andra skiljde sig en aning 
från resterande.  Genom denna studie har vi kunnat se att stödet för de 
yrkesprofessionella ser olika ut beroende på vad det är för verksamhet samt hur den är 
uppbyggd och att det förekommer skillnader mellan de som har högre utbildningar och 
de som inte har det. Verksamheten som hade utbildad personal, utbildningar för 
utveckling, kontinuerlig handledning och kollegialt stöd visade sig ha en större 
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medvetenhet och insikt i hur de påverkas av sina möten med personer som har ett 
självskadebeteende. Det som framkommit under intervjuerna stämmer överens med 
tidigare forskning som använts för studien med ett fåtal skillnader som inte har någon 
större betydelse för studiens syfte och frågeställning.  
 
9.2 Socialpedagogiska implikationer 
 
Ur ett socialpedagogiskt perspektiv anser vi att resultatet som framkommit är 
betydelsefullt då det berör en mängd olika yrken inom det sociala arbetet som går ut på 
att hjälpa, stötta eller behandla andra människor. Vetskapen och medvetenheten är av 
stor vikt när det kommer till att man som yrkesprofessionell faktiskt blir påverkad av 
sitt arbete oavsett hur bra man är på att koppla bort känslorna eller tro sig vara 
opåverkbar av dessa möten. Resultatet som framkommit i studien bidrar även till en 
kunskap för oss som socialpedagoger i framtida möten med klienter där denna typen av 
problematik kan förekomma.  
 
9.3 Framtida forskning 
 
Eftersom vi uppmärksammat en viss skillnad mellan de olika yrkesprofessionerna och 
deras medvetenhet kring känslor och effekter av sina arbetsuppgifter anser vi att det 
behövs mer forskning som fokuserar på att undersöka skillnaderna mellan olika yrken 
som arbetar med denna typen av problematik. Vi anser även att forskning kring effekter 
av utbildning och handledning är viktigt för att verksamheter i sin tur ska satsa på att 
erbjuda sin personal regelbunden handledning med den senaste kunskapen.  
 
Det framkommer i den empiriska insamlingen att somliga respondenter lärt sig hantera 
sina känslor i mötet med personer som har ett självskadebeteende. Det som är intressant 
för framtida undersökningar är hur de lärt sig hantera det svåra och jobbiga och 
samtidigt bibehålla det empatiska bemötandet. 
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11.  Bilagor 
 
11.1 Bilaga 1 – Missiv 
 
Hej! Vi är två studenter som läser programmet ’’Socialpedagogik – med inriktning ungdoms- 
och missbruksvård’’ vid  Linnéuniversitet i Växjö. Vi läser nu vår sista termin och kommer 
under vecka 4-13 att skriva vårt examensarbete (C-Uppsats).  
 
Vi kontaktar dig för att förtydliga våra önskemål om att få hålla intervjuer. Vi har valt att 
skriva om arbete och metoder kring ett självskadebeteende, där vi vill ta reda på vilka metoder 
som tillämpas samt hur det är för de professionella att arbeta med denna typen av 
problematik. Vi är tacksamma för att du engagerar dig och vill göra det 
möjligt för oss att utföra intervjuer. Ungefärlig tid för en intervju är cirka 60 minuter.  
 
I vårt examensarbete har vi handledning av lärare med stor erfarenhet av uppsatsskrivande. 
Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har doktorsexamen – vilket även examinatorerna 
har. Detta kan ses som en kvalitetsgaranti. Vi kommer att följa de etiska riktlinjer som du kan 
läsa mer om på sida 2.  
 
Har du ytterligare frågor eller undrar något kan du gärna kontakta oss eller kursansvarig.  
Tack på förhand för din medverkan.  
 
 
 
Med vänlig hälsning 
   

 

Marija Dimitrijevic                                       
md222tb@student.lnu.se 
0705790884 
 
 
 
 
 

Dora Sisarica 
ds222gr@student.lnu.se 
0704184842   
 
 
 
 

Handledare: Zum Wik -  zum.wik@lnu.se 
Kursansvarig: Mats Anderberg - mats.anderberg@lnu.se 
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11.2 Bilaga 2 – Etiska riktlinjer 
 
Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer och de vi använder 
oss av presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt deltagande i 
vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur förklara för dig 
hur vi ser på dem.  
 
Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens 
syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär att du ska veta vilka vi är, vilken 
utbildning vi tillhör och hur du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta att ditt 
deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan avbryta ditt deltagande.  
 
Samtyckeskravet – innebär att hela ditt deltagande bygger på̊ ditt samtycke. Är det något 
du inte tycker om eller vill ändra så diskuterar vi det och finner nya alternativ 
tillsammans med dig. Som tidigare nämnt kan du även avsluta ditt deltagande i studien 
när du vill.   
 
Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå̊ att det 
är just du som deltagit i studien.  
 
Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen 
kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga arbetet innan det 
publiceras och du kommer att få ett exemplar av uppsatsen, om du vill.  
 
 
Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och vill delta i vår studie. För oss är det 
särskilt viktigt att vi får ta del av dina erfarenheter, då det är just dem vi intresserar oss 
för.  
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11.3 Bilaga 3 – Intervjufrågor 
 
Bakgrundsfakta/ Kompetens:  
 

- Berätta gärna lite om vad det här är för typ av verksamhet och vad du har för 
arbetsuppgifter. 

 
- Vad har du för utbildning?  

 
- Vad är ett självskadande beteende enligt dig? Hur definierar du begreppet?  

 
- När var första gången du kom i kontakt med ett självskadebeteende på ditt 

arbete?  
 

- Hur ofta stöter du på ett självskadebeteende i ditt arbete?  
 

- Vilken är den vanligaste typen av självskadebeteende du stött på i ditt arbete?  
 
Insatser 

- Vilka metoder använder ni då ni behandlar en person med självskadebeteende? 
Finns det speciella riktlinjer som skall följas och i sådana fall vilka? 

 
- Hur hanteras krissituationer? 

 
Känslor 
 

- Hur hanterar du dina känslor i mötet med en person som har ett 
självskadebeteende och hur har ditt arbete påverkat dig?  
 

- Upplever du att det finns några konsekvenser för dig i arbetet med personer som 
har ett självskadebeteende? 
 

- Vilka svårigheter har du upptäckt finns i mötet med en person som har ett 
självskadebeteende? Vad tycker du är jobbigt? 

 
- Har ni någon uppföljning efter insatserna? (Om inte, påverkar det dig att inte 

veta vad som kommer hända med personen?) 
 

- Vad får du för stöd, utbildning eller handledning i din yrkesroll för att hantera 
jobbiga situationer i arbetet? 
 

- Vilken typ av självskadebeteende har varit svårast för dig att hantera? Hur 
kommer det sig? 
 

- Är du bekant med begreppet sekundär traumatisering? 
 

- Finns det något utöver detta som du vill ta upp? 
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