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Abstract 

 

Author: Robert Andersson & Oskar Karlsjö 

Title:“My first thought is a girl that cuts herself” – A qualitative study about professionals in 

human service organizations description of self-injurious behavior. 

Supervisor: Ann Ottengrim 

Assessor: Kristina Gustafsson 

 

The purpose of this study has been to understand how professionals in human service 

organizations (HSO) describe self-injuries behaviour, how they describe the individuals that 

self-harm and if the professionals describe any possible differences in how men and women 

self-harm as well as how professional’s knowledge concerning self-injurious behaviour is 

contructed. The study answers three questions; 

- What kind of actions do professionals in HSO describe as being self-injurious behaviour? 

- How is knowledge constructed by professionals in HSO concerning self-injurious 

behaviour? 

- How are people who engage in self-injurious behaviour being described? 

- How do professionals in human service organizations describe potential differences between 

men and women´s self-injurious behaviour? 

 

Qualitative interviews have been chosen as the method in this study to gather empirical data 

and the social constructionism theory has been implemented to analyse the empirical data.  

The result of this study shows that self-injurious behaviour is a complex and at the same time 

a dynamic phenomenon. There are a lot of different actions that are being describes as being 

self-injurious behaviour. An individual that cuts its own body tissue or an individual that 

often gets involved in psychical fights are examples of acts that are being described as having 

a self-injurious behaviour. The informants also described that their knowledge and what they 

define as self-injurious behaviour has changed over time in the field which indicates that self-

injurious behaviour is a dynamic category. According to our results it doesn’t seem to exist a 

stereotype of whom and why someone engages in self-harm. But men tend to self-harm in a 

more severe way than women. 
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Förord 
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sammarbete i denna uppsats, samt den konstruktiva handledningen hon erbjudit oss genom 

arbetets gång. Slutligen vill vi också tacka dem privatpersoner som ställt upp på 

korrekturläsning av vår uppsats och deras kritik. Tillsammans har denna konstruktiva kritik 

från er alla hjälpt oss att färdigställa denna uppsats. Tack!  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Under tidigt 1800-tal börjar unga kvinnor som skadar sin kropp träda fram, dessa kvinnor 

skadade sig genom att forcera föremål genom kroppsvävnad och svälja olika föremål 

(Johannisson 2001 ss.165-169). Å ena sidan beskrivs kvinnorna som martyrer, ur ett religiöst 

perspektiv i det att kvinnorna genom ett kroppsligt lidande bevisar sin tro till Gud. Å andra 

sidan, ur ett vetenskapligt perspektiv beskrivs kvinnorna vara sinnessjuka och i behov av 

vård. En kvinna kom till att väcka intresse inom både religion och vetenskap. Vid 26 års ålder 

får kvinnan intensiva magsmärtor vilket visar sig bero på synålar som kvinnan tros ha svalt. 

Man hittar också synålar i andra delar av kroppen så som i ljumske, mellangärde, bröst, lår 

och skuldror. När kvinnans läkare finner större föremål som stoppnålar och benbitar 

ifrågasätter läkaren hur detta har gått till. Enligt ett vetenskapligt perspektiv är hon sjuk och i 

behov av medicinsk vård om hon svalt föremålen. Om kvinnan däremot fört in föremålen i 

kroppen utifrån så anser man henne inte vara sinnessjuk utan istället en bedragerska. Inom 

kort avslöjades det att kvinnan inte har svalt föremålen, utan fört in dem i kroppen. Därmed 

anser läkaren att kvinnan är en bedragerska och till följd av detta blir hon utan medicinsk 

vård. Kvinnans läkare beslutar sig för att lämna kvinnan i kyrkans omsorg (ibid.). 

 

Vid 1900-talets början beskrev psykiatrikern Bror Gadelius följande; “Att svälja knappnålar, 

synålar m.m. har städse varit ett af hysteriska kvinnor sinnerligen omtyckt sätt att väcka 

uppseende och deltagande” (Gadelius 1912 s.220). Det vi kan utläsa ur Gadelius citat är hur 

dessa sätt att skada sig själv på är i syfte att söka uppmärksamhet. Under 1960 och 70-talet 

intensifieras vetenskapens forskning av fenomenet självskadebeteende (Ståhl 2007 s.280). 

Till följd av denna forskning beskrevs självskadaren vara en ung vit kvinna som skär sig, 

detta eftersom att forskarnas urval tenderade att bestå av en majoritet kvinnor (Ståhl 2007 

ss.285-287). Samma beskrivning av fenomenet har präglat forskning producerad under 2000-

talet. Självskadebeteendet beskrivs vara något feminint och kvarstår som ett fenomen enbart 

existerande hos kvinnor (Ståhl 2007 s.280). 

