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Abstract 

 

Author: Malin Johansson 

Title: ”Wrist-cutters” – An exploratory study over social work students’ view 

on a person with self-injurious behaviour and the following issues. [translated 

title] 

Supervisor: Anders Östnäs 

Assessor: Erik Wesser 

 

The purpose of this study is to analyse and describe social work students’ view 

on a person with self-injurious behaviour and the following issues. The aim 

and focus is on the general depiction. The theoretical perspectives have been 

intersectionality and its focus on social constructivism, and gender 

perspectives. The method was semi-structured interviews with eight social 

work students at Linnaeus University Kalmar. The collected data was the social 

work students’ opinions and it was contrasted with the previous research and 

was analysed from the above perspectives. The main conclusion is that social 

work students’ view on a person with self-injurious behaviour generally not 

consistent with the previous research. Previous research says that a person with 

self-injurious behaviour generally is a young, blonde, normal female. The 

majority of the social work students say that a person with self-injurious 

behaviour is a depressed, young female with dark hair and dark clothes. The 

social work students focus more on why a person goes to such extremes and 

hurts themselves. 

 

Keywords: self-injurious behaviour, self-destructive behavior, mental illness, 

adolescents, social work students. 

 

Nyckelord: självskadebeteende, självdestruktivt beteende, psykisk ohälsa, 

ungdomar, socionomstudenter. 
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Förord 
När jag har pratat med vänner och studiekamrater har jag uppmärksammat att 

självskadebeteende har blivit allt vanligare, i alla fall vad jag personligen vet, 

de flesta känner minst en person som skadar sig eller har skadat sig på ett eller 

annat sätt. I många fall har även beteendet pågått under en längre tid. Citatet 

under inledningen speglar några av de tankegångarna jag har haft. Jag har 

funderat över om beteendet faktiskt har blivit vanligare, eller om det 

uppmärksammas mer nu och därför verkar vanligare. Jag har vidare funderat 

kring hur beteendet utvecklas, hur det ”botas” samt hela processen där emellan. 

Jag har vetat länge att jag vill fördjupa mig inom självskadeproblematiken och 

med mina efterforskningar inom ämnet inför examensarbetet väcktes följande 

tanke; vem självskadar sig?    

 

Det här arbetet har verkligen varit en utmaning. Det har varit psykiskt 

påfrestande att hela tiden läsa och prata om personer som mår dåligt och som 

skadar sig själva. Det har varit en extra svårighet i och med att jag har utfört 

arbetet själv och har alltså inte haft någon att ventilera med. Det har dock gett 

en otrolig insikt och trots den psykiska påfrestningen är detta ett problem jag 

vill arbeta med i framtiden. För samtidigt som det kan innebära svårigheter för 

mig så anser jag att denna grupp är så utsatt och har det så svårt att den behöver 

all hjälp den kan få. Jag finner det ledsamt att personer mår så dåligt att det 

enda de känner som lösning är att skada sig själva. När det är deras sista utväg 

så har något blivit fel, inte på dem utan på samhället och våra hjälpande 

system.  

 

Följande arbete hade inte gått att genomföra utan ett par personer så jag vill 

skicka ett par tack. 

Först och främst ett stort tack till de personer som ställt upp på intervjuerna, 

tack! 

Jag vill även tacka min handledare Anders Östnäs, tack! 

Sist, men inte minst, vill jag tacka min vän Therese som fanns där när ämnet 

för arbetet blev för tungt och som aldrig tvivlade på min förmåga, tack! 
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 1. Inledning 
 

”Med tanke på hur tabubelagt självskadande beteende är, så är det egentligen 

ingen som vet riktigt hur vanligt förekommande det är. Därför vet man inte 

heller om det har ökat eller minskat på senare tid. Vad man däremot vet är att 

sådana beteenden alltid har funnits, men att de gått under lite olika rubriker 

under historien. Till exempel har det historiskt varit vanligt med självspäkning 

och självstympning i religionens namn.” (Klefbom, Psykologiguiden.se) 

 

En rapport från BRIS 2012 visar att 5,4 % av de kontakter som skedde under 

2011 handlar om självdestruktivitet, alltså självskadebeteende. De 5,4 % 

representerar 1402 ungdomar (BRIS 2012:13).  

 

Forskning inom själskadeproblematiken definierar begreppet 

självskadebeteende olika och i följande arbete är det viktigt att tidigt visa vad 

studien menar med självskadebeteende. Det som denna studie menar med 

självskadebeteende är ett destruktivt beteende som skadar den egna personen 

antingen fysiskt eller psykiskt utan avsikt att avsluta sitt liv. Det som konkret 

fokuseras är människor som skär sig.   

 

Det finns gott om tidigare forskning inom ämnet självskadebeteende. Den 

mesta av forskningen är studier från andra länder än Sverige och den fokuserar 

i många fall endast på flickor som skadar sig själva då de flesta har kommit 

fram till att det är hos flickor som beteendet är vanligast. Mycket utav 

forskningen nämner att beteendet även existerar hos pojkar men väljer utan 

motivering att förbise detta. Flera artiklar har även nämnt och undersökt ”den 

idealtypiska självskadaren” (ex. Ståhl 2007:290–292), men vad är det 

egentligen för egenskaper som krävs för att man ska klassas som detta, med 

andra ord, hur konstrueras en självskadare inom vetenskaperna? 

 

Följande studie kommer beskriva och analysera socionomstudenters bild av en 

person med självskadebeteende. Studien är relevant för vetenskaplig forskning 

och socialt arbete då det finns en misstanke om att forskningens bild av en 
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person med självskadebeteende inte stämmer överens med den bild som finns 

ute i samhället och inte heller den bild socionomstudenter har. Detta skulle 

kunna göra att människor med det här problembeteendet känner sig utanför 

brukargruppen och därmed inte söker hjälp för sitt beteende. Det är även 

relevant att göra en jämförelse och analysering av forskningens bild av en 

person med självskadebeteende och socionomstudenters bild då socionomer är 

en yrkesgrupp som möter detta problembeteende i sin profession. En ytterligare 

motivering till varför det är intressant med socionomstudenternas åsikter är att 

de upplevs vara en grupp som kan ge intressanta reflektioner inom ämnet, då 

reflektioner kring sociala problem är en del av utbildningen. 

 

2. Syfte & frågeställning 

Syftet är att göra en explorativ studie och undersöka i vilken utsträckning 

socionomstudenter vid Linnéuniversitetet, Kalmar, verkar vara förtrogna med 

den allmänna kunskap som finns kring självskadebeteende.   

Frågeställningarna jag utgår ifrån är: 

 Vilken kunskap har socionomstudenterna om självskadeproblematiken? 

 Hur framträder bilden av en person med självskadebeteende hos 

socionomstudenterna? 

 Hur vanligt förekommande uppskattar socionomstudenterna att 

självskadebeteende är? 

 Hur anser socionomstudenterna att man ska arbeta med 

självskadeproblematik? 

 

3. Aktuellt kunskapsläge 

Under detta avsnitt presenteras en rad forskare inom ämnet självskadebeteende 

samt en genomgång av hur självskadebeteende definieras. Det presenteras olika 

former av självskadebeteende samt olika förklaringar till det. Avsnittet ger en 

kort historisk återblick av vad som tidigare publicerats inom forskning kring 

beteendet samt vissa extrema exempel på detta. Avslutningsvis ges en bild som 
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har kommit att kallas forskningens ideala bild av en person med 

självskadebeteende.  

 

3.1 Vad är självskadebeteende? 

Socialstyrelsen publicerade 2004 rapporten Vad vet vi om flickor som skär sig? 

Rapporten går att härleda till en allmän kunskap kring självskadebeteendet. 

Dock visar rapporten på stora kunskapsbrister inom området. Socialstyrelsen 

skriver i rapporten beteendet uppleva ha ökat men att det är ett stort mörkertal 

på hur många personer som skär sig. De skriver vidare att beteendet ej är 

kopplat till självmord utan fungerar som ett sätt att hantera känslor. Rapportens 

fokus ligger på unga flickor och att beteendet även skulle kunna förekomma 

hos det manliga könet diskuteras inte (Socialstyrelsen 2004). 

 

Christian Ståhl (2007) gör en bra beskrivning av vad som är 

självskadebeteende. Han säger att det vanligtvis definieras som ett medvetet 

skadande av den egna kroppen utan avsikt på självmord. Han beskriver också 

att det gjorts kategoriseringar av olika sorters självskadebeteende. Det ena var 

kulturellt sanktionerat vilket innebar kulturella handlingar med symboliskt 

värde, exempelvis omskärelse och tatueringar. Det andra var patologiskt 

självskadebeteende som i sin tur delades in i fyra kategorier; stereotypt, grovt, 

tvångsmässigt samt impulsivt. Det som förknippades med stereotypt och grovt 

patologiskt självskadebeteende var generellt svårare psykiska sjukdomar och 

utvecklingsstörningar. Det som förknippades med tvångsmässigt och impulsivt 

var olika former av personlighets- och impulskontrollstörningar. Det impulsiva 

självskadebeteendet har sedan blivit indelat i två underkategorier, episodiskt 

och repetitivt där de vanligaste uttrycksformerna är skärande samt brännande 

av den egna huden. Det som oftast menas när man talar om självskadebeteende 

är impulsivt självskadebeteende (Ståhl 2007:283–284). 

 

Sofia Åkerman (2009) har skrivit boken För att överleva – om 

självskadebeteende där hon beskriver beteendet utifrån ett inifrånperspektiv. 

