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Abstract 
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Title: Self-harm in School Enviroment - A Qualitative Study of School 

Counselors Experiences and Beliefs in Meeting with Self-harm in Secondary 

School [Translated title] 

Supervisor: Anders Östnäs 

Assessor: Jan Petersson 

 
This study is of a qualitative phenomenological approach. Its background lies in 

recent reports that show the problem of self-harm increasing among adolescents. 

The intent of the study was to highlight school counselors’ view of self-harm, and 

their experiences of meeting self-harm through their work. Six school counselors, 

all employed in secondary school, have participated in semi-structured interviews. 

Data from these interviews have been categorized into themes named Girl Cutters, 

Waves, Meeting Self-harm, and Responsibility. These where analyzed according 

to a social constructionist approach and have been compared to previously known 

research. Results show that several of the school counselors defined self-harm as 

girls who cut themselves. It is also described that self-harm occurs in time-periods 

for groups of pupils, described as waves. A number of school counselors divided 

girls who self-harm in to two categories, depending on how severe it is considered 

to be. Several of the school counselors described that school take on a high 

responsibility for mental health among adolescents, more then they are legally 

responsible for. School counselors described signals for development of self-harm 

problems as over all changes in the pupils general behavior.  
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Förord 

 
Till en början vill vi tacka de informanter som ställt upp i arbetet, utan ert bidrag 

hade detta inte varit möjligt att genomföra. Vi vill även rikta ett stort tack till vår 

handledare Anders Östnäs som med sin kunskap och erfarenhet varit en hjälpsam 

hand på vägen. Till alla som stöttat, hejat på, och hjälp till på vägen – familj, 

vänner, studiekamrater och lärare – 

 Stort tack till er alla!  

 

Detta examensarbete har varit roligt och intressant att genomföra, vi har lärt oss 

mycket på vägen och det är vår förhoppning att genom detta arbete föra en del av 

den kunskapen vidare. Arbetet har väckt många tankar och reflektioner hos oss 

som författare. Förhoppningsvis kommer det även att väcka tankar hos er! 

 

Emma Eriksson & Josefine Manfred 

Kalmar, Våren 2012 
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1. Inledning 

Självskadebeteende ansågs förr vara ett väldigt ovanligt fenomen (Øverland 2010 

s.15). Fenomenet självskadebeteende är i sig gammalt, vilket bekräftas av att det 

går att finna självskadebeteende så tidigt som i Bibeln, exempelvis i 

Markusevangeliet 5:2-5 går det att läsa om en man som skadade sig själv med 

stenar. I mitten av 1800-talet kunde det läsas för första gången om 

självskadebeteende inom medicin, då den tyske läkaren G. M. Bergmann beskrev 

en kvinna som skadade båda sina ögon. Kvinnan beskrevs vara manodepressiv. 

Fenomenet kan dock upplevas som nytt då det under senare decennier har kommit 

mer och mer kunskap och böcker kring självskadebeteende (Wallroth & Åkerlund 

2002 s.7-8). Självskadebeteende hos unga är vanligt förknippat med psykiatri och 

sjukvård, men problematiken med självskadebeteende är även intressant för 

yrkesverksamma inom andra områden för socialt arbete.  

Ämnet för denna studie har inspirerats av BRIS
1
 årsrapport från 2012. Rapporten 

har psykisk ohälsa hos unga som sitt huvudtema (BRIS 2012). Utifrån detta och 

den psykiska ohälsans breda spektrum valdes det att fokusera på ungdomar med 

självskadebeteende, som enligt rapporten ökat kraftigt de senaste åren. Enligt 

rapporten har problemet visat sig vara vanligast förekommande vid 14 års ålder, 

alltså i högstadiet (jfr. BRIS 2012 s.11-12). Det tycks också finnas kopplingar 

mellan självskadebeteende och framtida självmord (Skegg 2005 s.1471). Då 

skolan är en stor del i alla ungdomarnas liv i denna ålder finns det här möjligheter 

till att fånga upp ungdomar som befinner sig i riskzon för ett självskadebeteende 

samt i ett tidigt skede stoppa utvecklingen av problematiken. I skollagen har 

skolans ansvar för elevernas psykosociala situation formulerats som sådant: 

”För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 

sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. 

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För 

                                                 
1
Barnens rätt i samhället  
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medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas 

tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare 

ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att 

elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.” 

SFS 2010:800 2:25§ 

Bland annat innebär denna lag att det är lagstadgat att elever ska ha tillgång till en 

skolkurator.  

 

Akademiker förbundet SSR
2
 (2010) visar i sin rapport Skolkuratorer en bild av 

hur skolkuratorer upplever sin arbetssituation, med syfte att synliggöra arbetet de 

gör samt hur det ser ut. Genom webb- enkäter har statistik sammanställts från 552 

respondenter. Detta visar på att:  

 

 Hela 80 % av skolkuratorerna upplever att arbetsbördan har ökat, detta på 

grund av att den psykisk ohälsa hos eleverna har ökat, svårare 

problematik, mindre tillgång till exempelvis barn och ungdomspsykiatrin, 

samt att även föräldrar söker stöd och hjälp hos skolkuratorerna. Samtidigt 

upplever 40 % att resurserna för elevhälsan minskat. 

 60 % tycker sig fått ansvar för fler elevärenden. Lika många upplever att 

arbetet ökat på grund av sociala medier. Det förekommer tillexempel 

mobbning, konflikter och trakasserier online. Det upplevs vara en 

stressfaktor bland eleverna att alltid vara tillgänglig i sociala medier. 

 70 % av de responderande skolkuratorerna upplever att de inte har tid för 

hälsofrämjande arbete på skolor. Det som då prioriteras bort är bland annat 

förebyggande arbete mot till exempel mobbning och droger, samt arbete 

ute bland eleverna genom sexual- och livskunskap (Akademikerförbundet 

SSR 2010). 

Akademiker förbundet SSR:s (2010) statistik samstämmer med det som även 

framkommit i den tidigare nämnda BRIS-rapporten (2012), att psykisk ohälsa 

upplevs öka bland unga. Den uppvisade statistiken visar att många kuratorer 

upplever att kuratorsyrket är under förändring då både arbetsuppgifter och 

                                                 
2
 Fackförbund för bland att beteendevetare, socionomer, ekonomer och samhällsvetare. Se 

www.akademssr.se 
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ansvarsområden har ökat under senare tid (jfr. BRIS 2012 & 

Akademikerförbundet SSR 2010). Sådana resultat visar på viktigt 

bakgrundsinformation för denna studie, då kuratorernas uppfattningar och tankar 

kring självskadebeteende och arbetet för psykisk hälsa, med stor sannolikhet 

påverkas av den totala yrkessituationen. Utifrån detta resonemang väckts frågan 

kring hur skolkuratorer uppfattar problematiken med självskadebeteende hos 

eleverna. Därför kommer denna studie att belysa hur skolkuratorer upplever att 

arbeta preventivt i skolan för att förebygga att självskadebeteende utvecklas, samt 

hur de resonerar kring självskadebeteende.  

  

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka skolkuratorers uppfattningar av 

självskadeproblematik, samt upplevelserna av arbetet mot självskadebeteende hos 

ungdomar i högstadieålder.  

1.2 Frågor 

1. Hur resonerar skolkuratorerna över sitt arbete för att främja god psykisk 

hälsa hos unga i högstadieålder? 

2. Hur förstår skolkuratorerna självskadeproblematik som fenomen i denna 

åldersgrupp? 

3. Vad urskiljer skolkuratorerna som signaler för utvecklande av 

självskadebeteende hos unga? 

 

1.3  Förtydliganden 

I detta avsnitt klargörs viktiga begrepp för studien. Inledande definieras begreppet 

självskadebeteende. För att tydliggöra både skillnaden och kopplingen till 

självmordsförsök och självmord följer därpå även kortare beskrivningar av dessa 

begrepp. Därpå kommer en beskrivning av hur skolkuratorers yrkesroll ter sig. 
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1.3.1 Vad är självskadebeteende? 

Wallroth och Åkerlund (2002) beskriver att det finns två huvudtyper av 

självskadebeteende, kulturellt sanktionerat självskadebeteende och avvikande- 

patologiskt självskadebeteende (Wallroth & Åkerlund 2002 s.11-12).  

Vid kulturellt sanktionerat självskadande nämns ritualer och seder där andra likväl 

än själv tillåts att skada kroppen. Ritualer är något som görs eller har gjort i flera 

generationer inom traditioner eller trossystem, tillexempel omskärelse. Sedvänjor 

är aktiviteter utan symbolisk betydelse. Dessa har fått en ökad acceptans i den 

västländska kulturen bland annat i form av piercings och tatueringar (Wallroth & 

Åkerlund 2002 s.12).  

Avvikande- patologiskt självskadebeteende däremot menar Wallroth och 

Åkerlund (2002) är på grund av neurologiska sjukdomar eller psykiska störningar. 

Denna grupp består av undergrupper, dessa är grovt självskadande, stereotypt 

självskadande, måttligt/ ytligt självskadande som i sig är indelat i ytterligare tre 

undergrupper, tvångsmässigt, episodiskt samt repetitivt. Grovt självskadande är 

tillexempel extrem skärning av egna kroppsdelar. Stereotypt självskadande är när 

den som utför beteendet är under någon form av egentvång och utför 

självskadebeteenden nästintill rytmiskt till exempel genom att slå sig själv eller 

banka sitt huvud i väggen. Tvångsmässigt självskadebeteende innebär att 

beteendet upprepas var dag tillexempel att en person rycker bort en mängd av sina 

egna hårstrån, detta anses även vara det vanligaste beteendet. Episodiskt och 

repetitivt självskadebeteende är de vanligaste formerna. Här räknas skärande, 

brännande, rispning med mera. I vissa fall övergår episodiskt självskadande till ett 

repetitivt sådant, alltså att självskadandet går från att vara sporadiskt till ett 

utvecklat beroende. Det är inte ovanligt att ett självskadebeteende förvärras och 

ökar (Wallroth och Åkerlund 2002 s.12-14). 

Fjellman (2010) har liknande resonemang som Wallroth och Åkerlund (2002) 

gällande avvikande- patologiskt självskadebeteende, dock kallar Fjellman detta 

för direkt självskadande beteende. Fjellman (2010) skiljer på två former av 

självskadebeteende som kallas direkt och indirekt självskadebeteende. Det direkta 
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självskadebeteendet beskrivs som impulsivt, stereotypiskt, egentligt eller 

tvångsmässigt. Samtliga av dessa typer innebär en direkt fysisk skada. Indirekt 

självskadebeteende har långsiktiga skador där skadorna kan vara olika allvarliga, 

de kan vara både livshotande eller visa sig ofarliga. Inom indirekt 

självskadebeteende räknas missbruk, ätstörningar och riskfyllda beteenden. 

Missbruk gäller både droger och alkohol. Ätstörningarna avser anorexi (självsvält) 

och bulimi (hetsätning), och riskfyllda beteenden som kan vara både sexuella och 

fysiska. Att vistas i omgivningar där risken för våld och sexuella övergrepp är 

överhängande är exempel på detta. Fysiska riskbeteenden är att utsätta sin kropp 

och hälsa för vårdslöshet genom tillexempel klättra på tågvagnar eller hoppa från 

broar (Fjellman 2010 s.28).  

Som synes kan ett självskadebeteende definieras på flera olika sätt. Øverland 

(2010) har samlat flera av dessa i sin bok Självskadebeteende. Det finns en 

enighet i att majoriteten av de som har ett självskadebeteende gör det på grund av 

psykisk smärta (Øverland 2010 s.19). Favazza i Øverland (2010) menar att ett 

självskadebeteende är när en person avsiktligt vill ändra eller skada sin egen 

kroppsvävnad men intention att ta sitt liv saknas (Øverland 2010 s.20). Ett 

gemensamt drag i begreppet självskadebeteende är att smärtan som tillfogas den 

egna personen gör att denne väljer att leva istället för att dö (Øverland 2010 s.20). 

Det anses finnas en koppling mellan självskadebeteende och psykisk sjukdom, 

såsom depression och ångset. Självskadebeteendet ses som en yttring av psykisk 

ohälsa (Stain 2008 s.16). Den definition av självskadebeteende som avses i denna 

studie är:  

 

”[h]andlingar som innebär att individen tillfogar sig själv skada och 

smärta utan att ha för avsikt att ta sitt eget liv. Självskadebeteende är 

en handling som personer använder för att hantera starkt 

smärtsamma tankar, känslor eller situationer”.  