 

1.2 Problemformulering 

En av svårigheterna rörande självskadebeteende är fenomenets avsaknad av en tydlig 

definition inom forskningen (Nock & Favazza 2010 s.10). Trots att forskningen saknar en 

tydlig definition av självskadebeteende har olika beteenden beskrivits som självskador. Det 
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finns forskare som beskriver medveten självförvållad skada på kroppen (direkt), såsom att 

skära sönder kroppsvävnad och bränna sig på kroppen med exempelvis ciggaretter eller 

strykjärn som ett självskadebeteende (Fjellman 2011 s.28-45). Andra forskare inkluderar 

också handlingar där kroppen inte tar en nödvändigtvis medveten skada men där detta sker 

över en längre tid (indirekt) som exempelvis ätstörningar (ibid.). Då denna svårighet att 

definiera begreppet självskadebeteende existerar inom forskningen blir det därför viktigt att 

studera professionella som mött och möter självskadebeteende i arbetslivet och hur dem 

beskriver självskadebeteende. Blickar man tillbaka på självskadebeteende historiskt sett så har 

det beskrivits som ett homogent fenomen där endast kvinnorna innefattats och männen har 

exkluderats (Ståhl 2007 s.292). Personer som väljer att självskada sig har också i ett historiskt 

perspektiv beskrivits som antingen i behov av medicinsk vård eller sinnessjuka (Johanisson 

2001 ss.165-169). Självskadebeteende som forskningsområde är bristande och det bör forskas 

mer inom området (Duggan, Heath, Toste & Ross 2011 ss.329, 342). Samtidigt som 

forskningen är bristande visar studier att självskadebeteende är ett fenomen som ökar 

(MacAniff & Kiselica 2001 s.79). Denna brist av forskning och kunskaper inom 

självskadebeteende får således negativa konsekvenser för de som väljer att självskada sig 

samt för professionella som möter personer med självskadebeteende (ibid.). Därmed blir det 

betydelsefullt att studera hur professionella i människobehandlande organisationer beskriver 

personer som väljer att självskada sig och deras uppfattningar av vem som också löper risk att 

utveckla ett självskadebeteende. Människobehandlande organisationer beskrivs av Svensson, 

Johnsson & Laanemets (2008 s.38) vara organisationer som tar hand om sina klienter 

samtidigt som dem skall tillgodose samhällets intressen. Taylor (2003 s.86) menar att 

självskadebeteende kan uttryckas på många varierande sätt. Det tenderar också vara så att 

män skadar sig på ett grövre sätt än kvinnor (ibid.). Det blir utifrån detta intressant att studera 

om professionella beskriver en skillnad mellan män och kvinnor. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att förstå hur professionella inom människobehandlande organisationer 

beskriver självskadebeteende, personer som har ett självskadebeteende och eventuell skillnad 

mellan män och kvinnor, samt hur professionella inom människobehandlande organisationer 

konstruerar sina kunskaper om självskadebeteende. 
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1.4 Frågeställningar 

 Vilka handlingar beskriver professionella i människobehandlande organisationer som 

ett självskadebeteende? 

 Hur konstrueras kunskapen som de professionella i människobehandlande 

organisationer har om fenomenet självskadebeteende? 

 Hur beskrivs personer som har ett självskadebeteende? 

 Hur beskriver de professionella i människobehandlande organisationer eventuella 

skillnader mellan män och kvinnors självskadebeteende 
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2. Begreppsdefinitioner 

2.1 Professionell 

Att vara professionell menas att de professionella har genomgått en process och i denna 

process har individen utvecklat specifika förmågor och kompetenser som kommer till att ligga 

som grund för den individuella yrkesutövningen (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008 

s.77). Dessa kompetenser och förmågor som de professionella har skaffat sig fyller funktionen 

att individen skall kunna bedöma vilka metoder och modeller som kan vara lämpliga att 

använda sig av i sitt specifika yrke (ibid.). Vi har valt att röra oss med denna definition av 

professionalitet i vår studie och menar på att denna definition av den professionella stämmer 

väl överens med de yrkeskategorier vi valt att intervjua. 

 

2.2 Människobehandlande organisationer 

Människobehandlade organisationer är en produkt av välfärdsstaten och arbetar för att hålla 

ihop samhället på olika sätt moraliskt (Svensson, Johnson & Laanemets 2008 s.38). 

 Organisationerna skall ta hand om sina klienter, samtidigt som att de ska tillgodose 

samhällets intressen. De tillhandahåller individer rättigheter samtidigt som att de kontrollerar 

deras skyldigheter. Svensson, Johnsson & Laanemets (ibid.) menar att människobehandlande 

organisationer existerar i olika former med skilda arbetsuppgifter och sätt att arbeta på. 

Författarna urskiljer tre typer: People-process technologies (kategoriserande), people-

substaining technologines (bevarande) och people-changing technologies (förändrande) 

(ibid.). Vi har valt att använda people-changing technologies, detta är en typ av organisation 

som strävar efter människors förändring. Det handlar om att ett välbefinnande skall öka hos 

individen genom att denne gör något som förbättrar individens förutsättningar. People-

changing technologies kan vara organisationer för missbruksvård, skolor och vissa enheter 

inom sjukvården (ibid.). 

 

2.3 Tydliggörande av begrepp respondent och informant 

I denna uppsats har båda begreppen respondent och informant använts. Begreppen innefattar 

de personer som deltagit i denna studie. Vi har använt oss av begreppet respondent när 

personerna kontaktats via telefon och efterfrågats intresse att ställa upp i studien fram till 

genomförandet av intervjun. Efter att intervjuerna genomförts har vi valt att använda oss av 

begreppet informanter när vi hänvisar till deras utsagor. 
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2.4 Socioekonomisk status 

När begreppet socioekonomisk status berörs i uppsatsen utgår vi ifrån Adler och Newmans 

(2002 s.1) definition av socioekonomisk status som ett mått på utbildning, inkomst och yrke. 
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3. Tidigare forskning 
3.1 Självskadebeteende - ett svårdefinierat begrepp 

Att definiera självskadebeteende är ingen enkel uppgift. Begreppet självskadebeteende 

används för att täcka en rad olika beteenden, vilket har lett till att självskadebeteende som 

begrepp är brett, komplext och därför svårdefinierat (Taylor 2003, s.93). I en bred definition 

skulle självskadebeteende kunna vara beteenden som rökning, förtäring av alkohol och fysisk 

överträning, beteenden som i många fall inte skulle klassificeras som självskadebeteenden, 

utan snarare ohälsosamma beteenden (ibid). 