Hon beskriver också det impulsiva självskadebeteendet och förklarar att det 



 

 

 

 

 

7 

 

episodiska impulsiva självskadebeteendet är när personen är utan insikt och 

förnekar att hon/han skadar sig själv. Skadorna sker oregelbundet och personen 

anser sig inte vara beroende av att skada sig själv. Beteendet övergår sedan till 

repetitivt när personen börjar identifiera sig med sina skador samt anser sig 

vara beroende av att självskada sig. Självskadorna sker då per automatik för att 

hantera olika känslor eller situationer. Man kan säga att det har blivit ett lika 

reflexmässigt beteende som det är för andra att ropa ”aj!” när de slår sig. Det 

som alltså skiljer episodiskt och repetitivt impulsivt självskadebeteende är 

självskadarens insikt och inställning till beteendet (Åkerman 2009:17–18). 

Även Åkerman poängterar att självskadebeteende inte är suicidalt, även om det 

många gånger ses som självmordförsök. Hon säger att den bakomliggande 

orsaken till självskadebeteende respektive självmordsförsök är olika, gör 

personen den självskadande handlingen för att den vill dö eller gör personen 

det för att orka leva? Livet hos en person med självskadebeteende är ofta 

väldigt kaotiskt och smärtsamt så det händer att själskadebeteendet utvecklas 

till självmordsförsök (Åkerman 2009:24). 

 

Åkerman (2009) ger vidare en fysiologisk förklaring till varför någon skadar 

sig själv och det är att personen kan utveckla ett endorfinberoende. Endorfiner 

utsöndras av kroppen bland annat när man gör sig illa och har samma 

smärtstillande och lugnande effekt som morfin och heroin. Det kan vara svårt 

för människor utan självskadebeteende att förstå hur det kommer sig att det 

känns bättre av att skada sig själv och i ett försök att förklara kan man göra en 

jämförelse. Endorfiner utsöndras nämligen även vid fysisk eller sexuell 

aktivitet så den mjuka, lugna känslan man har i kroppen efter ett hårt 

träningspass går alltså att likna vid det lugn som infinner sig efter att ha skadat 

sig själv (Åkerman 2009:39). 

 

Barbara Brickman (2004) ger en bra och detaljerad historisk återblick av 

självskadebeteendet. Hon nämner att självskadebeteendet uppdagades i början 

av 1960-talet då psykiatriker började dokumentera om ett nytt syndrom som de 

döpte till ”känsliga själv-skärare” (delicate self-cutting). Psykiatriker och 
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forskare ägnade mycket tid till att undersöka detta nya problem och i mitten av 

1970-talet presenterades en profil av den typiska skäraren. Det var en ung 

kvinna och nästan alltid attraktiv (Brickman 2004:88). Redan innan denna 

profil togs fram gjordes definitoner och profileringar av den typiska 

självskadaren där fler egenskaper lades till idealtypen. Ståhl (2007) citerar 

Graff och Mallin från 1967 som säger:  

 

”In summary, the cutter is an attractive, intelligent, unmarried young woman, 

who is either promiscuous or overly afraid of sex, easily addicted, and unable 

to relate successfully to others. She is an older one in a group of siblings with 

a cold, domineering mother and a withdrawn, passive, hypercritical father. 

She slashes her wrists indiscriminately and repeatedly at the slightest 

provocation, but she does not commit suicide. She feels relief with the 

commission of her act” (Graff & Mallin 1967:38, Ståhl 2007:285). 

 

Ståhl (2007) refererar till Rosenthal et al. (1972) Wrist-cutting syndrome: The 

meaning of a gesture. Hans referat tar upp ett tolkningsförslag till kvinnornas 

beteende som säger att beteendet beror på menstruationsångest. Han hävdar att 

kvinnorna genom att skära sig själva kontrollerar att de blöder någon 

annanstans än i könsorganet (Ståhl 2007:286). 

 

Att beteende enbart existerar hos kvinnor är det mycket av den tidigare 

forskningen som fokuserar på. Som tidigare nämnt är det mycket forskning 

som erkänner att beteendet finns hos det manliga könet men de förbiser det 

med motiveringen att det endast är i ytterst få fall. Ovan nämnda 

tolkningsförslag av beteendet bidrar inte till ett större erkännande av manligt 

självskadebeteende då det helt exkluderar att det skulle existera. Taylor (2003) 

diskuterar i sin artikel Exploring the perspectives of men who self-harm om 

tankegångarna inom den tidigare forskningen beror på att det är fastställt att 

kvinnor är mer benägna att söka hjälp för mentala hälsoproblem än män. Han 

menar att män är precis lika benägna att skada sig själva som kvinnor men 

mörkertalet är större då de inte söker hjälp för sitt beteende (Taylor 2003:84). 

En förklaring skulle kunna vara att det hos vissa kan anses vara omanligt att be 
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om hjälp för ett beteende som så uppenbarligen klassas som ett kvinnligt 

beteende och därför är mörkertalet större hos männen. Ståhl (2007) tar upp att 

tidiga studier om förklaringsmodeller till självskadebeteende exkluderar 

manligt självskadebeteende och att i de få fall som de existerar misstänks 

männen vara homosexuella eller åtminstone sexuellt förvirrade (Ståhl 

2007:286). 

 

Ovan nämnda exempel kan i dagens ögon te sig väldigt udda. Viktigt att 

poängtera är att det inte enbart har cirkulerat den typen av forskning. Armando 

Favazza är ett stort namn inom ämnet självskadebeteende och han har skrivit 

boken Bodies under siege (1st ed. 1987, 2nd ed. 1996). Man kan säga att den 

boken har blivit lite av ett måste inom forskningen på området, det finns inte 

många artiklar jag har läst som inte har haft den i källförteckningen. Favazza 

(1996) var den som först tog fram klassifikationerna av socialt/kulturellt 

sanktionerat självskadebeteende och patologiskt självskadebeteende som jag 

nämnde tidigare. Favazza ger en heltäckande bild av självskadebeteende och 

utesluter inte någon form utan tar med allt ifrån personer som skär sig till 

personer med ätstörningar. Han är noga med att poängtera att 

självskadebeteende existerar i olika former och att de bakomliggande skälen till 

att någon skadar sig är olika. Han ger beskrivningar av självskadebeteende 

kopplat till religion och går till och med in på kannibalism i anslutning till 

självskadebeteende. Med religionen i åtanke och det kulturellt sanktionerade 

självskadebeteendet beskriver han människors behov av att tro på något större 

och ger ett exempel där han skriver att Jesus upprepade gånger skar sig med 

stenar när han var besatt av en demon. Med det exemplet vill han peka på att 

övernaturliga förklaringar till självskadebeteende var vanligt. Ritualer där 

människor skadade sig själva som en offergåva till andarna fungerade som ett 

sätt för de att uppnå ett speciellt stadie av extas och insikt. Självskadebeteende 

existerade även i ungdomars initiationsriter till vuxenlivet. Dessa riter var 

oftast brutala och innefattade bland annat att personen i fråga fick tänderna 

utslagna och könsorganet stympat men tanken bakom de var att 

barnen/ungdomarna blev vuxna när de överkom sin rädsla för smärta (Favazza 
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1996:225–231). 

 

När Favazza (1996) sedan går över på det patologiska självskadebeteendet 

berättar han om Karl Menninger, en forskare som redan 1938 erkände 

beteendet som något psykiskt. Favazza skriver att Menninger var före sin tid, 

det fanns ingen som var redo för hans forskning men hans huvudpunkt inom 

ämnet var att självskadebeteende hos deprimerade eller psykiskt instabila 

människor fungerade som ett sätt att motstå impulsen att ta sitt eget liv. 

Favazza säger vidare att självskadebeteende hos någon som frivilligt skär sig 

eller bränner sig är invecklat och svårt att förstå sig på. Trots det så ger han 

många noggranna och detaljerade förklaringar som går att diskutera och 

beskriva i all oändlighet men det självskadebeteendet som han påstår är mest 

vanligt är impulsivt ytligt/medelsvårt självskadebeteende (moderate/superficial 

self-mutilation). Sammanfattningsvis kan man säga att det som krävs för att 

beteendet ska klassificeras inom den kategorin är att skadorna riktas medvetet 

mot den egna kroppen, skadorna utförs inte med avsikt att ta självmord och 

skadorna görs inte som utsmyckning eller underhållning. Förenklat så säger 

Favazza att orsaken till beteendet främst är en störning i impulskontroll 

(Favazza 1996:232–260). 

 

Även Favazza (1996) går in på diskussionen om beteendet är vanligast hos 

kvinnor eller män. Han förnekar inte att beteendet även existerar hos män och 

säger: 

 

”That the behavior seems to be more common in females may be an artifact of 

sampling techniques. A tremendous amount of cutting and burning, for 

example, goes on in prison. In addition, males can easily lie about the causes 

of their scars (e.g., a result of a work injury, a fight, or a drunken fall.” 

(Favazza 1996:240). 

 

Det han då alltså menar är att självskador hos män lättare klassificeras som 

skador tillförda under andra omständigheter. Han menar att män lättare kan 
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ljuga om sina skador och att det kan vara en faktor som gör att 

självskadebeteende hos män anses vara ovanligt.  