(Thorsen i Øverland 2010 s.20). 

Denna definition har valts just för att den är bred och därmed relativt öppen för 

tolkning. Detta gör den lämplig att använda vid insamlandet av material till 

studien. Valet av denna definition begränsar även begreppet på så sätt som skiljer 



 

 

10 

 

sig från exempelvis Favazzas definition, då den även inkluderar avsikt att ändra 

den egna kroppsvävnaden. Detta har valts bort då bedömning har gjorts att en 

sådan formulering även kan tolkas att innefatta olika ätstörningar, överdriven 

träning i syfte att bygga mycket muskler (Body Building), eller olika sätt att 

kosmetiskt förändra sin kropp, så som skönhetsoperationer eller tatueringar (jfr. 

Favazza i Øverland 2010 s.20). 

1.3.2 Kopplingen till självmordsförsök och självmord 

För att tydliggöra vad som menas med självskadebeteende bör det skiljas från 

begreppet självmordsförsök. Fjellman (2010) beskriver en skillnad i tankesättet 

mellan personer som skadar sig för att hantera svåra känslor och människor med 

en önskan att dö. En väsentlig skillnad är att för den som försöker att ta sitt liv och 

misslyckas, ses detta som ett misslyckande för denna person. Den som däremot 

skadar sig utan suicidintention uppnår något i sig, exempelvis lindrande av ångest. 

Som ett exempel används ett citat där den som skadat sig känner en befrielse i 

själva skadan, att skadan i sig bekräftar att denne fortfarande lever. Att skära sig, 

som är en vanlig metod för självskadebeteende, är däremot en mycket ovanlig 

metod för att genomföra ett självmord. Hela 99 % av ungdomar som begår 

självmord använder sig av någon annan mer direkt metod, exempelvis hängning 

(Fjellman 2010 s.56-58). Sammanfattningsvis finns en stor skillnad i avsikterna 

hos personer som skadar sig eller genomför ett självmordsförsök. Det finns dock 

ett komplext samband mellan de båda begreppen. En person kan genomföra 

självmordsförsök flera gånger, vilket kan misstolkas som ett självskadebeteende. 

Samtidigt är en person med självskadebeteende i riskzon för att i framtiden begå 

självmord (Fjellman 2010 s.58-59, Skegg 2005 s.1471). NE
3
 (2012) definierar 

självmord som en avsiktlig handling där en person tar sitt eget liv (NE 2012). 

WHO:s
4
 definition av självmord är när den avlidne med avsikt och med en 

förväntan genomför en handling vars utgång är dödlig (Øverland 2010 s.21). 

 

                                                 
3
 Nationalencyklopedin  

4
 World Health Organization 
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1.3.3 Skolkuratorns roll 

Sveriges skolkuratorers förening (2011) har publicerat en vägledande 

yrkesbeskrivning för skolkuratorer. En skolkurator är skolans socialarbetare som 

har kompetens inom det sociala och psykosociala, med stöd av en 

socionomutbildning eller liknande utbildning samt erfarenhet inom socialt arbete. 

Detta för att gynna skolelevernas utveckling och lärande. Skolkuratorer ska arbeta 

med förebyggande och hälsofrämjade insatser för att generera en skolmiljö där 

eleverna ska kunna utvecklas emotionellt, socialt och samtidigt nå 

kunskapsmålen. Skolkuratorer har flertalet arbetsuppgifter bland annat är de med i 

elevhälsan, de arbetar med krisarbete, skolans arbete för likabehandling, de 

samverkar med resurserna som finns i samhället och arbetar med skolans 

värdegrund. De arbetar för förändring som ger skolan trygghet, genomför samtal 

som tillexempel stödsamtal, rådgivande samtal och motivationssamtal. 

Skolkuratorer har många uppgifter, denne är som spindeln i nätet och är inblandad 

i det mesta som sker på skolan (Sveriges skolkuratorers förening 2011). 

Juridiskt sett omnämns kuratorns funktion som en del av elevhälsan. Skolverkets 

juridiska vägledning förtydligar dess uppdrag och krav. Enligt denna ska 

skolhälsan arbeta för att stötta barns utveckling inte bara på skolområdet utan 

även den personliga utvecklingen. Elevhälsan ska arbeta övergripande och 

förebyggande för att skapa en god läromiljö, men även arbeta med stöttning på en 

individnivå. Elevhälsan har, och därmed också skolans kuratorer, för att citera 

skolverkets publikation ”ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje 

enskild elevs lärande och utveckling” (Skolverket 2012). 

Kuratorns arbete regleras av sträng sekretess vilket gör att denne har även har 

sekretess gentemot andra delar av elevhälsan. Kuratorn får inte diskutera en elev 

med exempelvis skolsköterskan om det inte står klart att eleven inte kommer att 

lida några men (Skolverket 2012). Kuratorn och övriga delar av elevhälsan har 

dock anmälningsplikt gentemot sociala myndigheter om det finns misstanke att en 

elev far illa (Socialtjänstlagen 14:1§). 
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1.4 Disposition 

I nästföljande kapitel två kommer studiens metodval att behandlas och även andra 

valbara insamlingsmetoder kommer att diskuteras. Vidare i kapitlet redogörs för 

fenomenologin som vald vetenskaplig ansats, metod för analys av insamlad data, 

samt hur data samlats in och därefter bearbetats. Därefter behandlas frågor om 

urval, etik, validitet, tillförlitlighet samt hur arbetsfördelningen sett ut vid 

genomförandet av studien. I kapitel tre presenteras en överblick av tidigare 

forskning aktuell för studiens syfte, tillsammans med en kort reflektion. Därpå 

redogörs för väsentliga teoretiska utgångspunkter från den sociala 

konstruktionismen. I kapitel 4 redovisas studiens resultat, som även analyseras 

löpande utefter uppkomna teman från resultaten. Avslutningsvis följer kapitel fem 

som börjar med en sammanfattning av vad som framkommit bland resultatet. 

Därpå hålls en avslutande diskussion, och även reflektioner och förslag inför 

framtida studier. 
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2. Metod 

Inledningsvis behandlas intervju som val av insamlingsmetod, påföljande stycke 

diskuterar andra valbara metoder som valts bort. Därefter beskrivs fenomenologin 

som vetenskaplig ansats för studien. Därpå följer en kort beskrivning av 

tematisering som analysmetod, följt av två avsnitt kring hur material insamlats 

och bearbetats. Senare presenteras målinriktat urval samt reflektioner kring etiska 

överväganden. Följande avsnitt för resonemang kring studiens validitet och 

tillförlitlighet. Avslutningsvis redogörs det för hur arbetsfördelningen sett ut vid 

studiens genomförande.  

2.1 Val av metod 

Då studien syftar till att generera beskrivningar av skolkuratorernas uppfattningar 

och åsikter om sitt arbete, har intervju tillämpats som insamlingsmetod.  

Intervjuer är lämpliga inom kvalitativ forskning då de är flexibla. En 

semistrukturerad intervju är till viss del strukturerad men den lägger också stor 

vikt på informanternas åsikter, synsätt och uppfattningar om ämnet. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att vissa teman följs och frågorna under 

intervjun kretsar kring dessa. I en semistrukturerad intervju kan intervjun ta olika 

riktingar och därmed ge mycket kunskap om vad den specifika intervjupersonen 

anser vara viktigt. En stor fördel med en semistrukturerad intervju är möjligheten 

att ställa följdfrågor på ny information som framkommer i svaren, intervjun är 

därmed flexibel (Bryman 2008 s.412-413, 415). Denscombe (2009) menar på att 

frågor av känslig karaktär kan vara lättare att diskutera inom det ärliga och öppna 

sätt som en intervjusituation kan erbjuda. Vid användning av ett aktsamt 

tillvägagångssätt blir detta möjligt (Denscombe 2009 s.233). Med öppna frågor 

gavs möjlighet för kuratorerna att reflektera och berätta kring just vad de anser 

vara viktigt kunskap inom området. Intervjuernas semistrukturerade natur har 

möjliggjort att de utvecklats löpande utefter svaren och diskussionerna som 

fördes, vilket gjorde att materialet till studien fick ett djup då de blev fyllda med 

tankar och uppfattningar. 
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Transkribering av inspelade intervjuer ger möjlighet att gå tillbaka i insamlad data 

för att kontrollera att ingen väsentlig information saknas och att analysen blir 

lättare att göra ordentligt när möjligheten finns att gå tillbaka till insamlat material 

(Bryman 2008 s.428). Fördelen med en transkribering är att ljudupptagningarna 

får med det mesta av det som sägs under intervjuerna och även att upptagningarna 

är bestående. Detta underlättar en eventuell kontroll för opponenter. Nackdelen 

med en ljudupptagning är att det som inte sägs högt under intervjun inte kommer 

med, så som kroppsspråk (Denscombe 2009 s.259). I studien vägdes denna 

nackdel upp då intervjuerna har kompletteras med anteckningar där information 

om kroppsspråk och miljö skrivits ner. Denscombe (2009) skriver att med 

ljudinspelning kan informanter känna sig hejdade av bandspelaren i början av en 

intervju (Denscombe 2009 s.259). Detta upplevdes under studien då vissa 

informanter var försiktiga och de tänkte noga på vad de gav för information 

medan andra var avslappnade från början och påverkades inte märkbart av 

bandspelaren. Läs mer i avsnitt 2.6, bearbetning av material.  

Ett problem med transkribering är att det kan vara svårt att höra informanten vid 

de tillfällen de pratat lågt, mumlat eller när andra ljud från omgivningen stör. 

Ibland avslutar informanter meningar innan de är fullständiga och har ibland viss 

betoning, uttal och intonation som kan vara svåra att transkribera (Denscombe 

2009 s.261-262). Att låta den andre författaren korrekturläsa intervjuerna har 

hjälpt till att höra ord som den andre inte uppfattat. Meningar som inte blivit 

fulltaliga har ersatts med ett bindestreck (-) för att tydliggöra att meningen inte är 

komplett. Betoningarna har skrivits ut i små kommentarer i kanterna till 

transkriberingarna, för att få med så mycket känsla och kroppsspråk som möjligt 

för att intervjuerna i sin helhet ska kunna användas. 

Inom denna valda insamlingsmetod är det lämpligt att reflektera över den 

”intervjuareffekt” som kan förekomma. De svar som framkommer i intervjuer 

tenderar att skilja sig åt beroende på vem som ställer frågorna och hur de 

formuleras. Relationen mellan informant och intervjuare påverkas av 

föreställningar om tillexempel etnicitet, kön och yrkesstatus. Ett sätt att hantera 

detta är att som forskare inta en neutral hållning, och på så sätt ”dölja” de delar av 
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sitt jag som kan påverka informanten (Denscombe 2009 s.244-245). För denna 

studie är dessa tankegångar högst relevanta. Löpande har reflekterats kring hur det 

är nästintill omöjligt att bibehålla fullständig objektivitet. Diskussioner har förts 

före och efter intervjutillfällena för att vara fortsatt medvetna om den egna rollen i 

dessa situationer, hur ordval, kroppsspråk och personligheter kan påverka 

samspelet med informanten. Inför analysdelen har diskussioner kring påverkan 

förts, då det inom ramen för resultatet finns risk att studien färgas efter personliga 

preferenser. Detta har i stor utsträckning försökts undvikas genom saklighet och 

undvikande av personliga värderingar. Som läsare av denna studie är det dock bra 

att ha med sig tanken att det är komplicerat att inom kvalitativa studier behålla ren 

objektivitet. 

2.2 Andra valbara metoder 

Andra metoder för insamling av material som övervägts för studien har varit att 

använda observation eller enkät. Robson (2002) beskriver att fördelarna med 

observationer är att de ger möjlighet att uppfatta känslor och attityder. 

Observationer kan tillägga en dimension till en studie som kanske förblir osynlig 

genom andra metoder. Detta genom att uppfatta inte bara vad som sägs, utan även 

hur det fungerar praktiskt (Robson 2002 s.310). Det hade kunnat vara givande för 

denna studie att genomföra observationer. Att vara med i mötet mellan 

skolkuratorer och elever hade utan tvekan varit intressant för studiens syfte, dock 

skulle denna metod röra sig i gränslandet gällande etik. Elever som uppsöker 

skolors kuratorer på grund av självskadeproblematik är redan i en utsatt position, 

och att då genomföra en studie i det läget skulle vara både ansvarslöst och oetiskt.  