 

Deliberate self-harm (DSH) innebär att en person avsiktligt skadar sig själv fysiskt (Lundh, 

Karim & Quilisch 2007 s.33). Vad DSH innebär skiljer sig bland forskare, men typexempel 

på självskador inom denna definition är självförvållad fysisk skada, vanligen bränna och skära 

sig på egen kropp. Självskador som svältning, missbruk av alkohol och andra destruktiva 

beteenden som kan tänkas skada kroppen definieras inte vara självskadebeteenden inom DSH. 

Självmord är inte heller något som kategoriseras till självskadebeteende inom DSH. Dock 

finns det forskare som menar på att självmord är det ultimata självskadebeteendet och således 

bör inkluderas inom definitionen DSH (ibid). Nonsuicidal self-injury (NSSI) är likt DSH i den 

meningen att NSSI innebär en direkt, avsiktlig vävnadsskada på egen kropp (Nock & Favazza 

2010 s.9). Dock menar följare av denna definition att självskadebeteendet sker utan avsikt att 

ta sitt eget liv. Till denna definition räknar man inte rökning av cigaretter och överdosering av 

mediciner. (ibid.) 

 

Fjellman (2011 ss.28-45) gör två urskiljningar och menar att självskadebeteende kan yttra sig 

direkt och indirekt. I ett direkt självskadebeteende tillfogar en individ sig kroppslig 

vävnadsskada med vassa föremål, alternativt bränner sig. I ett indirekt självskadebeteende 

räknas de övriga typer av självskadebeteenden som inte omfattar fysiska vävnadsskador in. 

Dessa beteenden kan vara ätstörningar, missbruk av alkohol och att medvetet vistas i farliga 

miljöer, det sistnämnda brukar även benämnas ”riskfyllt beteende” (ibid.). 

 

3.2 Varför självskada? Fyra perspektiv 

Ur ett psykosocialt perspektiv utvecklar en individ ett självskadebeteende på grund av en rad 

faktorer; depression, ångest, ilska, impulsivitet, ensamhet, hopplöshet och social isolation 

(Nock & Cha 2010 s.66). Johansson (2010 ss.94-95) hävdar att det är så simpelt som att 
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ersätta en typ av smärta mot en annan. Den psykiska smärtan framstår för individen som 

okontrollerbar och personen har svårigheter att hantera situationen. En strategi för att hantera 

denna smärta blir att ersätta den med en egenvållad fysisk smärta. Den psykiska smärtan byts 

på så vis ut emot den fysiska och blir kontrollerbar för individen (ibid.). Taylor (2003 s.86) 

menar att det ligger i intresset att studera individens uppväxtvillkor om man vill förstå hur det 

kommer sig att individen självskadar. Studier har bland annat visat att personer som har haft 

en problematisk uppväxt där personen blivit sexuellt utnyttjad, fysiskt slagen eller negligerad 

i barndomen löper större risk att utveckla ett självskadebeteende i senare ålder (ibid). 

 

Media och Internet kan introducera fenomenet självskadebeteende för en individ samtidigt 

som dessa två kan förstärka en redan självskadande individs beteende genom tre mekanismer 

(Withlock, Purington & Gershkovich 2010 s.152). För det första kan individen bli lockad att 

anamma ett självskadebeteende för att identifiera sig med likasinnande individer. För det 

andra kan individen lära sig nya sätt att självskada sig på genom att se hur andra gör och kan 

på så sätt komma närmre individens önskvärda beteende och för det tredje kan individen 

idolisera och ta efter andra personer som självskadar (ibid). 

 

3.3 Ett historiskt perspektiv 

I ett tidigt 1800-tal börjar läkare uppmärksamma och identifiera kvinnor med skadliga 

beteenden (Johannisson 2001 ss.165-169). Skadliga beteenden så som att svälja nålar och 

penetrera föremål i kvinnans egen kropp. Beroende på hur kvinnorna självskadade sig, kom 

det att spela roll för hur man kategoriserade kvinnan. Svalde kvinnan föremål ansågs hon vara 

sinnesjuk, om hon istället fört in föremål i kroppen ansåg läkaren att hon var en bedragare 

(ibid.). Under 1960-70 talet tog forskningen om självskadebeteende fart och resultatet visade 

en klar bild av fenomenet (Ståhl 2007 s.280). Forskningen hävdade att självskadebeteende var 

ett kvinnligt problem vilket därmed kategoriserar det som ett kvinnligt fenomen där män 

exkluderades. Denna syn på fenomenet självskadebeteende har reproducerats inom 

forskningen utan att reflekteras och därmed existerar i mångt och mycket samma bild av 

självskadebeteende idag (ibid.). Således har en stereotyp av självskadaren konstruerats 