 

3.2 Idealtypen 

Idealtyp är ett begrepp myntat av Max Weber. En idealtyp beskriver inte 

verkligheten som den är utan är analytiska konstruktioner och hjälpmedel inom 

forskning. Förenklat kan man säga att en idealtypisk konstruktion innebär att 

man preciserar det typiska hos ett antal fall (Nationalencyklopedin 2012). Ståhl 

(2007) menar att forskningen som gjordes på 60- och 70-talet om den 

idealtypiska självskadaren som en ung blondin fortfarande upprätthålls i 

dagens forskning (Ståhl 2007:290–292), och jag har inte hittat någon vidare 

forskning som motsäger honom. Ett exempel är en rapport från Stiftelsen 

Allmänna Barnhuset (2004) som i samarbete med Socialstyrelsen presenterade 

forskningsläget vid en konferens. Det som påtalades var bland annat en 

kartläggning av vilka flickor det är som skär sig. Kartläggningen visar att 23/88 

flickor är ”vanliga” skolflickor, 34/88 flickor är flickor med psykiatriska 

problem och 31/88 flickor är flickor med sociala problem i familjen. Sju 

stycken flickor hamnade inom alla dessa kategorier (Stiftelsen Allmänna 

Barnhuset 2004:17). Senare i rapporten säger de dock:  

 

”För många människor har det varit en ny och omskakande kunskap – att till 

synes friska flickor, begåvade och med ordnade förhållanden, kan göra sig 

själva så illa.” (Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2004:47) 

 

Detta är ett påstående som i alla fall jag tolkar som att den idealtypen från 60- 

och 70-talet fortfarande lever kvar som en underton i dagens forskning. Att 

rapportens omslagsbild även är en blond flicka bidrar också till den dåtida 

idealtypen och föreställningen om självskadare som unga skönheter. Såvitt jag 

då alltså kan bedöma finns fortfarande idealtypen om den sköra lilla flickan 

som skär sig kvar i nutida forskning och är något som nutida forskare lutar sig 

mot.  
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4. Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

Följande textstycke kommer beröra och förklara de teoretiska 

utgångspunkterna som används för att analysera den insamlade datan. De 

teoretiska utgångspunkterna är intersektionalitet och dess fokusering på 

socialkonstruktivism samt genus. Motiveringen till varför dessa utgångspunkter 

används är att intersektionalitet belyser olika kategorier såsom kön och 

sexualitet, vilket upplevs vara centrala kategorier för självskadebeteende. Då 

kön upplevs vara en central kategori blev det en självklarhet att använda sig av 

genus.  

 

4.1 Intersektionalitet och socialkonstruktivism 

De teoretiska perspektiv och begrepp som används i denna studie är alltså 

intersektionalitet och dess fokusering på det socialkonstruktivistiska 

perspektivet och kategorisering. Intersektionalitetens ambition är att belysa hur 

olika maktstrukturer och kategorier vävs samman och har en ömsesidig 

påverkansprocess. De centrala kategorierna för intersektionalitet är bland annat 

kön, sexualitet, klass och etnicitet, vilket är centrala kategorier för syftet med 

den här studien. Intersektionalitet försöker fånga det faktum att en föreställning 

om något automatiskt ger föreställningar om flera saker. Exempelvis så ger 

föreställningar om kön automatiskt föreställningar om sexualitet eller klass. 

Den föreställningen ger sedan en föreställning om exempelvis etnicitet så det 

fungerar ungefär som en dominoeffekt; en föreställning föder en annan och en 

annan osv. Med hjälp av intersektionalitetsbegreppet kan jag alltså analysera 

dessa kategoriers samhörighet i förhållande till självskadebeteende samt även 

hur ojämlikhet skapas i dessa kategorier i relation till självskadebeteende 

(Mattsson 2010:17–20). Det socialkonstruktivisitiska perspektivet kommer in 

då den intersektionella analysformen visar att kön inte endast konstrueras 

genom att ställa kvinnor och män mot varandra. Det socialkonstruktivistiska 

perspektivet innebär förenklat att verkligheten blir så som vi skapar den utifrån 

våra tolkningar. En strikt socialkonstruktivist menar att verkligenheten inte ens 

existerar utanför våra sinnen och våra tolkningar. Dock är det inte alla som 

säger detta. Många menar istället att vi tolkar vår förståelse av verkligheten, 
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inte verkligheten i sig. Exempelvis konstrueras det som vi kallar för sociala 

problem utifrån problem som samhället tolkar som sociala. Det 

socialkonstruktivistiska perspektivet säger följaktligen även också exempelvis 

att det är vi som skapat gemensamma föreställningar om manligt och kvinnligt 

samt hur män och kvinnor är, och därmed också hur män och kvinnor bör vara 

(Mattsson 2010:27–29).  

 

4.2 Genus 

Genusperspektivet går i denna studie hand i hand med det 

socialkonstruktivistiska perspektivet då genus är något som är socialt 

konstruerat. Kortfattat kan man säga att genus är det begrepp som används för 

att urskilja och förstå de kulturella och sociala förhållanden som gör att tjejer 

och killar förväntas vara på ett visst sätt, vad som anses kvinnligt respektive 

manligt. Att ett beteende eller förhållningssätt anses vara kvinnligt/feminint 

eller manligt/maskulint ligger snarare i vår tolkning av det än i det biologiska 

faktumet att vara man eller kvinna. Genus är inte något som är givet sedan 

födseln utan växer fram i takt med den egna personens utveckling (Josefson 

2005:5, Connell 2009:18–19, Mattsson 2010:44).  

 

Connell (2009) skriver vidare att forskning inom genus gärna sätter sitt fokus 

på skillnader mellan de biologiska könen. Nyckeln är dock att släppa detta och 

istället fokusera på relationerna. Genus handlar om sociala relationer inom 

vilka individer och grupper verkar. I denna bemärkelse går det att betrakta 

genus som en social struktur på grund av de mönster som bildas inom 

relationerna. Genus handlar alltså om hur samhället förhåller sig till 

människokroppen och de konsekvenser som det förhållningssättet får för vårt 

privatliv samt mänsklighetens framtid. Connell (2009) skriver även att 

samhället gärna delar in människor i könskategorier och som individ hålls man 

ansvarig för sitt vardagliga beteende utifrån sin antagna könskategori som man 

eller kvinna. Connell (2009) säger dock att vi skapar vårt egna genus genom 

social konstruktion, men vi är inte fria att skapa det hur vi vill. Vårt genus styrs 
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av den rådande genusordningen i samhället (Connell 2009:24-25, 102–103).  

Connell (2009) fortsätter in på genusinnebörder och skriver: 

 

”Varje gång vi talar om ’en kvinna’ eller ’en man’, hänvisar vi till ett jättelikt 

system av uppfattningar, förutsättningar, undertoner och anspelningar som 

har ackumulerats under hela vår kulturella historia. ’Innebörderna’ av dessa 

ord är enormt mycket större än de biologiska kategorierna hane och hona.” 

(Connell 2009:115). 

 

Teorin används för att problematisera det faktum att självskadebeteende anses 

vara ett kvinnligt beteende.   

 

5. Metod och metodologi 

Detta kapitel innehåller bland annat en redogörelse och diskussion om valet av 

metod vid empiriinsamlingen och hur den har genomförts. 

 

5.1 Kvalitativa intervjuer som metod 

Studien har utförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer. En intervju 

innebär förenklat en konversation mellan två eller flera parter. Vanligtvis 

består det av en intervjuare som leder samtalet med diverse frågor, och det är 

så intervjuerna i denna studie har genomförts. Att en intervju är 

semistrukturerad innebär att intervjuaren har en lista med ämnen och frågor 

som ska beröras, en intervjuguide (se bilaga 1), men intervjuaren är dock 

flexibel och öppen gällande frågornas ordningsföljd och öppnar upp för 

informanten att utveckla sina tankar och idéer. Frågorna och svaren är öppna 

och fokus under intervjun ligger på informantens utvecklande av synpunkter 

och åsikter. Den vanligaste formen av semistrukturerade intervjuer är 

personliga intervjuer och är det som använts i denna studie. Personliga 

intervjuer innebär ett möte mellan intervjuaren och informanten där de träffas 

ansikte mot ansikte (Robson 2011:280, 285).  
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Det finns dock en del att kritiskt reflektera över inför ett intervjumöte. 

Denscombe (2009) tar upp intervjuareffekten som innebär att man som 

forskare måste ha i åtanke att människor har en tendens att svara olika 

beroende på vem som ställer frågorna, alltså, data påverkas av intervjuarens 

personliga identitet. Den inverkan som intervjuaren har på informanten beror 

såklart på vem som intervjuas samt på vad intervjun ska beröra för ämne. 

Intervjuarens personliga identitet får betydelse när ämnet berör frågor som är 

känsliga eller som uppfattas som personliga. I vissa fall kan informanten inta 

en försvarsställning vid frågor som uppfattas som personliga och svarar således 

som denne tror att intervjuaren förväntar sig. Konsekvensen är att den 

insamlade datan blir skev. Intervjuaren kan dock inte ändra på vem denne är, 

man kan inte ändra sitt kön, ålder eller etnicitet. Däremot kan intervjuaren 

anstränga sig för att vara artig, lyhörd, passiv och neutral för att informanten 

ska känna sig till mods och då förhoppningsvis ge ärliga svar (Denscombe 

2009:244–246). Intervjuareffekten har varit i åtanke under samtliga intervjuer 

som genomförts, men bedömningen är att informanternas svar ej har påverkats 

av den. Detta påstående grundar sig i det faktum att samtliga informanters svar 

har följt en röd tråd och uppfattningarna från informanterna liknar varandra. 

Inför intervjun nämner Denscombe (2009) fler aspekter som man som 

intervjuare bör hålla i åtanke. I många forskningssituationer är det nödvändigt 

att få tillstånd eller godkännande från överordnade instanser (Denscombe 

2009:251). Inför följande studie tog jag detta i beaktning och kontaktade 

programansvarig för socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet Kalmar. Jag 

misstänkte att jag ej skulle behöva något tillstånd för att intervjua 

socionomstudenterna men för att vara på den säkra sidan undersökte jag saken. 

Programansvarig bekräftade mina funderingar och sa att det ej behövs ett 

tillstånd för min studie, då det är studenterna som privatpersoner och ej 

representanter från universitetet som ska intervjuas.  