Ett annat alternativ var att samla in data genom enkäter. Robson (2002) tar upp att 

enkäter är kvantitativa till sin natur, vilket innebär att denna insamlingsmetod ger 

möjlighet till att generera en stor mängd data, men hur relevant insamlad data är 

kan vara tveksamt (Robson 2002 s.231). För syftet med denna studie har denna 

bredd som enkäter erbjuder inte ansetts centralt, då studiens fenomenologiska 

ansats förutsätter ett djup i data, snarare än en större mängd. Enkäter erbjuder ett 

begränsat utrymme för respondentens egna reflektioner, vilket i detta fall skulle 
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kunna göra att skolkuratorernas upplevelser och intressanta tankar inte får 

möjlighet att komma till ytan. 

2.3 Fenomenologisk ansats 

Denna studie utgår ifrån en fenomenologisk ansats. Fenomenologiska studier 

fokuserar på beskrivningar, tolkningar och subjektivitet där uppfattningar om 

informanters vardag, åsikter, tankar och känslor får möjlighet att ta plats och ges 

ett högt värde. Fenomenologin är uttalat humanistisk vilket gör att den är 

användbar i studier och intervjusituationer som belyser svåra ämnen, då den har 

stor respekt för människor. Inom fenomenologin är företeelsers förklaringar inte i 

fokus, en fenomenologisk ansats syftar hellre till att skapa inlevelsefulla 

beskrivningar av upplevelser och erfarenheter. Fenomenologi är lämplig för att 

beskriva åsikter och personliga tolkningar då dessa har ett högt vetenskapligt 

värde utan att vara positivistiskt, med andra ord ämnar fenomenologin inte föra 

fram några absoluta sanningar (Denscombe 2009 s.109-111, 422-423). Just därför 

är en fenomenologisk strategi lämplig för denna studie då den ger 

skolkuratorernas egna ord och tolkningar av självskadebeteende ett värde. 

Självskadebeteende är ett komplicerat ämne i sig, vilket bidrar till att det är 

omöjligt att konstruera några absoluta sanningar om, däremot kan beskrivningar 

ges om hur fenomenet uppfattas ur skolkuratorernas synvinklar. Studien kommer 

snarare att ge beskrivande tolkningar av problemet. Självklart väcker denna 

strategi frågan om hur resultaten kommer stämma överens med andra då detta är 

unika. En viktig utgångspunkt är dock att just därför att de uppfattningar som 

informanterna delger är personliga, är vad som kommer att göra dem trovärdiga – 

som personliga, professionella uppfattningar. 

2.4 Analysmetod 

Analys innebär att söka i materialet efter huvudsakliga beståndsdelar till varför 

saker är som de är och hur det fungerar. (Denscombe 2009 s.319). För att 

analysera intervjuerna har tematisering använts som metod. 
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Inför intervjuer väljs olika teman ut som grund för intervjuguiden, dessa ska gå i 

linje med studiens syfte och frågeställningar. Som ett steg att utveckla dessa samt 

skapa nya teman utifrån det insamlade materialet kan olika typer av kodning 

användas. Öppen kodning innebär att utifrån intervjuteman söka efter centrala 

punkter och ämnen i materialet. Detta genom att finna gemensamma huvudsakliga 

begrepp som väl beskriver vad som undersöks. Detta gör det tydligt vad som är 

väsentligt och viktigt i analysen av materialet (Dalen 2007 s.76, 84-85). Den 

skapade intervjuguiden utgick ifrån tre olika ursprungsteman, utifrån studiens 

frågor. Dessa var signaler, arbete för god psykisk hälsa samt självskadebeteende 

som fenomen (se bilaga 2). När de transkriberade intervjuerna kodades framkom 

nya viktig kunskap som ledde till att aktuella teman omarbetades och fick nya 

namn och lite annat innehåll. Inför den slutgiltiga analysen fanns då fyra teman, 

varav två har sitt ursprung i intervjuguiden (att möta självskadebeteende och 

ansvar) och två uppkom utifrån intervjumaterialet (”skärtjejer” och vågor). 

 

2.5 Insamling av material  

För att finna avhandlingar, rapporter, vetenskapliga artiklar och 

sammanställningar av material användes de databaser som finns tillgängliga 

genom Linnéuniversitets bibliotek. De databaser som användes var Social Service 

Abstracts samt Sociological Abstracts. Sökorden ”self-harm”, ”self-cutting”, 

”deliberate self-harm”, ”School counselor” och ”adolesence” användes bland 

annat för att finna relevant material. Socialstyrelsens sökdatabas har även använts 

med sökorden ”psykisk ohälsa” och ”självskadebeteende”. Google’s sökmotor har 

använts för att finna lämpliga hemsidor med information om skolkuratorers arbete 

och deras juridiska skyldigheter. Tryckt material i form av böcker, avhandlingar 

och antologier har även använts. Sökord för denna litteratur har varit bland annat 

”självskadebeteende” och ”self-harm”. Utgivningsåren för material använt för 

kunskapsöversikten har avgränsats till att innefatta de senaste tio åren, detta för att 

använda de senaste rönen inom forskning och övrig litteratur, för att ha aktuella 

och uppdaterade kunskapskällor. Intervjuerna med skolkuratorerna förbereddes 

genom utvecklande av ett informationsbrev med studiens innebörd och syfte 

förklarat samt kontaktuppgifter (se bilaga 1). Då intervjuerna varit 
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semistrukturerade har ett underlag för intervjuinnehållet utformats efter tre olika 

teman utifrån undersökningens syfte och frågeställningar, se avsnitt 1.2 och 2.4. 

Under specifikt tema har funnits förslag på intervjufrågor men det har även 

funnits stort utrymme för informantens egna reflektioner (se bilaga 2).  

Kontakt med informanterna upprättades genom e-post med i första hand 

skolrektorer som tillfrågats om eventuellt intresse av deltagande. Dessa har i sin 

tur hänvisat vidare till kuratorn vid den tillfrågade skolan. I e-postkontakterna har 

de grundläggande idéerna till studien presenterats, även att studien kommer att 

genomföras som ett examensarbete för två socionomstudenter vid 

Linnéuniversitetet och att deltagandet är frivilligt. Under arbetets gång ändrades 

fokus för studien, från att även ha inkluderat elever på skolor, och därmed 

ändrades även insamlingsmetoden. Den ursprungliga idén var att göra en 

jämförande studie mellan skolelevers och skolkuratorers upplevelser av 

självskadebeteende. Information skulle då samlats in genom enkäter. Det visade 

sig dock vara svårt att få tag på respondenter bland eleverna. I kontakten med 

skolrektorer framkom att eleverna får svara på så många enkäter i skolan att 

svaren har kommit att bli oseriösa. Enkäter till skolelever skulle dessutom ställa 

andra etiska krav på studien då självskadebeteende är ett känsligt ämne, och att 

det i vissa fall skulle behövas tillstånd från vårdnadshavare om eleverna är unga. 

Efter detta kontaktades skolkuratorerna direkt utan att först kontakta rektorn då 

det inte längre var nödvändigt att gå via denne när ingen elevkontakt blev aktuell. 

Insamlingen har skett på sex (6) olika skolor med varderas skola med dess 

skolkurator. På en skola satt en vikarierande skolkurator med. Plats för 

intervjuerna har skett vid respektive kurators arbetsplats.  

2.6 Bearbetning av material 

I förarbetet och genomgång av tidigare forskning har material som artiklar och 

avhandlingar sållats ut. Mycket intressant material på ämnet finns, men endast det 

som varit relevant i linje med denna studies syfte har använts i det färdiga arbetet. 

Som ett första steg inför analys har intervjuerna transkriberats. I 

transkriberingarna har även anteckningar kring kroppsspråk och särskilda tonfall 
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som förekommit i intervjuerna förts in. Detta som kompletterande kommentarer 

för att skapa en förståelse av sammanhanget vid intervjutillfället. Vid genomgång 

av intervjuutskrifterna har de tematiserats där fyra olika teman har identifierats 

som särskilt relevanta för studien. Även vissa användningar av ord har plockats 

fram och visas i kapitlet för resultat och analys. I analysen har materialet från 

intervjuerna jämförts och tolkats utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

där den tidigare kunskap används som grund för analysen. 

2.7 Urval 

För studien har målinriktat/målstyrt urval tillämpats som enligt Bryman (2008) 

innebär att urval görs baserat på vilka personer som är relevanta för de aktuella 

forskningsfrågorna. Vid denna typ av urval utses informanterna för att deras 

kunskaper är av relevans och att de har förståelse för en specifik social företeelse. 

Urvalet sker på olika nivåer, först väljs en organisation ut och sedan väljs 

informanter ut inom organisationen (Bryman 2008 s.350,392, 434). Det målstyrda 

urvalet har strategiskt valts att tillämpas i denna studie utifrån den aktuella 

problemformuleringen. Den organisation som valts är högstadieskolor med 

årskurser 7:an, 8:an och 9:an. Informanterna som valdes ur denna organisation är 

vartdera högstadiets skolkuratorer för att de är mest lämpade inom ämnesområdet, 

då de ska besitta en psykosocial kompetens. Vilka dessa skolor är kommer att 

hållas konfidentiellt i studien då det inte är relevant utifrån syftet. De intervjuade 

skolkuratorerna representerar sin yrkeskategori snarare än sin organisation. 

I studien presenteras intervjuer från sex (6) skolkuratorer. Flera kuratorer hade 

kunna intervjuats för att bredda studien och utöka kunskapen. Dock upplevdes att 

studiens frågeställningar blivit besvarade i och med dessa sex intervjuer. Därför 

gjordes bedömning att fler intervjuer skulle vara överflödiga. Svaren och 

reflektionerna från de deltagande skolkuratorerna räckte gott och väl för analys. 

Skolkuratorerna är till stor del en homogen grupp, de är samtliga kvinnor och 

inom samma ålderspann, med undantag för en något yngre kurator. De har 

likvärdiga utbildningar, och de flesta har en yrkesbakgrund inom socialtjänsten. 

Endast två har annan yrkesbakgrund, men fortfarande inom området socialt 
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arbete. Att gruppen intervjuade skolkuratorer är så enhetlig är inte ett medvetet 

val, utan ett resultat av hur denna yrkeskategori i dagsläget ser ut.  

2.8 Etiska överväganden 

För att hålla ett öppet förhållningssätt har informanterna i denna studie erhållit ett 

informationsbrev, där studiens syfte framgår tydligt samt vilka som ligger bakom 

studien, deltagarens rätt att avböja och rätten att avsluta intervjun när helst denne 

vill. En etisk egenprövning har genomförts och det förekommer utifrån den inga 

skäl för ytterligare prövning hos Etiska rådet.  

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra (4) etiska principer som bör användas 

vid forskning inom samhällsvetenskaplig och forskning inom humaniora. Dessa 

fyra etiska principer är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002 s.6). Efter en 

kort sammanfattning om vad de olika principerna innebär redovisas hur det 

applicerats på studien. 

2.8.1. Informationskravet 

De berörda parterna inom forskningen måste veta syftet för studien. Parterna 

måste även bli informerade att det är frivilligt deltagande, att de har rätten att 

avsluta sin medverkan. De ska informeras om allt som berör studien som kan 

tänkas vara en faktor som gör att de vill avbryta sin medverkan. Parter ska få veta 

deras uppgift i forskningen samt under vilka villkor de medverkar 

(Vetenskapsrådet 2002 s.7). Informanterna i denna studie har erhållit ett 

informationsbrev. Informationsbrevet innehåller syftet med arbetet och 

information om deltagarnas rättigheter och villkor (se bilaga 2). 

2.8.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet bygger på informantens rättighet att frivilligt bestämma om 

denne vill medverka. Ansvarig för studien ska införskaffa ett samtycke från 

berörda parter om deltagande. Deltagarna har rätt att avbryta och bestämma hur 

länge de vill delta och även på vilka villkor (Vetenskapsrådet 2002 s.9-10). I 
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kontakten som förts med denna studies informanter har det informerats att det är 

frivilligt att delta, och informanterna har samtyckt till att deltaga och spelas in.  

2.8.3 Konfidentialitetskravet 

Personuppgifter om informanter skall förvaras så att obehöriga inte får del av 

dessa. Uppgifter som införskaffas till studier skall behandlas konfidentiellt, dvs. 

att materialet inte kan återkopplas till informanten (Vetenskapsrådet 2002 s.12). 