(Brickman 2004 s.87). Den unga vita tonårsflickan får representera självskadebeteendet, trots 

att det också finns forskning som pekar på en jämn fördelning mellan könen (ibid.). 
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3.4 Könsfördelning 

Forskning som inriktat sig på könsfördelning inom fenomenet har kommit fram till olika 

resultat beroende på definitionen av självskadebeteende och forskningens tillvägagångssätt 

som urval. Resultaten visar på kvinnor respektive män som överrepresenterade men även att 

fördelningen är jämnt fördelad (Taylor 2003 s.84). Ett stort mörkertal anses förekomma i 

studier vars syfte är att undersöka könsfördelningen inom självskadebeteenden (Taylor 2003 

ss.84-85, Bjärehed 2012 ss.30-31,33). Anledningen till mörkertalet anses grunda sig på att 

självskador ofta hålls gömda och privata till och med från familj och närmsta vänner, samt att 

kvinnor i högre grad söker vård för sina skador än män (ibid.) 

 

3.5 Skillnader i självskadebeteendets yttrande 

Hur en individ självskadar sig är högst personligt och kan ta form på olika sätt (Taylor 2003 

s.86). Det sedvanliga sättet att självskada hos män respektive kvinnor är att medvetet skära 

och förgifta. Det verkar dock existera skillnader i hur kvinnor och män självskadar. Mäns 

självskador tenderar att vara grövre samtidigt som att de inte verkar bry sig om självskadornas 

följder. Män har samtidigt en större tendens att uttrycka sitt självskadande genom våld emot 

andra och sätter sig i farliga situationer i en större utsträckning än vad kvinnor gör (ibid.). En 

orsak till varför män verkar ha ett mer utåtagerande självskadebeteende ligger i att det är 

acceptabelt för män att agera utåt och visa ilska, samtidigt som att det inte är acceptabelt för 

män att visa förtvivlan (Johansson 2010 s.123). Likaså är det inte accepterat för kvinnor att 

gestalta ilska. Kvinnor skall hålla sig inom en viss typ av normativ feminitet och att ge uttryck 

för ilska är inte acceptabelt. Som följd av denna normativa feminitet blir det naturligt för 

kvinnor att uttrycka sitt självskadebeteende i form av att skära sig (ibid.). 

 

3.6 Professionella och självskadebeteende 

Duggan, Heath, Toste och Ross (2011) har studerat professionella kuratorer som möter 

självskadebeteenden, vilka kunskaper har de och varifrån dessa kommer. Självskadebeteende 

menar de är begränsat inom forskningen då endast ett fåtal studier genomförts och det borde 

forskas mer på området (Duggan, Heath, Toste & Ross 2011 ss. 329, 342). Kuratorerna anser 

själva att dem är den yrkesgrupp som skall ha kontakten med dessa individer som självskadar 

sig men att dem inte fått tillräcklig träning och kunskap under utbildning för att vara fullt så 

effektiva som de kunnat vara i arbetet med självskador (Duggan et al. 2011 s.330). I studien 

har fyra kategorier av informationskällor rörande självskadebeteende identifierats. Dessa är 

utbildning (läroböcker och kurslitteratur), professionellt (konferenser och internutbildning), 
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media (television, internet och tidsskrifter) och personligt (någon de känner och kan prata 

med har eller haft självskadebeteende) (Duggan et al. 2011 ss.336, 342). Utav dessa 

informationskällor uttrycker majoriteten av kuratorerna att den personliga kategorin bidragit 

med mest information om självskadebeteende.  Att prata med personer som genomgår eller 

genomgått ett självskadebeteende ger möjlighet till mer information och kunskaper än de 

andra tre alternativen (ibid.). Det framgår även att kuratorerna uppfattar sina kunskaper om 

orsaker till självskadebeteende, symptom och behandling som måttliga och något de önskar få 

mer kunskaper om (Duggan et al. 2011 ss.336, 340). 
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4. Teori 
Peter Berger och Thomas Luckmann är två viktiga företrädare inom socialkonstruktionismen 

med deras bok Kunskapssociologi från 1966 (Johansson & Lalander 2013 s.70). Detta verk 

har fortsatt vara en stor influens till senare reflektioner kring verklighetens konstruktion, dock 

kan språket i boken i vår nutid anses vara en aning föråldrat (ibid.). Nedan kommer teorin om 

sociala konstruktioner, socialkonstruktionism, att begripliggöras. Vi kommer delvis att 

referera till Berger och Luckmann i följande avsnitt, men också till mer moderna tolkningar 

och verk av den socialkonstruktionistiska teorin. 

 

4.1 Socialkonstruktionism eller socialkonstruktivism 

I den nutida vetenskapsdiskussionen är socialkonstruktivism och socialkonstruktionism två 

mycket förvirrande begrepp (Sohlberg & Sohlberg 2009 s.248). Berger och Luckmann (1998) 

titulerar sin teori socialkonstruktivism men Winther Jørgensen & Phillips (2000 s.11) 

använder begreppet socialkonstruktionism, däremot hävdar Winther Jørgensen & Phillips 

(ibid.) att socialkonstruktivism i många fall anses vara samma teori. Valet att använda 

socialkonstruktionism ligger till grund då socialkonstruktivism ibland förknippas med Piages 

konstruktivistiska teori, således är det bättre att använda socialkonstruktionism (ibid.). Vi har 

i denna uppsats valt att använda oss av begreppet socialkonstruktionism då vi likt Winther 

Jørgensen & Phillips (ibid.) finner socialkonstruktionism och socialkonstruktivism vara två 

begrepp för en teori. 