 

Inför intervjun tar Denscombe (2009) även upp att det är viktigt att arrangera 

mötesplatsen på rätt sätt. De aspekter han nämner är att man kontaktar den 

tilltänkte intervjupersonen i förväg och avtalar tid, alltså inte bara tar en person 
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i förbifarten. Han nämner även att forskaren måste ge en överenskommen 

tidslängd på intervjun så att intervjupersonen vet hur länge den förväntas vara 

där. Vidare är den fysiska platsen för intervjun viktig. Det är fördelaktigt med 

en mötesplats där intervjuaren och informanten kan vara ostörda och som 

erbjuder god akustik. Placeringen i lokalen är också av vikt då det krävs en 

placering som möjliggör ett bekvämt samspel mellan intervjuaren och 

informanten. Ett exempel på en mindre bra placering är om man sitter mitt 

emot varandra. Det kan lätt innebära en känsla av konfrontation och 

förhörskänsla som leder till att informanten kan känna sig obekväm 

(Denscombe 2009:252). Inför mina intervjuer bokade jag tid med 

informanterna i förväg. Det underlättade för en tidsplanering av 

examensarbetet samt för en tidsplanering av arbetet med datahanteringen. Jag 

planerade inte att göra mer än en intervju per dag då jag räknade med att 

längden på intervjun ska vara ungefär en halvtimme och det är en fördel att 

starta transkriberingen (mer detaljerad genomgång av detta finnes längre ner) 

direkt efter intervjun och det är ett arbete som tar tid. Platsen för intervjun var 

de grupprum som finns tillgängliga på Linnéuniversitetet. De har erbjudit 

avskildhet samt ostördhet. De är tillgängliga för studenter och lärare vid 

Linnéuniversitetet och det har inte varit några problem för mig att boka dessa 

via universitetets bokningssystem. Att arrangera en lämplig placering i lokalen 

som undviker att man sitter mitt emot varandra har inte inneburit några 

svårigheter då möbleringen i lokalen inbjuder till att två personer sitter 

antingen bredvid varandra eller i 90 graders vinkel till varandra. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) tipsar om ett par färdigheter som en skicklig 

intervjuare behärskar och det har varit lönande att reflektera kring dessa innan 

och under intervjun. De säger att en skicklig intervjuare är kunnig, alltså har 

omfattande kunskap om det ämne som ska diskuteras under intervjun. Under 

intervjuerna till denna studie var detta viktigt i de fall där informanten 

exempelvis inte hade så mycket kunskap om hur man kan arbeta med 

självskadeproblematiken. Då var det fördelaktigt att ge en kort beskrivning av 

dessa för att sedan låta informanten reflektera över det. Kvale och Brinkmann 



 

 

 

 

 

17 

 

(2009) säger vidare att en skicklig intervjuare är strukturerande och tydlig 

vilket innebär att denne presenterar syftet med studien, ställer tydliga frågor 

och använder ett språkbruk som informanten förstår. Vid intervjuerna till denna 

studie gick det bra att använda akademiskt språkbruk då informanterna är vana 

vid det. Kvale och Brinkmann (2009) poängterar även att en skicklig 

intervjuare är vänlig och känslig, den låter informanten tala i sin egen takt och 

avsluta sina meningar. Den skicklige intervjuaren lyssnar aktivt till vad som 

sägs och läser av informanten och känner när ett ämne är för känsloladdat för 

att diskuteras vidare. Ett exempel från intervjuerna till denna studie är att en 

informant upplevt självskadeproblematiken av egen erfarenhet, denne hade 

alltså själv haft det beteendet. Detta var inte känt när urvalet gjordes så det var 

en slump. Informanten fick möjlighet att välja om denne ville fortsätta med 

intervjun eller avbryta, och den valde att fortsätta då det inte är något aktivt 

beteende. En skicklig intervjuare är enligt Kvale och Brinkmann även öppen 

för vilka aspekter som är viktiga för informanten att tala om men är samtidigt 

styrande så att intervjun berör det som syftet med studien är. De säger 

avslutningsvis att en skicklig intervjuare är tolkande vilket innebär att den 

presenterar hur den tolkat det informanten sagt för att kunna få det bekräftat. 

Att ha möjlighet att göra detta är en stor fördel med att använda sig av 

intervjuer då informanten exempelvis kan använda sig av begrepp och uttryck 

som är okända för intervjuaren. Under intervjuerna till denna studie var det bra 

att kunna kontrollera vad informanterna menade med exempelvis begreppet 

EMO som blev aktuellt när informanterna försökte ge en konkret bild av en 

person med självskadebeteende (Kvale och Brinkmann 2009:182–183). 

 

5.2 Fördelar och nackdelar 

Ovan nämnda genomgång av intervjumetoden indikerar att intervjuer inte är en 

så enkel metod som den först kan tyckas vara. Fördelarna med intervjuer är 

dock att intervjuaren kommer åt en djupare förståelse för informantens åsikter, 

tankar och uppfattningar. Intervjuaren har även möjlighet till insikter grundade 

på djupgående information och informantens kunskap. En materiell fördel med 

intervjumetoden är att det endast kräver enkel utrustning som i dagens tekniska 
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samhälle finns på nästan alla mobiltelefoner. Hela intervjun bygger sedan på de 

konversationsfärdigheter som forskaren redan besitter. Under en intervju har 

informanten möjlighet att utveckla sina tankegångar vilket är fördelaktigt. 

Informanten har också möjlighet att förklara sina synpunkter samt påpeka vad 

de finner mest centralt i frågan. Intervjuer är även av fördel då det är en metod 

som erbjuder flexibilitet. Justeringar av inriktningar kan göras under själva 

intervjun. Intervjuer innebär en direktkontakt vilket möjliggör kontroll av datan 

direkt. Intervjuaren kan be informanten upprepa sig för att säkerställa att denne 

uppfattade saken rätt. En sista fördel med intervjumetoden är att den är 

terapeutisk. Det kan ses som en givande erfarenhet för informanten och 

människor har i allmänhet en tendens att finna nöje i möjligheten att kunna 

prata om sina tankar och uppfattningar med en person vars syfte är att lyssna 

(Denscombe 2009:267–268). 

 

Nackdelarna med intervjumetoden är att det är väldigt tidskrävande, det är ett 

större arbete än man tror. Aspekten kring intervjuareffekten som jag nämnt 

tidigare är också en nackdel då den, som tidigare nämnt, kan påverka 

informantens svar. Materiella nackdelar med intervjuer kan vara att 

utrustningen inte fungerar som den ska eller att intervjuaren inte har tillgång till 

tillräckligt mycket resurser. En oförsiktig och taktlös intervjuare kan även bidra 

till en intervju där informanten känner en kränkning av privatlivet (Denscombe 

2009:268–269). 

 

5.3 Urvalsprocessen  
Urval av informanter till studien har skett i två steg och båda stegen har varit 

bekvämlighetsurval, även kallat tillfällighetsurval. Det innebär att man 

använder sig av de informanter som är lättast att få tag på (Robson 2011:275). I 

det här fallet har informanterna bestått av socionomstudenter på termin två och 

termin fyra vid Linnéuniversitetet Kalmar. Det är av bekvämlighet för mig att 

använda mig av dess då jag själv studerar på Linnéuniversitetet och har goda 

möjligheter att komma ut till dessa båda klasser. Informanterna har bestått av 

två män respektive kvinnor ur vardera klass. I det första urvalet kontaktade jag 
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personligen hälften av informanterna och vid det andra urvalet fick studenterna 

möjlighet att kontakta mig. Bedömningen och uppfattningen är att 

informanternas svar inte ser olika ut beroende på vilket urval de tillhörde. 

Anledningen till varför studien endast använder termin två och fyra är helt 

enkelt för att jag väljer att inte använda mig av min egen terminsklass då de, 

liksom jag, skriver examensarbete och har fullt upp med det. Det har heller inte 

gått att använda någon annan termin då socionomprogrammet vid 

Linnéuniversitetet Kalmar endast har programstarter vid höstterminen och det 

finns således ingen termin ett, tre eller sju i nuläget. Studien omfattar 

följaktligen innehålla åtta informanter. Motiveringen till varför det är intressant 

att använda sig av socionomstudenter i studien är, som tidigare nämnt, att det 

är en grupp som troligtvis möter detta problembeteende i sin framtida 

yrkesprofession. Det är även intressant med socionomstudenteras åsikter så 

reflektioner kring samhälleliga och individuella sociala problem ingår i deras 

utbildning. Socionomstudenterna uppfattas därmed kunna bidra med 

intressanta åsikter och reflektioner. 

 

5.4 Artikel och litteratursökning 
Urvalet till de vetenskapliga artiklarna samt litteraturen jag använt mig av har 

varit ett subjektivt urval då jag medvetet handplockat den litteratur och de 

artiklar som passar till mitt ämne (Denscombe 2009:37). Jag har använt mig av 

databasen Social Services Abstract och sökorden har bland annat varit: ”self-

destructive behaviour”, ”adolescence”, ”self-mutilation” samt 

”självskadebeteende”. Jag har även använt mig av databasen Google Scholar 

och forsa.nu.  

 

Urvalet av artiklar har även på ett sätt varit en form av snöbollsurval som 

innebär att man hittar informanter, eller i det här fallet artiklar, genom den 

tidigare informanten/artikeln (Robson 2011:275). Jag har alltså med hjälp av 

referenslistan på de första artiklarna hittat fler relevanta och intressanta böcker 

och artiklar.  

 



 

 

 

 

 

20 

 

5.5 Genomförande av intervjuerna 

När det senare kommer till själva genomförandet av intervjun så finns det en 

del riktlinjer man kan förhålla sig till. Denscombe (2009) tar upp att det precis 

innan intervjun startar bör ges tillfälle till en presentation där intervjuaren 

berättar om varför denne gör intervjun samt undersökningens syfte. 