Denna studie använder ej personuppgifter då detta inte är relevant i förhållande till 

studiens syfte. De deltagande skolkuratorerna nämns inte vid namn och det gör 

inte heller deras arbetsplatser. Dessa är också informerade om att de 

transkriberade intervjuerna inte kommer att bli offentliga, med undantag för att 

studiens ansvarige handledare samt opponenter har rätt att ta del av 

intervjumaterialet om de så vill. 

2.8.4 Nyttjandekravet 

De insamlade uppgifterna får enbart användas till denna studie (Vetenskapsrådet 

2002 s.14). Information har gått ut till informanter om att uppgifterna endast 

kommer att användas för denna studies syfte och inte på annat vis. 

2.8.5 Övriga etiska resonemang 

Som ett komplement till vetenskapsrådets forskningsetiska principer används 

Denscombes (2009) första forskningsetiska princip. Principen ”att skydda 

deltagarnas intressen”, som innebär att studiens informanter inte ska lida några 

fysiska eller psykiska men av sitt deltagande. Som forskare är det viktigt att 

reflektera över de eventuella konsekvenser deltagandet kan få för informanten 

(Denscombe 2009 s.195-196). Detta har diskuterats med slutsats att det inte 

kommer bli några sådana typer konsekvenser för deltagarna, då ämnet inte anses 

vara av känslig karaktär för yrkesverksamma inom socialt arbete. Hade 

informanterna exempelvis istället varit elever, personer med egen 

självskadeproblematik eller personer utan utbildning på området, hade ämnet 

kunnat anses vara emotionellt påfrestande. Men i detta fall när det gäller 
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skolkuratorer så är självskadebeteende något som möts i det vardagliga arbetet, 

denna studie bör därför inte leda till några men för dessa informanter. 

En annan viktig del att tänka på vid intervjuer ur en etisk aspekt är att 

informanterna har rätt att säga till om det är något av det protokollförda som de 

vill ska uteslutas från dokumentet (Denscombe 2009 s.231). Detta har tagits i 

beaktning och en kurator valde att redigera sitt dokument utefter hennes 

rättigheter att göra detta. Denscombe (2009) nämner att en intervju som sker 

omdömeslöst kan vara en kränkning av informanternas privatliv (Denscombe 

2009 s.269). Detta har tagits i beaktning och efter genomförandet av intervjuerna 

gjordes bedömningen att ingen av informanterna tycks ha blivit kränkt av frågor 

som ställts eller av författarnas förhållningssätt, alla var nöjda med intervjun. 

2.9 Validitet  

Studien påverkas av att den är av kvalitativ art, detta innebär att den antar en 

helhetssyn på studieämnet och genererar i beskrivningar av data. Detta skiljer sig 

från kvantitativa studier som förknippas mer med siffror och att hitta samband 

mellan olika företeelser. Ett problem med att skapa beskrivningar utifrån ett 

intervjumaterial, är osäkerhet i om informationen är korrekt och fullständig 

(Robson 2002 s.170-171). I denna studie har detta hanterats genom att banda 

intervjuerna för att sedan transkribera dem. De har även kontrollerats av båda 

författarna, vilket höjer trovärdigheten att utskrifterna stämmer överens med de 

faktiska intervjuerna. 

Även det övriga materialet som använts för studien, så som rapporter, artiklar och 

böcker, måste bedömas huruvida det är kommer från trovärdiga källor. Då 

materialet som använts inhämtas från bland annat statliga myndigheter, lagrum, 

erkänt vetenskapliga tidsskrifter samt böcker skrivna av bland annat utbildade 

psykologer, bedöms detta material ha hög trovärdighet (jfr. Denscombe 2009 s. 

316-317,302-303). 

I och med att det är en fenomenologisk studie så har skolkuratorerna intervjuas 

om sina upplevelser. Detta kan enligt Denscombe (2009) ge en relativt låg 
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validitet för en studie då det inte går att kontrollera huruvida upplevelser är sanna 

eller inte, då upplevelserna är personliga. För att studien ska ha en hög 

trovärdighet bör bedömning göras om informanterna är lämpliga för intervjun, om 

de har tillräckliga kunskaper och vet vad de pratar om (Denscombe 2009 s.265-

267). Skolkuratorerna har en hög trovärdighet att uttala sig om ämnet för studien 

då de har utbildning inom det psykosociala området. I och med att flera intervjuer 

genomförts som beskriver liknande upplevelser tyder detta på att resultatet är 

riktigt. 

 

2.10 Tillförlitlighet 

Forskarens roll påverkar tillförlitligheten i kvalitativa studier, inom dessa är 

forskarens inblandning ofta en central del. Detta genom att forskaren själv är en 

del av den aktuella insamlingsmetoden och att ”forskarens jag” påverkar vilken 

data som samlas in, det är svårt att vara objektiv och detta gör att resultaten av 

studien i viss mån blir unika, då de är beroende av dess kontext. Forskarens själv, 

med dess värderingar och bakgrund, blir en oundviklig del av hur denne senare 

tolkar sitt material (Denscombe 2009 s.268-269, 323). Att ta i beaktning för denna 

studie är att om samma skolkuratorer skulle besvara samma frågor igen, skulle 

svaren kunna skilja från dessa ursprungsintervjuer. Detta för att svaren är unika, 

då de är beroende av det totala sammanhanget och skolkuratorernas funderingar 

som kan förändras över tid (jfr. Denscombe 2009 s.268-269). Därmed är studien 

svår att upprepa för en kontroll av tillförlitligheten. För att underlätta och höja 

tillförlitligheten är det inom denna typ av kvalitativ forskning bra att tydligt följa 

och redogöra för viktiga metodiska principer, som exempelvis hur intervjuer kan 

och bör gå till. Detta har redovisats genom hela detta kapitel. 

2.11 Arbetsfördelning 

Under arbetets gång har arbetet fördelats till viss del mellan de två författarna. De 

olika styckena i studien har delats upp och har skrivits var för sig, dock har alltid 

stycket granskas av den andre för korrekturläsning. Författarna har alltid suttit 

tillsammans vid skapande av respektive stycke för att under arbetets gång föra 

gemensamma diskussioner om arbetet för att föra samman texten till en helhet. 
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Vid genomförandet av intervjuerna deltog båda och den ena höll intervju och den 

andra hjälpte till med kompletterande anteckningar och frågor. Genomförandet av 

intervjuerna fördelades tre och tre, likväl som vid transkriberingen. Även dessa 

har sedan korrekturlästs av den andre för att säkerställa att utskrifterna är korrekta. 

Gemensamt har arbetet granskas om och om igen för att göra en avslutande 

gemensam analys. 
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3. Kunskapsöversikt och Teori 

Med utgångspunkt i både rapporter, vetenskapliga artiklar och avhandlingar 

framgår det finnas en hel del forskning på ämnet självskadebeteende från de 

senaste åren. Här presenteras utvald forskning kring ämnet som ligger nära 

studiens aktuella frågeställningar. Denna forskning påvisar hur kunskapsläget ser 

ut idag, och därefter tillkommer även en kort reflektion kring det aktuella 

kunskapsläget. Slutligen presenteras den sociala konstruktionismen som vald teori 

att användas i den avslutande analysen.  

3.1 Tidigare forskning om förekomsten av självskadebeteende  

Hur vanligt självskadebeteende är ser olika ut i olika studier. Lindgren (2011) 

skriver i sin avhandling att 4-6 % av en normalpopulation har någon form av 

självskadebeteende som involverar en hudskada vid impulsivt beteende (Lindgren 

2011 s.50). Holmqvist, Carlberg och Hellgren (2007) anger att 1 % av flickor i 

Sverige mellan 13-18 år har skurit sig eller bränt sig. De tar även upp 

internationella studier som visar att 1,7 % av 15-16 -åringar i Australien har skurit 

sig, samt en engelsk studie som visar att 7,2 % av flickorna i åldern 15-16 år 

skurit sig och 2,1 % av pojkarna. En norsk studie visade på likande siffror för 

flickor och pojkar i samma ålder, av flickorna var det 7,6 % och av pojkarna 

enbart 2,3 % (Holmqvist, Carlberg & Hellgren 2007 s.1-2). Landstedt och 

Gillander Gådin (2010) nämner i sin artikel att över ett livsloppsperspektiv har 17 

% av en normalpopulation haft ett självskadebeteende, 23,3 % av kvinnorna och 

10,5 % av männen (Landstedt & Gillander Gådin 2010 s.17).  

Lindgren (2011) nämner olika studier som är överens om att självskadebeteende 

som fenomen förekommer bland både män och kvinnor, men det tar sig olika 

uttryck och det är vanligare att kvinnor använder metoden att skära sig (Lindgren 

2011 s.50). Lundh, Karim och Quilisch (2007) för liknande resonemang kring 

skillnaden mellan kvinnor och män. De ser dock inga skillnader hur vanligt 

självskadebeteende är mellan kvinnor och män de det ser är att kvinnor är mer 

benägna att skära sig på kroppen än vad männen är (Lundh, Karim & Quilisch 

2007 s.33). Enligt Socialstyrelsens (2009) rapport Skador och förgiftningar 
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behandlade i sluten vård 2008 framgår att behandling av självskadebeteende ökat 

sedan 1999 och att det är vanligast hos kvinnor i åldern 15-24 år, även om det 

under de senaste åren skett en ökning både bland män och äldre kvinnor 

(Socialstyrelsen 2009 s.10). 

3.2 Kunskap om orsaker  

Självskadebeteendet beskrivs som en hanteringsstrategi för att klara av starka och 

svåra känslor, tillexempel ångest och stress (Lindgren 2011 s.50). 

Självskadebeteende kopplas även starkt samman med olika psykiatriska diagnoser 

och personlighetsstörningar (Øverland 2010 s.37). Detta stödjer även Holmqvist, 

Carlberg och Hellgren (2007) då även de menar att självskadebeteende kan finnas 

som symptom vid olika diagnoser, tillexempel borderline (Holmqvist, Carlberg & 

Hellgren 2007 s.2). Det finns även samband med låg självkänsla där 

självskadebeteendet kan användas som straff mot den egna personen (Lundh, 

Karim & Quilisch 2007 s.33).  

Orsaksfaktorer till självskadebeteende anses vara många. Inom viss forskning 

beskrivs olika typer av emotionella faktorer hos unga flickor, så som ångest, 

depression, stress, missbruk och övergrepp. Självskada beskrivs även uppkomma i 

samband med nyligt uttryck av självskadebeteende bland vänner (Holmqvist, 

Carlberg & Hellgren 2007 s.2, Landstedt & Gillander Gådin 2010 s.17). 

Holmqvist, Carlberg och Hellgren (2007) skriver vidare att flickor som anses vara 

välfungerande men som utsätts för en hög stress och har höga ambitioner mycket 

väl kan utveckla ett självskadebeteende. De nämner även att pojkar tenderar att 

agera aggressivt utåt, istället för att agera inåt som flickor gör (Holmqvist, 

Carlberg & Hellgren 2007 s.2).  

Socialstyrelsens (2004a) kartläggning på ämnet, Flickor som skadar sig själva¸ 

talar om att självskadebeteende i samhällsdebatter uppfattas som smittosamt. 

Utifrån de undersökningar som ligger till grund för kartläggningen framgår att 

vännerna till viss del kan vara en bidragande orsak, men att orsakerna till 
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självskadebeteendet oftast består av fler komponenter så som andra sociala 

problem (Socialstyrelsen 2004a s.23).  

De orsaksfaktorer till självskadebeteende som ovan beskrivits kan kopplas 

samman med forskning som finns om så kallade risk- och skyddsfaktorer. 

Lagerberg och Sundelin (2000) beskriver att även om en person har flera 

riskfaktorer för att utvecklas negativt, kan detta vägas upp om det finns positiva 

skyddande faktorer. Sådana skyddande faktorer kan vara inre förmågor som god 

förståelse, uthållighet, psykisk energi, självförtroende samt kontroll över impulser 

och känslor. De emotionella faktorerna som till synes tenderar att ligga bakom 

flickornas självskadebeteende är starka riskfaktorer. Om ett barn eller en ungdom 

har många riskfaktorer, men inte tillräckligt många skyddande faktorer som kan 

hjälpa hanteringen av dessa, så är de i riskzon att utveckla bland annat psykisk 

ohälsa och även andra sociala problem (Lagerberg & Sundelin 2000 kap 4-5). 