 

4.2 Inledning socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionismen bygger på att vi skall förhålla oss kritiskt till den så kallade 

förgivettagna kunskapen om världen och oss själva (Burr 2003 ss.2-3). Positivismen hävdar 

att kunskap kommer från observationer och endast det vi kan uppfatta och skåda existerar. 

Socialkonstruktionismen skiljer sig från detta synsätt på kunskap och menar istället att vi 

ständigt skall ifrågasätta hur världen framstår för våra sinnen. En socialkonstruktionist skulle 

hävda att de kategorier som en individ använder för att begripa världen inte nödvändigtvis 

behöver vara sanna. Ett sätt att exemplifiera detta är att studera människans kategorier om 

kön. Det har genom observationer föreslagits två kategorier, män och kvinnor, och dessa har 

självklara skillnader så som mannen och kvinnans olika fortplantningsorgan. 

Socialkonstruktionismen menar dock att vi skall förhålla oss kritiskt till dessa bestämda 

kategorier som man och kvinna. Socialkonstruktionisten skulle peka på att det existerar en 
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gråzon inom den här typen av snäva kategoriseringar. Denna gråzon uppenbarar sig när 

kategorin man och kvinna inte längre räcker till. Vad händer exempelvis när en individ 

genomgår ett könsbyte? Är individen nu en man, kvinna eller både och? Enligt 

socialkonstruktionismen bör vi därför inte se kategorierna män och kvinnor som naturliga 

utan dessa har skapats och byggts upp utifrån vad som kulturellt och historiskt ansetts vara 

kännetecknande för män och kvinnor (ibid.). 

 

Enligt Ian Hacking (2004 ss.140-143) existerar en föreställning om den rätta kategorin, det 

vill säga den faller sig naturlig, står fast och är slutgiltig. Samtidigt menar Hacking att så 

kanske inte är fallet, istället är kategorier rörliga mål möjliga till förändring. Exempelvis om 

kategorin stökiga barn existerar och de barn som kategoriseras inom detta fenomen blir 

medvetna om det samt vad som lett till detta kan de utveckla nya känslor och beteenden 

utifrån hur de kategoriserats av andra människor. Om dessa nya beteenden inte ingår som 

kännetecken för stökiga barn innebär detta att barnen inte längre kategoriseras som stökiga. 

Därför krävs det att kategorin stökiga barn modifieras för att innefatta de nya kännetecknen. 

Detta kallar Hacking (ibid.) för interaktiva kategorier. 

 

4.3 Kunskap konstrueras och är relativ till historiska och kulturella kontexter 

Inom socialkonstruktionismen hävdas det att kunskap kan konstrueras i interaktionen mellan 

människor (Burr 2003 ss.4, 9, 17-18). Utöver konstruerandet av kunskap leder interaktionen 

också till konstruerandet av kategorier. Exempelvis skulle en socialkonstruktionist hävda att 

diagnosen dyslexi har konstruerats genom interaktionen mellan de personer som har 

svårigheter att läsa eller skriva och de individer som funnits där som lärostöd eller genomfört 

diagnostester. Till följd av denna sociala konstruktion av dyslexi blir det för samhället en 

sanning. Detta menar socialkonstruktionismen inte är produkter av objektiva observationer 

utan istället produkter av sociala processer där interaktionen mellan människor konstruerat 

fenomenet dyslexi. Konstruerandet av dyslexi blir således en representativ beskrivning för 

samhällets sätt att se och tänka på fenomenet men också hur vi kommer till att bemöta det. 

Personer som har svårigheter att läsa hänvisas då till personer som kan hjälpa dem med detta. 

Därför betonar socialkonstruktionismen värdet av att studera sociala interaktioner och 

framförallt lägga en vikt på språket. Anledningen till att fokusera på språket är då människan 

genom ord och mening konstruerat kunskaperna och vidare kan förstå dem (ibid.). 
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En socialkonstruktionist betonar vikten av att kunskap är relativ till den kulturella och 

historiska kontexten där den konstruerats (Burr 2003 ss.3-4). Den konstruerade kunskapen är 

dynamisk och skall heller inte förväntas att förhålla sig likvärdig i en annan kontext än där 

den konstruerats. Den nutida kunskapen vi använder oss av för att kategorisera en individ som 

fattig kan därför inte användas för att kategorisera fattiga individer under tidigt 1900-tal, 

eftersom de kulturella och historiska faktorerna inte är desamma. Kunskapen är inte bara 

relativ till den historiska och kulturella kontexten utan också en produkt av dessa faktorer. 

Därför menar socialkonstruktionismen att kunskaper inte skall förutsättas vara bättre eller mer 

sanna beroende av var eller i vilken tid de producerats (ibid.). 

 

4.4 Kunskap och handling går hand i hand 

Den sociala kunskap vi har, kommer påverka oss i hur vi agerar (Burr 2003 s.5). Vi har 

tillbaka i historien konstruerat en individ med alkoholproblem till att vara en brottsling som 

själv stått ansvarig för sina handlingar och som straffats som följd av sin problematik. Vi har i 

modern tid rört oss allt mer ifrån den här konstruktionen, att straffa personen med 

alkoholmissbruk och ser istället alkoholism som en sjukdom, ett missbruk och något som 

skall behandlas med psykologiska och medicinska verktyg. På så vis är våra konstruktioner 

bundna tillsammans med våra handlingar. Hur vi konstruerar människor kommer påverka oss 

i hur vi behandlar andra människor (ibid.). 