Intervjuaren kan även ge en kort beskrivning av bakgrunden till dess eget 

intresse av ämnet. Här är det även lämpligt för intervjuaren att bekräfta att 

denne har tillåtelse att spela in intervjun, om det nu är detta som ska ske. 

Denna inledande konversation ska främja tillit och god relation sinsemellan 

intervjuaren och informanten. När själva intervjufrågorna sedan ska börja 

ställas så är det den första frågan som är allra viktigast. Den frågan sätter 

standarden på hela intervjun och ska få informanten att känna sig avslappnad. 

Det lämpligaste är att börja med en ”lätt” fråga och ett exempel på det kan vara 

att fråga informanten om vad denne känner till om gällande ämne i allmänhet. 

Under intervjun behöver intervjuaren även hålla uppmärksamheten riktad mot 

att ge en jämn fördelning av tid till de olika intervjufrågorna. Intervjuaren bör 

även hålla öronen öppna för underliggande toner och ”läsa mellan raderna” på 

det som informanten berättar. Att göra det kan bidra till relevanta följdfrågor. 

Intervjun bör sedan avslutas på korrekt sätt, inte av att frågorna tar slut eller för 

att informanten tystnar. Intervjun ska avslutas under ledning av intervjuaren 

och kan ske genom att intervjuaren sammanfattar det som sagts under 

intervjun, alternativt genom att fråga informanten om denne känner att den har 

fått säga det den ville. Intervjuaren ska även i slutet av intervjun uttrycka sitt 

tack för informantens deltagande (Denscombe 2009:255–257). 

 

Under intervjuerna till denna studie har dessa riktlinjer varit i åtanke. 

Intervjuerna har börjat med en beskrivning av syftet med studien samt 

motivering till varför den görs. Tillåtelse att spela in intervjun har getts av 

samtliga informanter och intervjuerna har avslutats genom att sammanfatta vad 

informanten sagt.  
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5.5.1 Bearbetning och analys av intervjumaterialet 

Intervjun som genomförts måste sedan tas upp på något sett. Människans 

hjärna och minne är inte ett säkert lagringsställe. För att säkerställa en 

bestående dokumentation av intervjun är det en stor fördel att använda sig av 

bandinspelning eller ljudupptagning, vilket är det som skett under intervjuerna 

till denna studie. Detta innebär alltså att man spelar in det talade ljudet från 

intervjun. Denna form stör inte intervjun märkbart, som exempelvis en 

videoinspelning. Vid en videoinspelning skulle informanten kunna bli nervös 

och obekväm. Om informanten inte går med på en ljudupptagning blir 

forskaren tvungen att förlita sig på anteckningar. Om det görs anteckningar så 

är det viktigt att dessa utvecklas direkt efter intervjun medan händelserna 

fortfarande är i friskt minne. Fördelen med anteckningar är att det ger en chans 

att dokumentera den icke-verbala kommunikationen som sker, såsom 

kroppsspråk, ansiktsuttryck och atmosfären under intervjun. Nackdelen är dock 

att det kan innebära avbrott i samtalsflödet. Det ultimata är om man kan 

kombinera ljudupptagning med anteckningar i form av stödord. 

Ljudupptagningen dokumenterar då det som sägs och anteckningarna  

dokumenterar det icke-verbala (Kvale och Brinkmann 2009:194–195). 

Intervjuerna till denna studie har, som tidigare nämnt, spelats in efter 

godkännande från informanterna. 

 

Den inspelade intervjun måste sedan skrivas ut, transkriberas, för att förberedas 

för analysarbetet. Det är en viktig del av intervjumetoden. Det är ett mödosamt 

och tidskrävande arbete men det är mycket värdefullt då forskaren kommer i 

närkontakt med datan och intervjun väcks till liv igen (Bryman 2012:482–484). 

Utskriften bör kodas, detta är dock något som görs närmare analysen och 

innebär att man ger olika ämnen/kategorier/teman i utskriften olika koder 

(Robson 2011:474–475). Under utskriftsarbetet kan det uppstå en del problem, 

vilket även har skett i denna studie. Det är inte alltid lätt att höra det som sägs 

på inspelningen av intervjun och man måste göra en bedömning av huruvida 

man måste förkasta delar av intervjun eller om man kan göra en tolkning av det 

som sas. I det här fallet gjordes bedömningen att förkasta det som sas då det 



 

 

 

 

 

22 

 

endast rörde sig om enstaka ord. Ett annat problem kan vara att människor inte 

alltid talar i fullständiga meningar och inte heller alltid avslutar den pågående 

meningen innan de börjar på nästa. Det talade ordet kan då alltså behöva 

rekonstrueras för att vara begripligt för en läsare som inte deltog vid intervjun, 

alltså helt enkelt snyggas till. Då intervjumaterialet i denna studie inte är 

tillgängligt för utomstående har detta inte behövts, förutom vid de citat som 

används (Denscombe 2009:261–262).  

 

Analysen till denna studie har varit en tematisk kodande analys som enligt 

Robson (2011) är en process med fem faser. Den första fasen innebär att man 

bekantar sig med den insamlade datan genom transkribering och ett flertal 

genomläsningar. Den andra fasen innebär att man implementerar de första 

koderna till datamaterialet. Utdrag från intervjuerna som liknar varandra får 

likadana koder. Detta är en fas som inte har använts i analysen i den här 

studien. Den tredje fasen innebär att man identifierar teman i datamaterialet. I 

den här analysen har dessa teman utgått från studiens frågeställningar. Den 

fjärde fasen innebär en konstruktion av ett tematiskt nätverk, ungefär som en 

tankekarta. Det gör att man kan se vilka teman som överlappar varandra och 

fokus ligger på att se samhörighet. Den sista fasen innebär integration och 

tolkning. Man letar efter eventuella mönster och det är även i denna fas som 

analysen till den här studien ställer det insamlade intervjumaterialet mot den 

tidigare forskningen samt de teoretiska utgångspunkterna (Robson 2011:476). 

 

Analysen till den här studien har gått till på följande sätt. Den började med 

organisering och sammanställning av de fyra intervjuerna, vilket skedde genom 

transkribering. När intervjuerna blivit utskrivna till textform genomlästes de ett 

antal gånger. Intervjuerna färgkodades in i olika teman, där de olika färgerna 

representerade studiens frågeställningar och de intervjufrågor som var 

kopplade till dessa (se bilaga 1). Analysen fortsatte genom att analysera dessa 

teman var för sig utifrån de teoretiska perspektiven och den tidigare 

forskningen. 
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5.6 Validitet och reliabilitet  

När en intervju berör en informants uppfattningar, känslor eller erfarenheter 

kan det vara svårt att säkerställa validiteten, alltså verifiera och kontrollera att 

det som informanten säger överensstämmer med personens verkliga 

uppfattning. Denscombe (2009) förklarar att det finns vissa praktiska kontroller 

som går att utföra gällande trovärdigheten i det som sagts. Intervjuaren kan 

exempelvis kontrollera den intagna datan med andra källor. Intervjuaren kan 

också kontrollera den utskrivna intervjun med informanten, alltså låta 

informanten läsa dokumentet. Informanten får då chans att bekräfta att det 

skrivna verkligen är det som denne tycker eller känner och inte något som 

endast sas i stundens hetta. Intervjuaren kan även kontrollera rimligheten i 

datan, alltså göra en bedömning över i vilken utsträckning informanten kan 

förväntas ha kunskap om diskussionsämnet. Är det rimligt att informanten vet 

detta? Intervjuaren kan även leta efter teman i den utskrivna intervjun. Är det 

ett tema som återkommer i flera intervjuer kan det antas att just denna 

tanke/idé delas av en större grupp (Denscombe 2009:265–267).  

 

Validiteten i intervjuerna till denna studie har kontrollerats genom att i slutet av 

varje intervju kortfattat sammanfatta det sagda med informanten. Samtliga 

intervjuer delar också, överlag, varandras tankar och åsikter vilket gör att 

validiteten stärks.  

 

5.7 Analysmetod 

Analysen till denna studie har varit ur ett holistiskt perspektiv. Det innebär att 

man betraktar saker i dess kontext och poängterar att de hänger ihop samt är 

beroende av varandra, istället för att isolera variablerna från varandra och 

studera dem var för sig. Det holistiska perspektivet utgår ifrån att diverse 

företeelser, särskilt sociala sådana, är helheter som inte går att brytas ner i 

mindre delar för att de då omöjliggör en förståelse (Denscombe 2009:322).  

 



 

 

 

 

 

24 

 

Denscombe (2009) tar upp ett antal principer som följer en kvalitativ 

dataanalys. Den första säger att slutsatserna som studien leder till ska vara fast 

förankrade i data. Den andra principen går hand i hand med den första och 

säger att forskarens förklaring av data måste komma ur en mycket noggrann 

läsning av datamaterialet. Datan kan inte tala för sig själv och det är under 

analysarbetet viktigt att poängtera att meningen i kvalitativa data alltid 

innefattar en tolkningsprocess. Den tredje principen säger att forskaren bör 

undvika att lägga in obefogade fördomar i analysen. Det kan vara personliga 

fördomar eller fördomar sprunget ur kännedomen om den tidigare forskningen 

inom området. Hur eller hur så måste forskaren göra en ansträngning att lägga 

dessa åt sidan och närma sig datamaterialet med ett öppet sinne. Den fjärde och 

sista principen säger att analysen ska omfatta en repetitiv process, vilket 

innebär att utvecklingen av slutsatserna ska grunda sig på en rörande process 

fram och tillbaka i jämförelsen av empiriska data med de koder, kategorier och 

begrepp som används (Denscombe 2009:367–369). 