3.3 Samband med självmord 

Fastän det är vanligt att självskadebeteende definieras som en självskada utan 

suicidintention, finns ett samband att personer som har ett självskadebeteende 

senare tar sitt liv. Av personer som fått sjukhusvård på grund av sitt 

självskadebeteende, har 5 % begått självmord inom nio år efter sjukhusbesöket 

(Skegg 2005 s.1471). Wasserman (2002) skriver i sin artikel Att förebygga 

självmord hos unga – ett försummat område att ungdomar som är 

självmordbenägna har svårt att både ta emot och be om hjälp. Detta sker parallellt 

med att omgivningen inte heller känner igen ungdomens beteende. Wasserman 

redogör även för att studier, både internationella och nationella, som visar att 

dessa ungdomar har svårt att dela med sig av sina problem både till sina föräldrar 

och till andra vuxna som vistas i ungdomarnas närmiljö (Wasserman 2002 

s.2740).  

På samma ämne har NASP
5
 (2010), sammanställt rapporten Att förebygga 

självmord och självmordsförsök hos skolelever. Rapporten tar upp flertalet 
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punkter som ska vara till hjälp för skolpersonal att identifiera ungdomar som 

befinner sig i riskzon för självmord eller självmordsförsök. Punkterna är exempel 

på riskbeteende, och innefattar förändringar i den unges beteende i former av 

försämrade skolresultat, frånvaro, bristande intresse och engagemang, ökat 

användande av cigaretter, alkohol eller droger, dåligt uppförande samt 

våldsamheter i skolmiljön. När ungdomarna har identifierats beskrivs de i 

rapporten, att unga som är självmordsbenägna ofta är överkänsliga i 

kommunikationen med sin omgivning, och att de ofta har en bristande tillit i 

relationer med både vänner och familj (NASP 2010 s.20, 29).  

3.4 Vem har ansvaret? 

En rapport från Socialstyrelsen (2004b) skriver att vid ett självskadebeteende är 

det viktigt att ungdomarna blir sedda av vuxna. De vuxna måste försöka förstå, 

intressera sig och försöka hjälpa den unge med dess problematik. Vuxna måste 

vara medvetna om att självskadebeteende existerar och måste resonera kring 

huruvida självskadebeteende kan dölja sig bakom annan problematik. Med denna 

kunskap ökar chanserna att upptäcka självskadebeteende tidigt. Ungdomarna 

behöver vuxna i sin omgivning som ger möjlighet till samtal, tillexempel så har 

vuxna inom skolväsendet här en viktig uppgift (Socialstyrelsen 2004b s.39). 

 

I Socialstyrelsens (2010) rapport Barn och ungdomar med psykisk ohälsa – vem 

tar hand om dem? granskades under 2008-2009 vårdcentraler, 

barnavårdscentraler, ungdomsmottagningar och skolhälsovård. Bland annat 

undersöktes vilket förebyggande arbete som verksamheterna genomför för att 

tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos unga, samt arbete för utredning, stöd och 

behandling. Rapporten visar på flera brister. Det framgår bland annat att det finns 

oklarheter i ansvarsfrågan, både kring vem som ansvarar för psykisk ohälsa hos 

barn, samt vilka uppgifter som ska genomföras via BUP
6
 och vilka som ska få 

behandling där. Många vårdcentraler anser sig inte ha något ansvar angående 

psykisk ohälsa hos barn och unga mellan 6-18 år. Rapporten drar slutsatsen att det 
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på många håll i Sverige inte finns någon icke specialiserad vård för unga med 

psykisk ohälsa. Detta beror på att kommuner och landsting inte formulerat 

uppdrag, eller varit för otydliga i formuleringarna. Det förebyggande ansvaret 

ligger hos skolhälsovården men denna saknar i många fall uppdrag från 

landstingen för att praktiskt arbeta med psykisk ohälsa (Socialstyrelsen 2010 s.7-

9). 

3.5 Kommentar till tidigare forskning 

I förarbetet till denna studie har det förekommit flertalet kvalitativa studier som 

utgår ifrån egna upplevelser hos personer med ett självskadebeteende och även en 

hel del kring orsaker. Det tycks dock finnas få direkta studier om prevention av 

självskadebeteendet samt de egna upplevelserna hos den profession som möter 

självskadeproblematiken. Att ha i åtanke kring den kunskap som presenterats om 

olika orsaksfaktorer för självskadebeteende är att mycket utgår från att beteendet 

finns hos unga flickor. Som framkommit så är också beteendet vanligast i just den 

gruppen och det är därför kanske inte särskilt märkligt att det här finns mer 

dokumenterad kunskap. Självskadebeteende ökar även hos andra grupper och utan 

mer kunskap kring utvecklande av problematiken hos pojkar i samma ålder, går 

det inte att säga säkert om det är samma typer av orsaksfaktorer. Att vara 

medveten om att det kan finnas skillnader mellan pojkar och flickor och olika 

åldersgrupper bör därför tas i beaktning. 

3.6 Socialkonstruktionism som teoretisk ansats 

Att använda socialkonstruktionistiska tankegångar för att analysera fenomenet 

självskadebeteende ger möjlighet till en ny vinkling av ämnet, som skiljer sig från 

annars vanliga psykologiska synsätt. Som tidigare nämnts har självskadebeteende 

betraktats vara ett psykologiskt fenomen men för beteendevetare så som 

socionomer är ämnet intressant på en mer social nivå. 

Crombys och Nightingales (2001) beskrivning av den sociala konstruktionismens 

grundtanke bygger på att upplevelsen av människor och deras omvärld skapas 

genom sociala processer. Dessa processer beskrivs vara överlägsna både 
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religioner och individuella människors inflytande för samhällets uppbyggnad. 

Genom språk, relationer och uppbyggnad av samhälliga strukturer formar 

människor den egna omgivningen, som genom dessa sociala processer konstrueras 

och rekonstrueras. Verkligheten bygger på den sociala verklighet människor i 

samspel skapat för sig själva (Cromby & Nightingale 2001 s.20-21). Genom 

processer skapar människor tillsammans både mening, normer och strukturella 

ramar för samhället. I likhet med dessa sociala processers skapande av 

gemensamma sociala koder, beskriver Berger och Luckmann (1979) hur 

vardagslivets verklighet konstrueras. Människor tolkar omvärlden genom både 

tankar och handlingar, och genom dessa fortsatta tolkningar bibehålls världen. 

Resonemang förs kring hur detta är beroende av människors medvetande om att 

det finns olika verkligheter. Enligt Berger och Luckmann (1979) riktas 

medvetandet alltid in på olika objekt, så som tecken eller symboler, som finns 

antingen i den yttre gemensamma världen eller inom den inre subjektiva 

verkligheten. Vilken mening objekten kommer ha är olika beroende av 

verklighetssfär. Med verklighetssfär menas att människor är medvetna på flera 

nivåer, och jämförelse görs till människor i dagdrömmar och i den fysiska 

verkligheten, medvetandet har förmågan att röra sig i mellan dessa. Vardagslivets 

verklighet är på förhand till stor del konstruerad av strukturer, som en enskild 

människa har svårt att ändra på. Människors uppfattningar om den egna världen är 

subjektiv, men de är samtidigt medvetna om varandras olika verkligheter och kan 

därför tillsammans skapa en gemensam värld, trots eventuella konflikter (Berger 

& Luckmann 1979 s.31-35). 

De huvudsakliga traditionerna inom den sociala konstruktionismen 

problematiseras av Cromby och Nightingale (2001) genom att hävda att fokus 

länge varit starkt på diskurs och språk. Vilket visserligen är i sin ordning då detta 

är viktiga aspekter, problemet syftar dock på att den sociala konstruktionismen en 

längre tid missat väsentliga delar av de sociala processerna som ligger utanför 

språkets diskurs. Nya aspekter som lyfts är frågor om makt, materialitet och 

förkroppsligande. Inom begreppet makt synliggörs orättvisor och maktmissbruk 

som skapats i och med företag och samhällets strukturella uppbyggnad. Inom 

frågan om materialitet växer diskussion fram kring de möjligheter och 
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begränsningar som fysiska ting skapar för den sociala konstruktionismen (Cromby 

& Nightingale 2001 s.17-18). Frågorna om makt och materialitet i ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv är förvisso mycket intressanta men i huvudsak 

relevant för denna studie är främst begreppet förkroppsligande som därför 

kommer att beskrivas mer ingående nedan.  

3.6.1 Förkroppsligande 

Genom begreppet förkroppsligande så ifrågasätter Cromby och Nightingale 

(2001) vad människokroppen egentligen är och vilken betydelse kroppen har i en 

social kontext. Både det fysiska, utseendet och vilka funktioner kroppen besitter 

eller saknar, samt det psykologiska med upplevelser, tankar och känslor, är något 

som bör ses inom ramarna för social konstruktionism. Kroppen beskrivs med idel 

mäktiga ordalag som lyfter upp den som unik, full med styrkor och förmågor samt 

individuell tankeförmåga. Samtidigt beskrivs kroppen även i mindre positiva ord, 

som klumpig och opålitlig och med en naturlig fallenhet för ett självdestruktivt 

beteende. Inom den sociala konstruktionismen är begreppet viktigt för att det 

kroppen har med sig genom sina förmågor och personliga erfarenheter i högsta 

grad påverkar och är en väsentlig del i samspelet och därmed också i sociala 

processer. De kroppsliga förmågorna möjliggör alltifrån fysiska krämpor till att 

använda kroppen i dans, visa åsikter, känslor eller religionstillhörighet, men även 

hur kroppen framställs genom yttre attribut (Cromby & Nightingale 2001 s.18, 

28-30).  

Cromby och Nightingales (2001) resonemang här ovan får medhåll i Vivien Burrs 

(2001) diskussion kring psykologin i motsättning till socialkonstruktionism. Burr 

(2001) ställer sig frågan vad som händer med individen, vad är individen, om allt 

är vilar på sociala processer? Burr (2001) menar att alla unika individer i sig 

själva är sociala konstruktioner, då diskurser omedvetet får fäste i människor och 

talar genom dem. Vidare talas även om begreppet förkroppsligande och beskriver 

en fenomenologisk syn på kroppen. Kroppen har en näst intill enorm betydelse, då 

det är genom denna, genom kroppens sinnen, som vi upplever den värld vi lever i 

och därmed är en del av. I exempel kring konst och dans belyses hur kroppen, 
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likväl som språket, kan användas för att skapa mening. En aspekt som Burr (2001) 

betonas som viktig inom socialkonstruktionism, är att ta kroppens betydelse på 

allvar (Burr 2001 s.159, 166-171). 

Vivien Burr (2001) talar om att den sociala konstruktionismen utmanar 

psykologin, som har en tendens att förklara psykiskt mående beroende av 

individuella egenskaper. Detta lägger ansvaret för missförhållanden på den 

enskilde individen, vilket kan få konsekvensen att andra faktorer inte synliggörs. 

För att tydliggöra sitt resonemang lyftes skillnader för språkets olika roller inom 

psykologin och den sociala konstruktionismen. Inom psykologin menar Burr 

(2001) att språket endast har funktionen av ett kommunikationsmedel, medan det 

har en större betydelse inom socialkonstruktionism där språket är en viktig 

beståndsdel för de sociala processer genom vilka vi formar vår värld (Burr 2001 

s.157-159). 

3.6.2 Känslor 

Ytterligare en intressant aspekt i synen på individer inom den sociala 

konstruktionismen, är hur människans känsloliv är att betraktas. Trevor Butt 

(2001) konstaterar det faktum att människors känslor existerar, vilket de flesta 

vetenskaper tycks vara överens om. Vad som är en känsla, och vilka typer av 

känslor som finns, finns det däremot olika uppgifter om (Butt 2001 s.177). På 

samma ämne talar även Macionis och Plummer om att våra känslor och hur vi 

hanterar dem, är beroende av sociala omständigheter. Hur det talas kring dem, hur 

och när de visas, och även mönster i vem som uppvisar vilka känslor, exempel ges 

att kanske pojkar tenderar att uppvisa mer aggressiva känslor än vad flickor gör. 

Denna sociala del, som när det är okej att visa vissa känslor, är inget biologisk vi 

har med oss, utan snarare resultat av sociala processer som skapat sociala koder 

för hur vi uppvisar känslor (Macionis & Plummer 2008 s.216).  