 

4.5 Institutionalisering 

Människans aktiviteter kan upprepas och är därmed möjliga att bli vanemässiga (Berger & 

Luckmann 1998 s.65-84). Vanor är handlingar som sätts i mönster och upprepas, dessa kan 

emellertid genomföras med mindre möda och arbete men behåller sin meningsfullhet för den 

utförande individen. Trots att det i teorin kan finnas flera handlingar som får samma utfall 

medför vanor den psykologiska fördelen att alternativen minskar vilket underlättar individens 

beslut av handlande. När individer interagerar med varandra påbörjas produceringen av 

typifieringar. Typifieringar är vanemässiga handlingar som i ett motiv utförs av en individ (A) 

och upplevs av en annan (B) upprepade gånger. För att exemplifiera detta tänk att individ A 

och B jobbar tillsammans. Varje gång A skall gå hem vid arbetsdagens slut slår han näven i 

bordet och utropar ”nu är det dags!”. B upplever detta upprepade gånger och typifierar denna 

handling till motivet att A är klar för dagen och skall åka hem och kan därmed tänka ”jaha nu 

har han jobbat klart för dagen” när handlingen utförs. Berger och Luckmann (ibid.) diskuterar 

vidare kring institutioner och institutionalisering. Med institution anser Berger och Luckmann 
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(ibid.) en samling aktörer som tar del av och agerar utifrån de existerande typifieringar inom 

en institution, dessa typifieringar är gemensamma för alla aktörer som ingår i institutionen. 

Vidare är institutioner en produkt av deras historia och kan således inte skapas på ett 

ögonblick enligt författarna. Några typer av institutioner är arbetsplatser, familjen men också 

samhällen är institutioner. Berger och Luckmann (ibid.) menar att en institutionalisering sker 

var än aktörer inom en institution utför vanemässiga handlingar som sedan typifieras. 

Exempelvis är ett socialkontor en institution och medlemmarna består av de arbetande 

tjänstemännen på detta socialkontor. Inom institutioner existerar det typifieringar av 

vanemässiga handlingar samt aktörer vilket förklaras som institutionalisering. Det vill säga 

hur man handlar inom denna institution och vilka aktörer som existerar och handlar på 

specifika vis. Då nya medlemmar ingår i institutionen, säg att dem anställer en ny kollega på 

socialkontoret, objektiveras de inför institutionens rådande typifieringar och påbörjar en 

inlärning och användande av dessa (ibid.). Alltså behöver inte nya aktörer inom en institution 

lista ut nya sätt att arbeta utan det faller sig naturligt att arbeta utifrån de redan existerande 

typifieringarna. 

 

4.6 Konstruktioner av genus 

”On ne naît pas femme: on le devient. ’Man föds inte till kvinna, man blir det’.” (de Beauvoir 

1949 se Hacking 2004 s.20). De Beauvoirs uttalande har många gånger omtalats och tolkats 

av socialkonstruktionister som att genus är en socialt konstruerad kategori (Hacking 2004 

s.20).  Enligt socialkonstruktionismen menas det inte att individers genus endast konstruerats 

utifrån det biologiska könet (Hacking 2004 s.21). Sociala händelser i samband med den 

rådande kulturen och historia spelar också in i genuskonstruktionen (Connell 2005 s.54). 

Språket är en viktig del att analysera enligt Johansson och Lalander (2013 s.72) vid 

konstruktionen av kategorier som exempelvis genus. Människan har enligt denna teori 

konstruerat genus i ett försök att kategorisera omvärlden. Därmed finns det också en innebörd 

och mening till orden som faller sig naturliga för nya samhällsmedlemmar. I och med detta är 

kategorin genus och de associationer som denna innefattar en begränsning för att uttrycka 

något annat än vad de redan innefattar (ibid.). Socialkontruktionismen talar om kvinnliga 

respektive manliga kännetecken och attribut som tillskrivits kategorin genus (Burr 2003 s.75). 

Å ena sidan är vårdande, empatisk, sårbar och emotionell sådana exempel på kännetecken 

som tillskrivits feminina (ibid.). Å andra sidan är maskulina kännetecken många gånger 

motsatserna. Hit tillhör styrka, uthållighet och en grad av okänslighet (Connell 2005 s.55). 

Connell (2005 ss.54-55) hävdar att genus inte är något statiskt utan dessa förväntningar inom 
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genus kan förändras genom sociala interaktioner. Människor strävar efter att följa dessa 

förväntningar av genus som konstruerats genom exempelvis kultur och uppfattar och lär sig 

dessa i sociala processer (ibid.). 

 

4.7 Kritik mot socialkonstruktionism 

Något som förenar socialkonstruktionister är deras roll i att forma en radikal kritik mot den 

redan väletablerade psykologin, samtidigt som socialkonstruktionismen behöver den för att 

existera (Burr 2003 s.21). Socialkonstruktionism har inte den egenskap som den väletablerade 

psykologin har. Den kan inte förklara en individs begär, drömmar, fantasier och 

förhoppningar. Teorin kan således inte förklara rollen en individ tar när denne gör sina val i 

livet (Burr 2003 s.180). Den socialkonstruktionistiska teorin har kritiserats för att vara 

oanvändbar inom både vetenskapen och politiken (Winther Jøgensen & Phillips 2000 s.149). 