 

5.8 Etiska överväganden 
Inom forskning är det alltid viktigt att ha med etiska övervägande, särskilt när 

forskningen berör människor. Denscombe (2009) tar upp tre principer som 

samhällsforskare ska beakta. De är: 

 ”respektera deltagarnas rättigheter och värdighet; 

 undvika att deltagarna lider någon skada genom att medverka i 

forskningsprojektet; 

 arbeta på ett sätt som är ärligt och som respekterar deltagarnas 

integritet”. 

(Denscombe 2009:193) 

 

Vetenskapsrådet har också ett par krav som ska följas vid forskning. Kraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera alla de 

som berörs av forskningen om dess syfte. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna i undersökningen själva bestämmer över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla som deltar i undersökningen ska ges 



 

 

 

 

 

25 

 

största möjliga sekretess. Nyttjandekravet innebär att datan som blivit insamlad 

om enskilda personer endast får användas för forskningens syfte 

(Vetenskapsrådet 2002:6–13). 

 

De överväganden som har gjorts gällande mitt ämne är först och främst att jag 

har valt att inte prata eller ta kontakt med den gällande målgruppen. 

Självskadebeteende är något som är tabubelagt i dagens samhälle och att då 

fråga ut och tvinga sig på de som har ett sådant beteende anser jag vara 

kränkande av den personliga integriteten. Hade informanterna själva tagit 

kontakt anser jag att det varit annorlunda. Inför denna studie har fokus legat på 

vetenskapsrådets krav. Informationskravet har varit i åtanke då 

intervjupersonerna blivit informerade om vad det är som ska undersökas samt 

syftet med undersökning och att deras svar ska användas för att göra en 

jämförelse med forskning. Information om vad forskningen säger har inte 

meddelats med motiveringen att det kan innebära en risk för skevhet och 

påverkan i informanternas svar. Under studien har reflektioner kring 

samtyckeskravet förekommit, vilket innebär att informanternas deltagande har 

varit frivilligt. Konfidentialitetskravet uppfylls i studien genom att alla 

intervjuer är anonyma. Intervjuerna är numrerade men det är endast för att 

underlätta bearbetningen och analysen av data. Nyttjandekravet är i åtanke då 

datan från informanterna endast har använts i denna studie och försök har 

gjorts att formulera intervjuguidens frågor till att endast besvara studiens 

frågeställningar. 

 

Det är inte enbart under förarbetet till studien som reflektioner över etiska 

överväganden är nödvändiga utan det är något som bör hållas i åtanke under 

hela studien och det är något som eftersträvats i denna studie.  

 

6. Resultat och analys 

Följande kapitel kommer redovisa den empiri som har införskaffats ur 

intervjuerna. Empirin kommer att redovisas i fyra teman där tema 1 

representerar den första av studiens frågeställningar, tema 2 den andra 
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frågeställningen och så vidare. Här presenteras även citat från varje 

intervjuperson som efterföljs av fingerade namn. Efter varje redovisning följer 

en analys där empirin ställs mot de teoretiska utgångspunkterna 

intersektionalitet och genus samt den tidigare forskningen. 

 

6.1 Tema 1: Vilken kunskap har socionomstudenterna? 

Det man kan urskilja från det första temat är att alla intervjupersoner har en 

viss kunskap om självskadebeteendet men endast en av dem har erhållit den 

kunskapen genom egen erfarenhet av att ha skadat sig själv. De övriga 

uttrycker att deras kunskap kommer från en allmän diskussion i samhället. Alla 

av dem har exempelvis vetat att det existerat denna form av beteende under 

deras högstadie- och gymnasietid. En intervjuperson har införskaffat sig 

kunskap om beteendet genom uppsatsskrivande på universitetet. Jag citerar: 

 

Jag har ingen kunskap, eller erfarenhet av att ha gjort det själv eller har 

vänner som har gjort det, som jag vet om. Utan den kunskap, om man kan 

kalla det för kunskap, som jag har är det vi har läst oss till och intervjuat oss 

till under vår b-uppsats – Emma 

 

Halva klassen skar sig ju liksom och svalt sig, det var någon som hade 

anorexia och någon som hade något annat. – Sara 

 

Generellt så vet man ju att det finns ju folk som när de mår dåligt tar ut det på 

sig själva istället för kanske omgivningen – Sofia 

 

Det är ju allmänt i samhället, liksom om man skadar sig själv så har man ett 

självskadebeteende. – Erik 

 

Det jag vet är liksom det jag hört och sett på högstadiet, och det är att folk kan 

skada sig själva. – Linda  

 

Ja jag vet inte så mycket egentligen, men det hörs ju på ordet, 

självskadebeteende, man skadar sig själv. – Martin 

 

Jag vet inte om det stämmer eller är rätt men jag tänker på kraftig psykisk 
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ohälsa. – Kajsa 

 

Jag vet att självskadebeteende innebär att man skadar sig själv fysiskt. – Anna 

 

6.1.1 Analys av Tema 1 

Analysen av tema 1 visar på att det är socialt konstruerat (se 4.1) hos 

socionomstudenterna att självskadebeteende innebär att en person skadar sig 

själv och att denne person gör det för att den mår psykiskt dåligt. Det är deras 

första uppfattning och kunskap om självskadebeteende. Intervjumaterialet 

under tema 1 går inte djupare in i socionomstudenternas åsikter och därför blir 

heller inte analysen djupare än så. Hela tanken med tema 1 var att starta 

reflektioner och tankegångar hos socionomstudenterna för att senare under de 

kommande temana gå in mer på djupet. Det går dock redan här utläsa att de 

första tankarna kring självskadebeteende är kopplat till unga tjejer. Det går 

också redan här utläsa att bland det första som kommer upp är att det är 

vanligast i tonåren. Det går inte tillämpa den tidigare forskningen i denna del 

av analysen då den tidigare forskningen som blivit framtagen till denna studie 

inte har något att göra med vilken kunskap socionomstudenter har om 

självskadebeteende.  

 

6.2 Tema 2: Hur framträder bilden av en person med 

självskadebeteende? 
Ur det andra temat framkommer det att majoriteten av intervjupersonerna har 

en likadan bild av en självskadare, endast en intervjuperson avviker. Alla 

uttrycker att deras bild är väldigt generell och att det självklart inte behöver 

vara så men det första som dyker upp i majoritetens huvud är en ung tjej, lite 

udda och utstött, svart hår och svarta kläder. En intervjuperson drar liknelsen 

till en zebra i ett försök att beskriva sin bild. Anledningen till varför 

intervjupersonen valde just en zebra var för att denne fokuserade på de ärr som 

uppstår efter ett självskadebeteende, vita ränder över kroppen, som hos en 

zebra. Uppfattningen är att intervjupersonen försökte avdramatisera sin bild av 

självskadebeteende. Endast en intervjuperson går in på ämnet sexualitet och 

nämner en artikel denne har läst där en undersökning visat att många personer 
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som självskadare sig är homosexuella. Intervjupersonen i fråga ansåg inte att 

sexualiteten spelade någon roll men tankegångarna fanns att en kille som är 

homosexuell kanske lättare utvecklar ett självskadebeteende då det ännu inte är 

helt accepterat för killar att vara homosexuella och att det i sin tur skulle leda 

till psykisk ohälsa. Samtliga intervjupersoner nämner termen EMO när de 

försöker beskriva deras bild av en självskadare. 

 

Begreppet EMO kommer ifrån ”emocore” som i sin tur kommer ifrån 

”emotional hardcore” och det är en term som används inom musikvärlden för 

att beskriva en viss sorts musikstil. Musiken som går under denna kategori 

utmärker sig genom att ha mycket känsloladdade texter som oftast är 

personliga för sångaren/bandet (AllMusic 2012). 

 

Det är dock inte denna definition som går att utläsa ur intervjupersonernas 

beskrivning. Tolkningen av deras beskrivning är att EMO mer fungerar som ett 

skällsord bland ungdomar och speciellt inom mobbning. Begreppet är negativt 

laddat och används för att beskriva någon med alternativt utseende samt någon 

som skär eller rispar sig själv i armarna.  

 

Ja men ofta tror jag då den här EMO-stilen, och även om man inte har den 

här EMO-stilen så ser man ganska dyster ut tror jag. Det här att man kanske 

inte springer runt i shorts och linne liksom om man har ärr på hela benen och 

armarna. Att man liksom klär sig lite mer för att skapa en vägg eller något, så 

att ingen ska se. Och att man ser lite dyster och annorlunda ut tänker jag. – 

Emma 

 

Jag tänker fortfarande ändå någon som har såhär svarta kläder och lite svår, 

lite blyg och drar sig undan och sätter sig i hörnet och såhär. – Sara 

 

Ja, som person så tänker man ju mycket på de här, de som klär sig i goth, 

mörkklädda, lång frisyr väldigt udda, alltså bara de som håller sig borta från 

alla andra typ och håller sig för sig själva på något mer sätt. – Sofia 

 

Generellt, alltså det första jag tänker på är ju en kompis till mig som höll på. 