 

Berger och Luckmann (1979) beskriver att förutom olika föremål i vardagen, kan 

även människors känslor och deras tankar ses som objekt, att genom tolkning 

använda för att konstruera en social verklighet. Med detta menar de att genom 
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kroppsspråk eller ansiktsuttryck kan en annan människas känslor tolkas. 

Vardagslivet verklighet fungerar på grund av alla dessa objektiveringar av både 

människor och fysiska föremål i omgivningen (Berger & Luckmann 1979 s.48-

49). 

I analysen av denna studie är betydelsen kring både språket och kroppen som 

objekt, viktiga beståndsdelar för att kunna föra fram en beskrivning av 

skolkuratorers uppfattningar kring självskadebeteende. Det är med språket som 

uppfattningar kring kroppen, och synen på användandet av kroppen på detta vis, 

kan förmedlas. Det är även genom språket i sig som uppfattningarna av 

självskadebeteende produceras. Genom de sociala processerna skapas och 

uppfattas även människors känsloliv, som i kunskapsöversikten framgår vara 

viktiga aspekter inom ämnet självskadebeteende då det tycks finnas kopplingar 

mellan orsaker och emotionell problematik som självskadebeteende kan vara 

uttryck för. 
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4. Material och Analys 

Nedan kommer data från de genomförda intervjuerna vävas samman med 

socialkonstruktionistiska analytiska tankegångar och även sättas i relation till det 

nuvarande kunskapsläget. Detta kommer att generera i beskrivningar av hur 

skolkuratorerna upplever självskadebeteende och sin roll och hur dessa 

upplevelser kan förstås. Skolkuratorernas namn har plockats bort i enlighet med 

konfidentialitetskravet. Här nedan kommer de istället att benämnas som 

skolkurator A, B, C, D, E, F. Studiens resultat har delats upp i kategorierna 

skärtjejer, vågor, att möta självskadebeteende och ansvar. Dessa kategorier utgår 

till viss del från vad som framkommit i intervjumaterialet, och till viss del från de 

ursprungliga frågeställnigarna.  

4.1 ”Skärtjejer” 

I samtliga intervjuer ombads informanterna att beskriva vad ett 

självskadebeteende är enligt dem själva. Skolkuratorerna berättade att det finns 

många olika typer av destruktivt beteende som kan anses vara ett 

självskadebeteende. Som Kurator F beskriver:  

”Att man har sex med många killar såna, lite självdestruktivt så. Och 

sen finns det dom som skär sig, regelrätt skär sig. Det finns dom som 

bränner sig med cigaretter, alltså det finns så olika. Men det är väl just 

dom tre som jag tänker, som jag har mött mest så.” (Kurator F) 

Flera av skolkuratorerna tog även upp mer indirekta sätt. Däribland destruktiva 

relationer eller att använda Internet i ett destruktivt syfte genom att exempelvis 

lägga ut bilder, medvetna om att de kan komma att få negativ respons. 

Ätstörningar och användande av droger räknades också upp som destruktiva 

beteenden. Varför någon skadar sig beskrivs vara en strategi för att hantera 

känslor av ångest eller stress, men kan även ha bakgrund i att den unge har 

problem hemma eller med kompisar. Det råder en enighet i att självskadebeteende 

finns hos både pojkar och flickor, men hur vanligt det är skiljer sig. Kurator B 

beskriver att;  
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” … alltså det finns i så olika grupper, det finns i alla samhällsklasser 

det finns, dom som jag känner nu som skär sig mycket, alltså det är 

våra duktiga tjejer. Alltså dom som har så höga krav på sig.” (Kurator 

B) 

Kurator C däremot tycker sig inte kunna se några sådana mönster numera, att 

självskadebeteende förekommer bland alla typer av personligheter hos både 

flickor och pojkar. Samtliga skolkuratorer visar på en medvetenhet att 

självskadebeteende kommer i olika former och hos olika typer av människor, men 

beskriver en uppfattning av att flickor och pojkar skadar sig på olika sätt. Det 

uppfattas vanligare att flickor skär sig medan pojkar kanske slåss eller idrottar 

mer. Paradoxalt nog så faller det som beskrivs som pojkars uttryck av 

självskadebeteende senare bort ur skolkuratorernas definition av 

självskadebeteende. Ett gemensamt drag hos flera av informanterna är att de i 

slutet av intervjuerna talar om självskadebeteende synonymt med flickor som skär 

sig. 

Hur kommer det sig att begreppet används på detta sätt? Språket är en viktig del 

av de sociala processer som formar olika fenomen, som självskadebeteende är ett 

bra exempel på. Språket formas genom skapande av gemensamma begrepp, där 

begreppen ges en gemensam innebörd (jfr. Burr 2001 s.159). Hur känslor uttrycks 

kan även det beskrivas som resultat av mängder av sociala processer. När och hur 

känsloyttringar tar form är beroende av sammanhang och vad som är inlärt 

accepterat. Som tidigare nämnts av Macionis och Plummer (2008) finns här 

tendenser till att detta skiljer sig mellan kön, att flickor och pojkar inte visar 

känslor på samma sätt (jfr. Macionis och Plummer 2008 s.216). Detta kan också 

vara en bidragande del till hur begreppet har kommit att bli likställt med flickor 

som skär sig.  

Detta visade sig exempelvis hos Kurator D som själv reagerade på att hon talade 

om just flickor, genom att använda begreppet skärtjejer för att beskriva personer 

med ett självskadebeteende. För majoriteten av skolkuratorerna har begreppet 

självskadebeteende kommit att betyda flickor som skär sig, även om det inte alltid 

är direkt uttalat. Dock framgår det att det är just flickor som skadar sig genom det 

språk som används. Bland annat i beskrivningen av hur ärren på armarna syns om 
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de klär sig i linne, refererande till ordet ”hon” i relation till självskadebeteende, 

samt i en beskrivning av omgivningens reaktioner på att det skulle vara ”fjortisar” 

som skär sig. Exempelvis 

”… jag är ju inte där på kvällen klockan tio när hon mår dåligt 

liksom…” (Kurator C) 

”…just dom skärtjejer och så då…” (Kurator D)  

”…man kanske inte ser det för att hon är jätteduktig…” (Kurator E) 

”…dom går där med sina linnen och står för vad dom gör så.” 

(Kurator F) 

Som Vivien Burr (2001) menar så internaliserar människor diskurser och 

rekonstruerar dem omedvetet (jfr. Burr 2001 s.159). Detta kan kopplas till hur 

begreppet självskadebeteende har kommit att användas så som det gör. Det kan 

tolkas så som att skolkuratorerna har internaliserat uppfattningarna om att pojkar 

och flickor uttrycker sina känslor på olika sätt och därmed även skadar sig olika. 

Med erfarenheter av möten med flickor som skurit sig, förstärks den 

uppfattningen. Om bilden av självskadebeteende är flickor som skär sig så kan det 

i sin tur göra att detta uppmärksammas vilket återigen förstärker bilden. 

Skolkuratorerna kan även ha påverkats av intervjusammanhanget och av de 

sociala processerna som sker mellan intervjuare och informant. Även intervjuarna 

internaliserar diskurser omedvetet, vilket kan påverka både frågor och svar. 

4.2 Vågor  

Gällande hur vanligt förekommande skolkuratorerna uppfattar att 

självskadebeteende är på sina respektive skolor, har samtliga kuratorer oberoende 

av varandra beskrivit ett mönster av att problemet inte är konstant utan verkar 

förekomma i perioder eller vågor. De beskriver detta på liknande sätt, men ingen 

kan svara på hur det kommer sig. Vissa tycker sig se tendenser till att 

självskadebeteende skulle vara smittsamt, att unga ser att andra gör det bland 

kompisar eller på nätet och då tar efter, och att det i så fall skulle utlösa perioder 

där självskadebeteende är mer eller mindre vanligt förekommande.  
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”..det var jättemycket som kom men sen blev det lugnare en period, eh 

och sen tror jag nog det har varit perioder och just nu är vi inne i en 

period där det är skada, att dom skär sig just nu, men det har varit 

lugnare innan, ja..” (Kurator E) 

”Det går i vågor gör det, det går väldigt mycket i vågor. Lite så, det 

låter lite konstigt men, lite så att man känner att det smittar ibland..” 

(Kurator F) 

En kurator reflekterar kring om vågorna följer den stress som unga lever under vid 

olika tillfällen under skolgången. I slutändan konstaterar de flesta att det inte finns 

något svar på orsakerna till att beteendet tycks går i perioder. 

Som nämndes i kunskapsöversikten av Wallroth och Åkerlund (2002) så är en typ 

av självskadebeteende episodiskt förekommande (Wallroth & Åkerlund 2002 

s.13). Dock syftar dessa författare på att beteendet pågår i perioder hos en person, 

medan skolkuratorerna tycks uppleva att detta sker samtidigt hos grupper av 

elever på skolorna, vilket gör smittotankarna högst intressanta. Upplevelserna av 

att beteendet är smittsamt är även något som till viss del får medhåll av 

Holmqvist, Carlgren och Hellgren samt tidigare nämnda kartläggningar av 

Socialstyrelsen (jfr. Socialstyrelsen 2004a s.23 och Holmqvist, Carlgren & 

Hellgren 2007 s.2). Upplevelserna av att problematiken förekommer i vågor eller 

perioder, skulle enligt Cromby och Nightingales (2001) socialkonstruktionistiska 

resonemang kunna indikera att självskadebeteende som fenomen är ett socialt 

konstruerat problem. Det synsättet kan även tolkas stämma väl med det som Burr 

(2001) lyfter fram, att problematiken kan ha andra faktorer än att de är 

individuella (Burr 2001 s.158). De potentiella bakomliggande orsaker till dessa 

vågor som skolkuratorerna reflekterat över, att det smittar eller är stressrelaterat, 

kan tolkas som att röra sociala processer mellan dels de unga själva (till exempel 

grupptryck eller för att det anses häftigt) och dels reaktioner på strukturella krav 

(som press för bra betyg, att vara duktig) (jfr Cromby & Nightingale 2001 s.20-

21).  

Skolkuratorerna tillfrågades kring deras uppfattningar av vad som skulle kunna 

upplevas vara signaler för ett dåligt mående och hur ett eventuellt utvecklande av 

ett självskadebeteende skulle kunna upptäckas innan det bryter ut. Något som de 



 

 

38 

 

flesta kuratorer tar upp är hur svårt det är att uppfatta signalerna innan skadan 

redan har skett, då signalerna är så subtila. 

”..oftast är det ju så att man tyvärr, så märker man det ju inte innan, 

eller jag har i alla fall inte gjort det, att det är svårt att se dom här 

tecknen” (Kurator F) 

Kurator A tar upp att det är de synliga ärren som gör att kuratorer och lärare 

reagerar;  

 ”Är det att man skär sig så syns ju det. Då får man ju upptäcka det, 

jag menar om det är nån som går i långärmat hela sommaren får man 

väl börja undra över det.” (Kurator A) 

Misstanke om att någon kanske skadar sig beskrivs kunna uppkomma om en elev 

har hög frånvaro från skolidrotten eller om eleven inte vill byta om eller duscha 

med sina klasskamrater. Signaler som framkommer som tecken på att en elev mer 

allmänt inte mår bra uppges bland annat vara upprepade besök hos skolsköterskan 

utan att finna några somatiska besvär. Hälften av skolkuratorerna tar upp att skolk, 

återkommande frånvaro och att elever kan börja prestera sämre i skolan än vad de 

brukar, kan vara tecken på dåligt mående. Två av kuratorerna upplever att stress 

spelar in för elevernas mående, har en elev höga stressfaktorer är det viktigt att 

gripa in och samtala. Kurator A beskriver att det är i samtalen som det upptäcks 

hur en elev egentligen mår. Några av kuratorer för tankar kring hur puberteten och 

hormoner kan spöka när det kommer till ens mående, som gör att självskador är 

utvägen. Signaler som nämns är också att elever kan sluta äta, eller utveckla 

anorexi och bulimi. Något som tre kuratorer nämner som signaler för att något 

inte står rätt till, är allmänna förändringar i elevens beteende. Kurator D beskrev 

det på detta vis; 

”... dom har andra så att säga beteenden som om dom börjar röka eller 

om dom börjar skolka hänger i korridoren eller man ser vilka som 

umgås med om dom byter kompisgäng, om dom är mycket 

ensamma…” (Kurator D) 

Flera av skolkuratorerna ger en beskrivning av hur självskadebeteende kan vara 

ett sätt att uttrycka svåra känslor. I denna kontext kan kroppens betydelse komma 

att bli ett verktyg för att hantera känslor, men även för att signalera ett psykiskt 
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dåligt mående. Berger och Luckmann (1979) för resonemang kring symboler och 

tecken som skapar känslor. Kroppsliga skador, så som ärr på unga flickors armar, 

tolkas i sociala interaktioner och ges en betydelse. Ärr kopplas samman med 

självskadebeteende, som i sin tur kopplas till starka svårhanterliga känslor och 

psykisk smärta (jfr. Berger & Luckmann 1979 s.48). Hur kroppens framställs 

beskrivs både kunna visa och dölja en självskadeproblematik. Genom att 

exempelvis bära heltäckande kläder döljs eventuella ärr, samtidigt som detta kan 

skapa misstänksamhet hos skolkuratorerna att något är annorlunda hos den eleven. 