Hon var liksom blond med normal kroppsform och var helt normal, […] det är 
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den generella bilden jag har, det är den tjejen som liksom är framför mig om 

jag hör självskadebeteende. – Erik 

 

Ja den första bilden jag får upp är typ någon med svarta kläder och sådär, 

med sår och ärr över armarna. – Linda 

 

Det är svårt att säga för man vill ju inte vara fördomsfull men om man måste 

välja en viss stil eller typ så skulle jag nog säg den här EMO-grejen. – Martin 

 

Det är lite knäppt men jag tänker på en zebra, […] det beror nog på att zebror 

har ränder och jag tänker att det har ju en person som skär sig också, ränder 

med ärr liksom. – Kajsa 

 

Jag tror inte jag har någon särskild eller speciell bild, men jag tänker nog 

ändå på en tjej i tonåren som mår ganska dåligt. – Anna 

 

6.2.1 Analys av Tema 2 

Sett ur intersektionalitet och det socialkonstruktivistiska perspektivet (se 4.1) 

kan man i tema 2 utläsa att självskadebeteende generellt ger föreställningen om 

en ung, tillbakadragen tjej med svart hår och svarta kläder. Det ska synas att 

personen mår dåligt. Det i sin tur ger föreställningen om eventuella problem 

hemma eller andra svårigheter som har lett till ett självskadebeteende. Denna 

föreställning är således socialt konstruerad då det är socionomstudenternas 

uppfattning och tolkning av verkligheten. Som tidigare nämnt fokuserar 

intersektionaliteten bland annat på sexualitet. Utifrån den insamlade datan i 

tema 2 går det inte utläsa att sexualiteten skulle ha något att göra med om en 

person självskadar sig. Det var endast en intervjuperson som nämnde det och 

det som togs upp var inte dennes egna åsikter. Ställer man intervjumaterialet i 

tema 2 mot den tidigare forskningen (se 3.1) får man vissa 

meningsskiljaktigheter. De lite udda påståendena om att en självskadare är 

lössläppt eller rädd för sex och att självskadebeteende hos kvinnor är 

menstrutationsångest som togs upp under genomgången av den tidigare 

forskningen återkommer inte någonstans i intervjumaterialet. Att en kille med 

ett självskadebeteende skulle vara homosexuell återkommer till viss del men 

inte i samma mening som i den tidigare forskningen. Den tidigare forskningen 
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ger förklaringen att en kille är homosexuell i meningen att det är något fel på 

honom, och det är inte så den intervjupersonen menar (se 8.2). Favazzas 

genomgångar av religion och ritualer är inte heller något som kommer till tals i 

intervjumaterialet och tolkningen är att ett sådant beteende inte klassas som 

självskadebeteende idag. Utan det som klassificeras som självskadebeteende 

idag, och som går att utläsa ut intervjumaterialet, är det som Favazza döpte till 

impulsivt ytligt/medelsvårt självskadebeteende (moderate/superficial self-

mutilation).  

 

Det framtagna idealet som diskuteras under 3.3 stämmer inte överens med den 

bild socionomstudenter har av en självskadare. Den tidigare forskningen 

indikerar på att en självskadare är en ung tjej, blondin och normal i de flesta 

avseenden. Med ’normal’ i de flesta avseenden menas inga större svårigheter i 

skolan, vänner och inga märkbara problem hemma. Det är utseendet och den 

sociala situationen som inte stämmer överens. Majoriteten av 

socionomstudenterna i denna studie anser att en person med 

självskadebeteende är mer svartklädd och svarthårig, jämfört mot forskningens 

bild av en blondin. Socionomstudenterna anser vidare att en självskadare också 

har sociala problem såsom lite vänner och problem hemma. Majoriteten av 

socionomstudenter uttrycker, som tidigare nämnt, att bilden är att det är en tjej 

som skär sig. Mer om detta diskuteras under 8.3.1. 

 

6.3 Tema 3: Hur vanligt förekommande uppskattas beteendet 

vara? 
Det tredje temat representerar hur vanligt förekommande beteendet är och där 

går det enkelt att utläsa att alla intervjupersoner var överens om att det är 

vanligare än man tror samt att det är vanligast hos tonårsflickor. Samtliga 

intervjupersoner tror dock att beteendet även existerar hos pojkar och även att 

det kan existera bland äldre personer. Majoriteten av intervjupersonerna tror att 

beteendet är vanligare hos tjejer då de uttrycker att killar har en tendens att 

agera ut sina känslor på andra sätt, exempelvis genom att hamna i slagsmål. En 

av intervjupersonerna tror dock att det är lika vanligt hos både killar och tjejer, 

jag citerar: 
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Ja, jag tror det är vanligare än vad man tror, fast liksom, jag tror att det är 

ganska många som bara testar. – Emma 

 

Jag tror det är vanligare bland unga människor än äldre. Och vanligare bland 

kvinnor än bland män. – Sara 

 

Jag tror det är väldigt mixat men, det är väldigt svårt att säga ett kön på det 

alltså för att både killar och tjejer kan ju hamna i den här situationen så det 

känns svårt att säga något. – Sofia 

 

Alltså det finns ju mörkertal som fan på det men alltså det kan ju säkert gå upp 

till 50 % beroende på vad man ser som självskadebeteende men med att just 

skära sig, ja, cirka 5 % kanske av samhället.  – Erik 

 

Jag tror det är sjukt mycket vanligare än många tror, speciellt bland unga 

tjejer. – Linda 

 

Jag tror det är vanligast bland tjejer, jag har aldrig hört om en kille som skär 

sig faktiskt. De gör väl annat tänker jag, typ slåss. – Martin 

 

Jag tycker det är svårt att välja ett kön eftersom både tjejer och killar kan må 

dåligt, vad man har för kön spelar ingen roll egentligen. – Kajsa 

 

Oj, jag vet inte, det finns nog en hel del som skär sig bland både tjejer och 

killar, och det är nog mest vanligt i tonåren skulle jag gissa. – Anna 

 

6.3.1 Analys av Tema 3 

Ser man till maktrelationer (se 4.1), som karaktäriserar intersektionaliteten, 

inom självskadebeteende kan man ganska direkt säga att en person med 

självskadebeteende inte har så mycket makt. Dock om man måste säga någon 

som har mer makt än den andra så skulle jag påstå att det är tjejer med 

självskadebeteende som har mer än killar. Detta grundar jag i att det ur 

intervjumaterialet i tema 3 framkommer att självskadebeteende är mer 

accepterat och vanligt hos tjejer och ses mer som ett kvinnligt fenomen. Att 

beteende klassas som kvinnligt leder in på genusperspektivet(se 4.2). Det går 

som tidigare nämnt att utläsa ur intervjumaterialet att självskadebeteende ses 
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som ett kvinnligt beteende då majoriteten av intervjupersonerna ansåg att det 

var den generella bilden. Varje intervjuperson tror dock att beteendet även 

existerar hos killar, men i mindre omfattning. Sett ur ett genusperspektiv är 

denna uppfattning, precis som med intersektionalitet, socialt konstruerad. 

Beteendet har ingenting med det biologiska könet att göra utan det är vår 

tolkning att det förväntas vara en tjej som skär sig. Den rådande 

genusordningen säger att beteendet är kvinnligt och det kommer man inte ifrån 

förrän den ordningen ändras. Den tidigare forskningen (se 3.1) säger också att 

beteendet är något som anses vara vanligast hos kvinnor. Det har diskuterats 

både i tidigare forskning och under intervjuerna till denna studie om 

förklaringen till varför beteendet är mer accepterat hos kvinnor grundar sig i att 

det är fler kvinnor som söker hjälp. Denna studie har dock inte genererat några 

tillförlitliga svar på den frågan. 

 

6.4 Tema 4: Hur ska man arbeta med självskadeproblematik? 
Det fjärde och sista temat fokuserar på arbetssätt och metoder, och där har 

intervjupersonerna svarat väldigt olika. Intervjuperson 1 har lite kännedom om 

arbetssätt och tror att förebyggande insatser i tidig ålder skulle vara bra, 

exempelvis informera om känslor och hur man ska uttrycka dessa. 

Intervjuperson 2 anser att det alltid är bra att prata och nämner organisationer 

som BRIS. Intervjuperson 3 och 5 anser att information om beteendet och hur 

vanligt förekommande det är borde ske på högstadiet och gymnasiet. Det skulle 

i så fall kunna ske genom föreläsningar där hjälpande organisationer, så som 

BRIS, skulle kunna komma och presentera sig samt informera om hur man 

kontaktar dem. Intervjuperson 4 tror att förebyggande insatser skulle 

uppmuntra mer än stoppa och anser att det är familjen man ska fokusera på. 

Intervjuperson 6 är inne på terapi och intervjuperson 7 tar upp KBT men har 

ingen större koll på egentligen. Intervjuperson 8 tänker att det är individuellt 

och ser olika ut från person till person. Det som alla intervjupersoner har 

gemensamt är att de allihop nämner att man ska prata om det. 