Att just detta väcker reaktioner skulle kunna vara för att det i det aktuella 

sammanhanget, bland ungdomar i början av tonåren, inte är särskilt vanligt att 

alltid bära heltäckande kläder, särskilt under sommarhalvåret. I en annan kontext 

eller en annan kultur är det möjligt att detta inte skulle väcka någon 

uppmärksamhet. 

Detta går i linje med Crombys och Nightingales (2001) resonemang om 

förkroppsligande. Hur kroppen framställs kan påverka relationerna och 

processerna mellan människor. Människor läser av inte bara tal och kroppsspråk, 

utan även helhetsintrycket av hur kroppen framställs i övrigt, och reagerar i 

förhållande till detta (Cromby & Nightingale 2001 s.28-30). De unga 

kommunicerar genom hur de framställer sin kropp, både medvetet och omedvetet. 

Som signal på att en elev inte mår bra nämns förändringar i framställandet av 

kroppen (till exempel byta stil, börja röka eller sluta äta), detta påverkar dem i 

sociala processer och kan göra att det antingen syns att de mår dåligt, likväl att det 

döljs.  

4.3 Att möta självskadebeteende 

Socialstyrelsens rapport (2004b) vad vet vi om flickor som skär sig? poängterar 

vikten av att flickornas självskadebeteende uppmärksammas och tas på allvar 

(Socialstyrelsen 2004b). Utifrån vad som framgår i intervjumaterialet så tar 

skolkuratorerna självskadebeteende på stort allvar om än på olika sätt. Vissa utför 

delvis behandling och stödsamtal, andra remitterar vidare och arbetar mot det på 

ett mer indirekt sätt genom att vägleda till hjälp utanför skolan eller förmedla 
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kunskaper till lärare om ämnet. Detta arbete syftar dock på vad som 

skolkuratorerna menar är riktigt självskadebeteende. Det framkommer tendenser i 

materialet att skolkuratorerna delar upp destruktivt beteende i två typer, 

allvarligt/icke allvarligt och bedriver sitt arbete utifrån dessa bedömningar. Vissa 

upplevs skada sig för uppmärksamhetens skull, för status bland kompisar eller för 

att testa kroppens gränser. Andra gör det för de har djup ångest eller annan 

bakomliggande problematik som skapar självskadebeteendet. I diskussioner kring 

detta berättar flera av skolkuratorerna att de gör en skillnad i hanterandet mellan 

dessa, och det framkommer olika attityder gentemot ungdomarna. Kurator A 

beskriver;  

”…man kanske börjar liksom för att för att nån annan har börjat och 

man provar och så, men dom som inte har allvarliga bekymmer dom 

fortsätter inte tror jag. Alltså det e, då är det nått.[…] Jag tror inte det 

finns nån tjej som inte har rispat sig tillexempel, nån gång under sin 

tonårsperiod, alltså så. Å så testar man sin kropp på sina gränser, men 

sen att gå från det till självskadebeteende då krävs det ju ändå tror jag, 

att man faktiskt har ett, alltså ett bekymmer som man har svårt att leva 

med.” (Kurator A) 

Kurator F beskriver allt självskadebeteende som allvarligt, hon ser dock en 

tendens att några testar och sen aldrig mer. Som hon nämner: 

 ”… man märker ju också ganska snabbt om det här är en individ som 

gör det för att få uppmärksamhet […] Så det är lite 

fingertoppskänsla.” (Kurator F) 

Kurator E reflekterar kring att hos dem som bara provar en gång, är det inte att 

betrakta som ett självskadebeteende. Endast Kurator C har en helt annan attityd, 

hon skiljer inte på destruktiva beteenden, utan alla destruktiva handlingar är lika 

allvarliga. Hon beskriver en inställning att det ligger något bakom alla 

självdestruktiva handlingar. Ett självdestruktivt beteende beror på någonting, 

vilken grad av destruktivitet det tar form i är inte relevant. 

Kurator D beskriver också hur hon upplever att elever skadar sig av olika 

anledningar: 
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 ”…man måste läsa av väldigt mycket i sättet på vilket sätt den här 

personen berättar hur den skadat sig tänker jag, för ibland kan det vara 

så att man eh, hur ska jag säga, att det är lite så att det är häftigt att 

man vill liksom, söker lite mer den uppmärksamheten inte utifrån 

egentligen att man har en svår ångestproblematik utan mer att man 

bara vill bli sedd, då tycker jag ofta inte att det är djupa skärsår…” 

(Kurator D) 

Gällande hur ett självskadebeteende ska bemötas framgick en viss osäkerhet hos 

flera kuratorer. Ingen hade någon direkt utbildning inom området 

självskadebeteende, och flertalet beskriver en uppfattning av två olika skolor för 

vad som anses vara ett korrekt bemötande. Kurator A berättar att hon rådfrågat 

personal vid ett behandlingshem kring just bemötande, och då fått med sig att 

beteendet i sig inte ska uppmärksammas. Hon berättar:  

”… vi har tillexempel sagt att det är inte okej att dom går och visar 

hela kroppen med alla sår. Alltså dom får faktiskt ta på sig då liksom, 

de e inte okej. Det är inget som man får några points för att man visar 

eller så där.” (Kurator A) 

Kurator C reflekterar kring samma typ av bemötande och beskriver att denna typ 

av bemötande kanske inte passar för skolkuratorer då de inte träffar personen i 

samma omfattning som personal på ett behandlingshem. Flera kuratorer har den 

inställningen att om en ungdom söker sig till dem på grund av 

självskadeproblematik, kan inte det problemet ignoreras. Om den unge däremot 

redan arbetar med den problematiken på annat håll, anses skolkuratorn ha en 

annan funktion där självskadeproblemet inte står i fokus. 

Dessa uppdelningar som framgår i materialet väcker tankar kring hur detta kan 

tänkas påverka de elever som inte har ett ”riktigt” självskadebeteende. Vad händer 

med en ungdom som söker uppmärksamhet, när deras försök misslyckas? Ger den 

upp då, eller söker den uppmärksamhet och bekräftelse på andra sätt, möjligtvis 

genom mer indirekta metoder av självskadebeteende som destruktiva relationer? 

Eller kan det bli så att denne börjar använda det direkta självskadebeteendet 

grövre, och på sikt utvecklar ett ”riktigt” självskadebeteende? Detta är frågor utan 

vetenskapliga svar, men som kanske ändå kan väcka tankar kring hur 

självskadebeteende bemöts i teori och praktik.  
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4.4 Ansvar  

Intervjuerna visar att förebyggande arbete mot psykisk ohälsa bedrivs på olika sätt 

utav skolkuratorerna. Samtliga kuratorer är en del av ett elevhälsoteam 

tillsammans med bland annat skolsköterskor och rektorer vid respektive skola. 

Utöver det berättar två kuratorer att de arbetar med schemalagd livskunskap, och 

det förekommer även annat förebyggande arbete genom exempelvis 

kamratstödjare och skolornas likabehandlingsplaner. Kurator E berättar om sitt 

yrkesval; 

”..är man kurator då kan man komma in och vara lite förebyggande 

och stötta kanske innan man tar kontakt med socialtjänsten och sådana 

saker, så det var därför jag valde det” (Kurator E) 

Kurator B beskriver funktionen av det förebyggande arbetet hon bedriver på sin 

skola; 

”man ser att flickor i år åtta framförallt har en tendens att må väldigt 

dåligt och att man utvecklar depressioner å självskadebeteende å, det 

här ska motverka och förebygga att man kommer ner i depressioner.” 

(Kurator B) 

Skolkuratorerna är överens om att ansvar för förebyggande arbete för psykisk 

ohälsa ligger mycket på skolorna. Det ligger i deras arbetsuppgifter då 

ungdomarna är där dagligen.  

”Vi har dom största delen av dagen också, om man tittar på alla, alla 

delar i livet så är skolan i stort sett den största delen precis som 

arbetslivet är nästan den största delen för folk” (Kurator A) 

”Vi har ju ett stort ansvar för eleverna när de är i skolan, då ska vi 

ansvara för att de ska må så bra som möjligt när de är här..” (Kurator 

D) 

Kurator C berättar att hon har synen att skolkuratorn ska vara en naturlig del av 

skolan, någon som syns och deltar och som eleverna vet vem det är. Hon berättar 

att hon strävar efter att arbeta förebyggande, och att inte slukas upp av de 

konflikter och samtal som är aktuella för stunden. Hon beskriver som mål att vara 

där innan det händer. Kurator F beskriver att det idag inte pratas särskilt mycket 
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om psykisk ohälsa i skolan. Hon berättar att hon skulle vilja se mer förebyggande 

arbete generellt för psykiskt mående och självskadebeteende, och lyfta att det är 

okej att prata om sådana saker. Kurator F beskriver även känslan att 

skolkuratorerna får ett större ansvar än vad de hade innan. 

”..förut har vi kunnat skicka mer till BUP och lagt mer på dom..” 

(Kurator F) 

Det skolkuratorerna här beskriver, tycks vara generella uppfattningar i relation till 

rapporten från Akademikerförbundet SSR (2010) som nämnts i 

problemformuleringen där både kuratorers ansvarsområde och arbetsbörda 

upplevs ha ökat. I rapporten uppges att elever påverkas negativt och stressas av 

Internet och sociala medier, även det en uppfattning som tycks delas av 

skolkuratorerna i denna studie som drar kopplingar från detta, till nya typer av 

självskadebeteende bland unga i form av jakt på destruktiv bekräftelse. Rapporten 

visar även på att skolkuratorer får en större arbetsbörda då tillgängligheten till 

BUP minskar (jfr. Akademikerförbundet SSR 2010). Detta kan leda till att 

skolkuratorerna kan hamna i en situation då denne ensam tar på sig ett större 

ansvar för elevernas psykiska hälsa än vad som är formulerat i skollagen. Hur 

skollagen definierar elevhälsans ansvarsområde är öppen för tolkning, den kan 

uppfattas vara formulerad på ett otydligt sätt (jfr. Skollagen 2010).  

Bland annat kurator F berättar om att det finns en pågående debatt kring 

ansvarsfördelningen om vilket del skolan ska ta, och vilken problematik som ska 

behandlas inom BUP. Kurator C beskriver liknande att trots flera remisser till 

BUP läggs ansvaret tillbaka på skolkuratorerna trots att deras uppdrag inte är 

behandling. 