 

Alltså man jobbar väl med KBT och DBT, av vad vi har fått fram. Mycket av 

det här att man försöker uppmuntra att få fram sina känslor på annat sätt. Att 
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man ska lära sig att prata om det och… Ja men att hitta andra sätt att få ut sin 

ilska liksom. – Emma 

 

Att prata är ju alltid bra. Och inte bara för att få någon annans råd, alltså typ 

att prata med en kompis, utan att prata med någon som bara lyssnar så att 

man själv kan komma på och liksom höra vad man säger. – Sara 

 

Så därför är det ju väldigt svårt men man skulle väl kunna både på högstadiet 

och gymnasiet ha föreläsningar om det, typ informera om att det är såhär och 

såhär många men att det finns hjälp för det och att de kan kontakta en viss och 

vara anonyma utan att folk känner sig utpekade om folk skulle göra något. – 

Sofia 

 

Så jag tror det uppmuntrar mer än att det stoppar liksom själva beteendet om 

skolan går in liksom. Men om man hjälper familjerna istället så tar man tag i 

problemet i botten. – Erik 

 

Jag tror nog att det kan vara bra att informera om den här sortens problem 

tidigt, typ som att hålla föreläsningar eller någon informations dag på 

gymnasiet. – Linda 

 

Jag vet inte, jag antar att man pratar och så, terapi typ. – Martin 

 

Jag kan tänka mig att KBT är en metod som används men jag är inte säker, 

och jag vet inte, det funkar kanske. – Kajsa 

 

Alltså jag tänker nog att det är lite olika från person till person, alla är ju 

olika och då är det nog olika metoder som funkar, men samtalsterapi och sånt 

är säkert en bra början för de flesta. – Anna 

 

6.4.1 Analys av Tema 4 

Sett ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv (se 4.1) ser man i tema 4 att den 

socialt konstruerade uppfattningen hos socionomstudenterna är olika. Detta kan 

bero på en mängd olika saker men med intersektionaliteten (se 4.1) skulle man 

säga att det beror på vart de ligger i de olika kategorierna kön, sexualitet, klass 

och etnicitet. De enda kategorierna som är tillämpbara är om uppfattningen är 

lika/olika beroende på intervjupersonens kön samt intervjupersonens etnicitet. 
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Utifrån intervjumaterialet i tema 4 ser man att varken könet eller etniciteten 

spelar någon roll för uppfattningen om hur man ska arbeta med 

självskadeproblematiken, då alla uppfattningar är så olika. Dem som tycker 

någorlunda lika är intervjuperson 2 och intervjuperson 4 i och med att de båda 

anser att förebyggande insatser skulle uppmuntra mer än förhindra beteendet 

och det de intervjupersonerna har gemensamt är att de är från termin 2. Den 

enda gemensamma röda tråden som går att utläsa från datamaterialet under 

detta tema är att samtliga intervjupersoner har uppfattningen om att prata alltid 

är bra, sen är intervjupersonerna, som tidigare nämnt, inte överens om ifall det 

är tillräckligt eller om fler insatser skulle vara fördelaktigt för en person med 

självskadebeteende.  

 

7. Diskussion 
Under denna del kommer en kort sammanfattning av analysen presenteras följt 

av en slutdiskussion. Under slutdiskussionen diskuterar jag hur genomförandet 

av arbetet har upplevts, eventuella svårigheter som har uppstått samt egna 

värderingar. Jag diskuterar nya frågeställningar som kommit upp och ger 

förslag till fortsatt forskning. 

 

7.1 Sammanfattning 
För att sammanfatta går jag tillbaka till studiens frågeställningar och 

kontrollerar om dessa har blivit besvarade. Socionomstudenternas kunskap om 

självskadebeteende är en generell kunskap. Det är inget som de har blivit 

introducerade för i utbildningen utan har fått information från egna erfarenheter 

eller åskådat beteendet i omgivningen. Majoritetens bild av en person med 

självskadebeteende stämmer inte med bilden i forskningen. Socionomstudenter 

anser att en självskadare generellt sett är en dyster, tillbakadragen och 

svartklädd tjej. De anser att en självskadare hamnar under kategorin EMO. 

Socionomstudenterna anser att beteendet är vanligare än vad man tror och att 

tjejer är överrepresenterade. De gav olika förslag om hur man kan arbeta med 

självskadeproblematiken och två av åtta tror att informera om beteendet i 

förebyggande syfte skulle fungera. Två andra anser dock att detta skulle stjälpa 
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mer än hjälpa. Den enda gemensamma nämnaren angående hur man ska arbeta 

är att det alltid är bra att prata. Slutsatsen är således att socionomstudenters bild 

överlag inte stämmer överens med forskningen. Bedömningen är att 

socionomstudenter mer lägger fokus på varför någon väljer att skära sig. Den 

slutliga bedömningen är även att socionomstudenternas kunskaper är 

begränsade gällande de genusaspekter som självskadeproblematiken innebär 

samt att de inte verkar reflektera så mycket över problemets sociala 

konstruktion. 

 

7.2 Slutdiskussion 
De slutsatser som har dragits ur denna studie har inte varit förvånande för mig. 

Jag hade en föraning innan studien startade att det den tidigare forskningen 

säger inte stämmer överens med den generella bild som finns och anledningen 

till att jag hade den föraningen var att min bild inte stämmer. Min egen bild av 

en självskadare och självskadeproblematiken är ungefär samma som 

socionomstudenternas och stämmer då alltså inte helt överens med den tidigare 

forskningen. Den generella bild jag har av en självskadare är att det är en ung 

tjej, dyster och deprimerad, drar sig undan från omgivningen men behöver inte 

nödvändigtvis vara svartklädd och svarthårig. Min bild etablerades under min 

högstadietid då självskadebeteendet blev känt för mig genom mina vänner. Min 

uppfattning är att det var då beteendet ökade eller ”slog igenom” vilket även 

stämmer överens med den statistik som finns i BRIS-rapporter (se 1. 

Inledning). Även på min skola och i min umgängeskrets började man kalla 

personer med ett självskadebeteende för EMO. I början när EMO-begreppet 

kom så kommer jag ihåg att det var ett sätt att beskriva de med en alternativ 

klädstil och som lyssnade på tung och deprimerande musik. Någonstans på 

vägen blev det sen ett skällsord för personer som skar sig och då kvittade det 

egentligen hur den personen såg ut.  

 

Att självskadebeteende upplevs vara vanligare än man tror än en gemensam 

åsikt i denna studie. Ett sätt att styrka det är att tänka på intervjupersonerna 

från första urvalet. De handplockades av mig slumpmässigt och det visade sig 
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att en av dem hade självskadat sig. Detta var något jag inte hade en aning om 

och faktiskt inte ens tänkte på förrän i slutet av studien. 

 

Under arbetets gång har en del nya frågor väckts. Vad jag skulle finna 

intressant att veta mer om är dessa killar som skadar sig själva. Jag personligen 

tror att självskadebeteende hos killar är precis lika vanligt som hos tjejer. 

Precis som intervjuperson 3 och 7 uttrycker det, alla kan hamna i den 

problematiken och må dåligt, det har ingenting med om man är kille eller tjej 

att göra. Forskningen erkänner att beteendet existerar hos killar men väljer i de 

flesta fall att förbise detta utan någon vidare motivering och jag känner att det 

är ett område som det borde forskas mer om.  

 

En annan fundering har varit att det förmodligen skulle vara av fördel att 

introducera självskadeproblematiken under socionomstudenters utbildning då 

socionomstudenter är några som har stora chanser att möta 

självskadeproblematik i deras framtida yrkesprofession. Jag anser att det är 

viktigt att informera då kunskap som kommer från allmänna uppfattningar ofta 

kan vara snedvridna och fel. Exempel på myter och legender kring 

självskadeproblematik finns i boken Helping children and young people who 

self-harm och några av dessa är att en person med självskadebeteende försöker 

ta livet av sig, att de endast söker uppmärksamhet och att en person med 

självskadebeteende har borderline (McDougall, Armstrong och Trainor 

2010:19–26).  

 

Vidare funderingar har väckts när jag kom i kontakt med avhandlingen Att ta 

skriken på allvar: Etiska perspektiv på självdestruktivt beteende (2011) av 

Rikard Friberg von Sydow, teolog och forskare vid Uppsala universitet. Han 

diskuterar i sin avhandling om hur synen på att äga sin kropp blir problematisk 

när det handlar om självskadebeteende. Rätten till sin egen kropp är en form av 

grundpelare i samhället men har en person som mår dåligt rätt att skada sig 

själv? Får man göra vad man vill med sin kropp? I vilken utsträckning äger vi 

rätten att själva bestämma vad som händer med vår kropp? Friberg von Sydow 
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(2011) menar att det är ägandebegreppet som skapar problem och den 

nyliberala människosynen som utgår ifrån att vi äger vår egen kropp. Han 

problematiserar genom att säga att om vi äger vår egen kropp, så har samhället 

ingen rätt att gå in med hjälpande insatser, eftersom vi har rätt att göra vad vi 

vill. Han ifrågasätter ägandebegreppet och diskuterar om det verkligen är 

lämpligt att använda samma begrepp om kroppar och materiella ting. Har man 

rätt att göra vad man vill med sin kropp så har man ju även rätt till exempelvis 

surrogatmödraskap, vilket är olagligt i Sverige. Friberg von Sydow pekar inte 

ut några rätt eller fel utan vill endast problematisera och starta upp 

tankegångarna (Friberg von Sydow 2011). Han startar givande 

reflektionsprocesser med hans diskussioner och jag tänker vidare att såklart att 

man har rätt att göra vad man vill i teorin, men vart går gränsen, rent praktiskt? 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

1. Vilken kunskap har socionomstudenter vid Linnéuniversitetet 

Kalmar om självskadeproblematiken? 

 

2. Hur har de fått denna kunskap? 

 

3. Hur framträder bilden av en självskadare hos socionomstudenter 

vid Linnéuniversitetet Kalmar? 

 

4. Vilken familjesituation har en självskadare? (skilda föräldrar, syskon 

osv.) 

 

5. Vilken social situation har en självskadare? (mycket kompisar, mobbad 

osv.) 

 

6. Vilket utseende har en självskadare om man generaliserar? (hårfärg, 

piercingar osv.) 

 

7. Hur vanligt förekommande uppskattar socionomstudenter vid 

Linnéuniversitetet Kalmar att självskadebeteende är? 

 

8. Vid vilken ålder är det mest förekommande? 

 

9. Hur kommer det sig att det är mest förekommande vid den åldern? 

 

10. Vid vilket kön är det mest förekommande? 

 

11. Hur kommer det sig att det är mest förekommande hos kvinnor/män? 

 

12. Hur anser socionomstudenter vid Linnéuniversitetet Kalmar att 

man ska arbeta med självskadeproblematik? 

 

13. Vilken uppfattning om arbetsmetoder har socionomstudenterna? 

 

14. Kan man arbeta med förebyggande insatser och i så fall vilka? 

 

 

 

 

15. Har informanten något övrigt att tillägga som jag inte har tagit upp? 

 

 

 