”…det är väl det som vi brottas med vi kuratorer det är ganska ofta 

man sitter och säger vad är vårt uppdrag alltså så, vi är här för råd och 

stöd, inte behandling inte så, och likt förbannat sitter vi allihopa och 

känner att det är det man sitter med…” (Kurator C) 

Kurator C beskriver att hon upplever att det är svårt och tar lång tid innan 

ungdomarna får behandling via andra organisationer eller myndigheter. Kurator A 

beskriver däremot att självskadebeteende inte är något hon arbetar aktivt med, 
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utan det lämnas vidare. Socialstyrelsen (2010) visar att ansvaret för psykisk ohälsa 

är otydligt inom Sveriges kommuner och landsting, vilket ytterligare tycks 

förstärka förvirringen (jfr. Socialstyrelsen 2010). Som två av skolkuratorerna 

nämner så kan det vara svårt att ensam sätta gränser för sitt ansvarsområde, då 

skolkuratorernas yrkesroll är så pass självständigt. I diskussion om ansvar tar 

kurator C upp en känsla av att ibland hamna i kläm mellan de större 

organisationerna inom kommun och landsting, då det är svårt som skolkurator att 

göra ensamma bedömningar utan någon att bolla med. Även Kurator B beskriver 

”Men det e ett väldigt svårt jobb, så de e ju. Man e ensam i sin 

profession så, bland många andra så får man slåss och strida ganska 

mycket. Det är inte helt enkelt, man har inga samarbetspartners på 

samma sätt.” (Kurator B) 

Liksom Cromby och Nightingale (2001) beskriver är det svårt för en enskild 

person att förändra den sociala verkligheten, denna har konstruerats genom många 

och långa sociala processer (jfr Cromby & Nightingale 2001 s.17-18). Att 

skolkuratorer beskriver känslor av relativ maktlöshet gentemot stora 

organisationer kan bero på just detta. Inom skolväsendet är skolkuratorn är ensam 

i sin roll som socialarbetare, till skillnad mot större organisationer som tillexempel 

socialtjänsten och BUP. Den sociala verkligheten är konstruerad på sådant vis att 

skolkuratorerna därför ofta står ensamma.  
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5. Avslutning 

I detta kapitel sammanfattas i första avsnittet resultaten från studien, vilket även 

ger svar på de ursprungliga frågeställningarna från det inledande kapitlet (se 

avsnitt 1.2). Därefter förs en diskussion av författarna till denna studie, med 

reflektioner och tankar kring studien och dess resultat. I det avslutande stycket 

förs även resonemang kring möjliga frågor för framtida studier. 

 

5.1 Sammanfattning 

Genomgående i de olika kategorierna bjuder skolkuratorerna på ny kunskap i 

form av sina upplevelser. Som svar på den första frågeställningen resonerar 

skolkuratorerna över sitt arbete på följande vis; Skolkuratorerna ger en bild av att 

tillsammans med övriga delar av skolan ta stort ansvar för psykisk hälsa hos unga. 

Ibland kanske lite mer än vad som faktiskt ska ligga på deras bord. Det ges en bild 

av att skolkuratorerna ibland får kliva upp och ta hand om ärenden som annars 

skulle riskera att falla mellan stolarna. Det framgår i skolkuratorernas 

beskrivningar att det finns goda möjligheter inom deras yrke att arbeta 

förebyggande, vilket vissa har beskrivit vara en del av yrkesvalet. 

Skolkuratorernas roll är en viktig del inom skolan och det flesta arbetar aktivt för 

goda kontakter med elever för att bygga upp förtroende och visa på att det finns 

stöd och hjälp att få när livet känns svårt. 

 

I förhållande till den andra frågeställningen förstår skolkuratorerna 

självskadebeteende som sådant; Hos skolkuratorerna framstår självskadebeteende 

likställt med flickor som skär sig. Samtidigt framkommer nya vinklar av 

självskadebeteende, bland annat genom beskrivningar av hur elever använder 

Internet på destruktiva sätt. Även denna del av självskadebeteendet verkar enligt 

skolkuratorernas beskrivningar vara dominerat av unga tjejer. Det har också visat 

sig att skolkuratorerna uppfattar att självskadebeteende förekommer bland 

eleverna i vågor. I intervjuerna framgår att skolkuratorerna delar upp 

självskadebeteende beroende av hur allvarligt det bedöms vara. 
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Den tredje och sista frågan angående signaler för utvecklande av 

självskadebeteende beskrivs som följer; Signaler som nämns kunna vara tecken på 

dåligt mående hos en elev är allmänna förändringar i den unges beteende. Här 

beskrivs att eleverna kanske byter stil, byter umgänge eller får försämrade 

skolresultat.  

 

5.2 Diskussion 

Skolkuratorerna visar en förståelse för självskadebeteende som fenomen och även 

varför unga väljer att ta till det samt hur ungdomarna påverkas av varandra och 

samhället. Officiell kunskap i form av utbildning inom ämnet saknas, kunskapen 

hos skolkuratorerna kommer istället från erfarenheter både inom skolvärlden och 

från tidigare yrken men en del tycks även vara ”sunt förnuft”. Vi anser att det vore 

bra för kuratorer och personal inom skolan att få mer kunskap om ämnet 

självskadebeteende för att ha möjlighet att motverka den ökning som sker idag. 

Som skolkuratorerna tagit upp är inte skolan rätt arena för att arbeta med och 

behandla psykisk ohälsa men som förebyggande faktor har skolan stor makt. 

Behandling av självskadebeteende hör hemma hos dem som är specialister inom 

området, att överlåta detta till skolpersonal är som upplagt för problem. Just när 

det gäller det förebyggande, att hjälpa unga att öppna upp och sätta ord på känslor, 

kan ha en nyckelroll för att undvika att unga ska utveckla allvarlig 

självskadeproblematik. Några av skolkuratorerna berättade om att de arbetade 

med livskunskap eller tjej- och killgrupper och dessa kan vara ett bra forum för att 

börja lyfta frågor om press, ångest och bekräftelse. 

 

Den mest genomgående signalen för dåligt psykiskt mående som skolkuratorerna 

berättar om är allmänna förändringar i elevernas beteende. Förändringar i den 

unges stil, umgänge eller studieresultat uppges väcka frågor om allt står rätt till. 

Skolkuratorerna har inte regelbunden kontakt med alla elever, att upptäcka tidiga 

signaler för psykisk ohälsa är därför svårt för dem. Skolkuratorerna är medvetna 

om beteenden/händelser som kan visa att en ung inte mår bra och behöver stöd 

och hjälp. Signaler som visar på att en elev redan har börjat skada sig verkar vara 

lättare att uppfatta än de subtila signaler som förekommer problematiken. Detta 
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har pedagogerna större möjlighet att lägga märke till. Dock saknar de den 

psykosociala utbildning som finns hos skolkuratorerna. Vi tror att detta kan bli lite 

av ett dilemma när det kommer till att se signaler och upptäcka tidigt. För att inte 

signalerna ska passera obemärkt bland både skolkuratorer och övrig personal, 

tycker vi likt kurator F att det är viktigt att lyfta ämnet psykisk ohälsa i 

skolmiljön. Det får inte vara skrämmande att prata om psykiskt mående. Det 

måste bli okej att prata om tankar och känslor, och detta är extra viktigt i 

högstadieåldern när så mycket händer inombords hos eleverna.  

 

Vi tycker det har varit fascinerande att under studiens genomförande se hur 

begreppet självskadebeteende tagit form i praktiken, och i så stor grad kommit att 

betyda flickor som skär sig. Att falla tillbaka till denna stereotypa bild är inte bara 

något som förekommit hos studiens informanter, utan har även upptäckts hos oss 

som genomfört studien. Språkets makt är uppenbarligen stort, även när det 

synliggjorts. Vad som är synd med detta är att så mycket problematik faller bort 

ifrån begreppet, och därför kan missas av både skolkuratorer och andra 

professionella som möter självskadebeteende. För självskadebeteende är ju inte 

bara flickor som skär sig, det är så mycket mer än så. Förutom andra fysiska 

metoder att tillfoga sig skada, så är det ju också alla indirekt sätt. Däribland det 

bekräftelsebehov som syns, som kan vara tecken på osäkerhet och rädsla, som 

verkar ta sig allt mer destruktiva uttryck. Vi tycker det är oroande att höra 

skolkuratorerna berätta om destruktiva sexuella relationer och hur unga lägger ut 

sina liv på Internet. För att synliggöra dessa beteenden är det viktigt att de tar plats 

inom begreppet självskadebeteende. För självskadebeteende är inte bara flickor 

som skär sig, självskadebeteende är ett socialt problem som starkt indikerar att 

unga idag inte mår bra. 

 

5.3 Och sen då? 

Under intervjuerna framkommer, vad som verkar vara, nya upplevelser av 

förekomsten av självskadebeteende. Det är fascinerande att problematiken på 

skolorna går i vågor. Under arbetet med denna studie har ingen forskning hittats 

som talar specifikt om detta. Visserligen är det sedan tidigare känt att beteendet 
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kan förekomma i perioder för vissa individer men grupptänkandet förekommer 

vara nytt och väcker massor med frågor för framtida forskning. Vad beror det på? 

Är de bakomliggande orsakerna beroende av gruppdynamik eller arbetsmiljö på 

de enskilda skolorna? Eller är problemet större än så, på en samhällelig nivå? 

Kanske beroende av ungdomspolitiska frågor eller omstruktureringar i 

skolverksamheten? Denna jakt på bekräftelse på Internet som kommit att ta så 

destruktiva former är än så länge ett relativt nytt fenomen. Med tanke på den 

snabba utvecklingen inom teknikområdet är det intressant, och samtidigt lite 

skrämmande, att se hur detta kommer att utvecklas vidare. 

 

Vi vill ta upp en slutgiltig punkt att följa i framtiden - självskadebeteende och 

psykiskt dåligt mående ökar idag. Kommer den nuvarande utvecklingen att kunna 

bromsas? Stressen och pressen i samhället känns öka för varje dag, och så länge 

denna utveckling fortsätter så kommer unga fortsätta och må dåligt. Kanske 

kommer självdestruktivt beteende ändra form eller flytta sin arena till Internet 

men så länge de bakomliggande faktorerna finns kvar så kommer problematiken 

att fortsätta. Som kunskapsöversikten visat är det många med ett 

självskadebeteende som senare valt att avsluta sitt liv. Genom att se och uppfatta, 

och på sikt förebygga självskadebeteende som fenomen kanske vi i den bästa av 

världar kan slippa se/höra/läsa om unga människor som väljer att begå självmord.
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Bilaga 1 

 
 

 

Information till dig som intervjuas 

 
Hej!  

Denna studie är ett examensarbete som genomförs av två socionomstudenter vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar, Josefine Manfred och Emma Eriksson, under 

handledning av forskare Anders Östnäs.  

 

Syftet med studien är att uppmärksamma skolkuratorers egna beskrivningar av 

självskadeproblematik, och det egna förebyggande arbetet mot självskadebeteende 

hos unga i högstadieålder. Studien kommer även att undersöka vad som kan tolkas 

som yttringar av varningssignaler som på sikt kan komma att utvecklas till 

självskadebeteende. 

 

Deltagande i intervjun är frivilligt, och du har när som rätt att avbryta intervjun 

utan att ange orsak. Intervjun kommer att vara ca: 30-45 minuter.  

 

Genom att ställa upp på intervju samtycker du till att intervjun spelas in samt att 

innehållet i intervjun kommer att betraktas som protokollförd dokumentation.  

 

Intervjun kommer att hanteras konfidentiellt, vilket innebär att ditt namn och din 

arbetsplats inte kommer att publiceras i studien. Intervjumaterialet kommer endast 

att användas till denna studie. Viktigt att känna till är dock att vår handledare samt 

arbetets kommande opponenter har rätt att ta del av den ursprungliga 

dokumentationen inför examination.  

 

Om du vill kan du ta del av den färdiga studien, låt oss veta så skickar vi ett 

exemplar. Spara gärna detta brev ifall att det dyker upp funderingar efter vägen. 

 

Mvh 

 

 

Josefine Manfred   Emma Eriksson 

 

 

Kontaktinformation från originaldokument är borttaget av integritetsskäl. 
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Bilaga 2 

 

Underlag för intervjuer (kontrollera inspelningsutrustning) 
Bakgrundsinformation för varje intervju. 

- Utbildning? 

- Yrkesverksam tid totalt? 

- Tid på skolan? Heltid/halvtid? 

- Varför valt kuratorsyrket? 

 

Tema 1 - Arbete för god psykisk hälsa 

Frågor kan röra skolans arbete generellt, men huvudfokus bör hållas på hur 

kuratorn upplever sitt område. Inte så mycket hur det praktiskt går till. Exempel 

på frågor… 

- Syn på ansvar för psykisk hälsa? Skolan kontra familj kontra BUP 

- Hur arbetas det på skolan, vem gör vad? 

- Hur upplevs skolans mål, kontra det praktiska arbetet? 

- Syn på den egna rollen som kurator (i kontext – elevhälsa) 

- Elevkontakt 

- Uppsökande arbete? 

- Hemkontakt 

 

Tema 2 – Självskadebeteende som fenomen 

- Vad är självskadebeteende anser du? 

- Förekomst på skolan? 

- Tidigare erfarenheter av självskadebeteende? 

- Vem skadar sig och varför? 

 

Tema 3 – Signaler för självskadebeteende 

- Hur hanteras frånvaro i skolan? 

- Uteblivna inbokade besök? 

- När uppstår oro för en elev? 

- På vilket sätt uppfattas en elev vara välfungerande? 

 