Teorin anses vara obrukbar inom det vetenskapliga fältet eftersom den inte kan fastställa vad 

som är korrekt. Resultaten ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv ”är bara en historia om 

verkligheten bland många andra möjliga.” (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s.149). Inom 

det politiska fältet anses teorin vara obrukbar då den inte kan avgöra vad som är bra 

respektive dåligt. Om man vill påvisa att något bör förändras blir detta enbart ett uttryck för 

individens egna starka mening (ibid.). 
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5. Metod 

5.1 Kvalitativ metod 

Inom en kvalitativ metod ligger fokus på informanternas perspektiv och det som de uppfattar 

som viktigt och betydelsefullt (Bryman 2011 s.371). Detta skiljer sig från den kvantitativa 

metoden som utgår och struktureras från författarens intressen och frågor (ibid.). Då studien 

söker förståelse för hur professionella i människobehandlande organisationer beskriver 

självskadebeteende, personer som har ett självskadebeteende och eventuella skillnader mellan 

män och kvinnor lämpar sig därför den kvalitativa metoden bättre än en kvantitativ. Vidare 

lägger vi stor vikt på informanternas utsagor och beskrivningar utifrån deras erfarenheter. 

Detta då den kvalitativa forskningsmetoden fokuserar på ord och beskrivningar samt för att vi 

skall se världen med deras ögon (Bryman 2011 ss.340, 371-372). Studien är inte genomförd i 

syfte att söka en generaliserbar förståelse för alla professionella inom samtalsarbete. Om detta 

varit fallet hade allt fler intervjuer behövts genomföras. Istället är förståelsen hur 

informanterna beskriver självskadebeteende, personer med självskadebeteende och skillnader 

mellan män och kvinnor baserat på deras värderingar och åsikter i den kontext som 

undersökningen genomförts (Bryman 2011 s.372). 

 

5.2 Urval och urvalsprocess 

I studien har ett urval genomförts då det varken är intressant eller möjligt att studera alla fall 

inom forskningsområdet (Becker, 2008 s.78). Syftet med studien är att förstå hur 

professionella inom människobehandlande organisationer beskriver självskadebeteende, 

personer som har ett självskadebeteende och eventuell skillnad mellan män och kvinnor, samt 

hur professionella inom människobehandlande organisationer konstruerar sina kunskaper om 

självskadebeteende. Därför lämpar sig ett subjektivt urval (Denscombe 2009 s.37). Innan 

urvalet genomfördes skaffade vi oss kunskaper om ämnesområdet för att sedan enligt det 

subjektiva urvalet medvetet välja respondenter som ansågs ha störst relevans till studien. 

Fördelen med användandet av ett subjektivt urval är att vi på ett enklare sätt kunnat närma oss 

människor som har arbetat med självskadebeteende (ibid.). Bryman (2011 s.43) menar att 

forskning skall vara värderingsfri och objektiv, härmed kan det subjektiva urvalet kritiseras då 

vi valt de personer som tros delge studien relevant information. Men då vi inte haft någon 

tidigare relation med respondenterna innan intresseförfrågan menar vi att trots ett subjektivt 

urval har vi förhållit oss objektiva. 
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Vid studiens start bestämdes att åtta till tio respondenter skulle efterfrågas. Åtta respondenter 

har uttryckt intresse att ställa upp på intervju, av dessa har sju genomförts och en respondent 

uppgav förhinder sent i urvalsprocessen. Respondenterna som efterfrågats har olika 

arbetslivserfarenhet, ålder, kön, arbetstjänster och var vid studiens genomförande 

arbetsverksamma i Kronoberg och Hallands län. Vi sökte efter professionella som mött 

personer med självskadebeteende och som i sitt yrke arbetat i ett samtalsbaserat 

behandlingsarbete. De organisationer vi har kontaktat är BUP (barn- och ungdomspsykiatrin), 

allmän- och rättpsykiatrin, skolor samt kommunala respektive privata vårdcentraler i angivna 

län. Kontakt har tagits genom telefon där intresse att ställa upp på intervju efterfrågats. Sedan 

har informationsbladet (se bilaga 1) mailats till respondenten för att delge dem mer 

information om studien enligt informationskravet (se 5.6 Etiska överväganden). Slutligen har 

tid för intervju bokats och intervjuerna genomförts. 

 

5.3 Presentation av respondenter 

I sökandet av respondenter har det eftersträvats att respondenterna skall ha haft 

arbetserfarenhet av självskadebeteende i aktuell eller tidigare tjänst. Samtliga respondenter i 

studien har universitetsutbildning på minst 180hp (högskolepoäng), beteendevetare, 

sjuksköterska, behandlingspedagog samt socionom. Sex av sju respondenter möter klienter 

med självskadebeteende och jobbar med terapeutiska samtal. Den person som inte jobbar med 

terapeutiska samtal möter istället självskadebeteende i sin aktuella sjuksköterska tjänst och 

utifrån studiens syfte har denne fortfarande bidragit med relevant empiri. Fem av 

respondenterna har utöver universitetsutbildning också genomfört en tilläggsutbildning. 

Kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk terapi och systemteori är de tilläggsutbildningar som 

existerar inom respondentsgruppen. Respondenternas erfarenhet inom aktuell tjänst där de 

kommer i kontakt med självskadebeteende varierar mellan ett till åtta år. Några respondenter 

har ytterligare erfarenheter av att arbeta med självskadebeteenden då dem under tidigare 

tjänster också kommit i kontakt med självskadeproblematik. 

 

5.4 Datainsamling 

Syftet med kvalitativa intervjuer är att studien skall inge förståelse av världen från den 

intervjuades synvinkel (Kvale & Brinkman 2009 s.17). Studiens empiri har insamlats genom 

semistrukturerade intervjuer. Samtliga intervjuer har genomförts individuellt med 

respondenten och författarna. Respondenterna har efterfrågats om de samtycker till inspelning 

under intervjun och samtliga har samtyckt till detta. Vi har förberett en intervjuguide (se 
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bilaga 2) men genom en semistrukturerad intervjumetod har vi nödvändigtvis inte behövt följa 

uppsatt frågeschema samt haft möjligheter till följdfrågor då viktig empiri framkommit eller 

något behövts förtydligas (Bryman 2011 s.206). Intervjuguiden består av öppna frågor vilket 

lett till att respondenten kunnat svara fritt utifrån sina erfarenheter. Öppna frågor har gett en 

relevant empiri samt minskat möjligheten att vi i intervjun påverkat respondentens svar. Det 

är viktigt att i resultatet förhålla sig till möjligheten att respondentens svar automatiskt inte 

återspeglar sanningen. Respondenten kan ha försökt framställa sig själv från dennes bästa sida 

(Denscombe 2009 ss.268-269). Genom att förhålla oss till Denscombe (2009 s.268-269) har 

vi valt att inte delge respondenten intervjuguiden innan intervjutillfället. Fem av sju intervjuer 

har genomförts på respondentens arbetsplats resterande två har genomförts på 

universitetsbiblioteket, intervjuernas längd varierade från 25 till 60 minuter. Efter att 

intervjuerna genomförts har dessa transkriberats och empirin har sedan bearbetats, vilket 

beskrivs i nästkommande rubrik. 

 

5.5 Bearbetning av material 

En kvalitativ innehållsanalys har använts i denna studie (se exempel under bilaga 3). Den 

kvalitativa innehållsanalysen är en metod för att tolka och förstå det uppenbara innehållet i en 

intervju, det som kan utläsas av respondenternas utsagor, men också det dolda innehållet, den 

underliggande meningen av vad som sagts (Sandelowski 2000 s.338). 

 

Intervjuerna har delats mellan författarna och transkriberats ordagrant, även pauser, skratt och 

illustrationer genom kroppsspråk med mera har antecknats i texten. Anledningen till att vi valt 

att skriva ut pauser, skratt och kroppsuttryck med mera beror på intresset av vad respondenten 

säger men också uttryckssättet (Bryman 2011 ss.428-429). Transkriberingarna har lästs av 

båda författarna för att kontrollera att inget saknas. Vi började med att läsa transkriberingarna 

flera gånger för att sortera och finna relevant empiri för studien. De betydelsefulla enheterna 

har markerats och skrivits ner (Graneheim & Lundman 2004 ss.106-107). Vidare har de 

betydelsefulla enheterna kondenserats, vilket innebär att dem har förkortats utan att 

innehållets kärna ändrats. I processens tredje moment har empirin abstraherats och kodats för 

att sedan kategorisera det som har liknande eller gemensam innebörd. Slutligen har vi genom 

den kvalitativa innehållsanalysen tematiserat de tidigare nämnda kategorierna. Dessa teman 

har som syfte att innefatta den underliggande mening vi tolkat av informanternas utsagor 

(ibid.). Vi har konstruerat fem teman och dessa presenteras senare under avsnittet 

resultat/analys. 
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5.6 Etiska överväganden 

Vi har under studien tagit hänsyn till fyra etiska krav; informationskravet, nyttjandekravet, 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (Danebäck & Månsson 2008 ss.165-166). 

Informationskravet har uppfyllts genom att informera respondenten om studiens syfte, 

presentation av studiens författare och beskrivning av studiens genomförande. Samt att 

deltagandet är frivilligt och respondenten är fri att avbryta sitt medverkande när denne önskar 

utan att uppge orsak till avbrottet. Respondenten har delgetts ett informationsblad (se bilaga 

1) innan intervjun tagit plats samt informerats återigen vid intervjutillfället. Genom detta har 

informationskravet uppfyllts. Nyttjandekravet har uppfyllts samtidigt som informationskravet. 

Respondenten har informerats om att insamlad data endast kommer att publiceras i vår studie. 

För att uppfylla samtyckeskravet har respondenten efterfrågats innan intervju påbörjats om 

denne samtycker till deltagande i studien och inspelning av intervju. Slutligen har vi beaktat 

konfidentialitetskravet. Detta innebär att respondenternas identitet ej får röjas till övriga och 

obehöriga för studien. Vi använder fiktiva namn på respondenterna för att kollegor, chefer och 

övriga läsare inte skall kunna identifiera deltagare i studien. Konfidentialitetskravet var viktigt 

för att respondenten skulle känna sig trygg i att berätta sina utsagor och erfarenheter utan att 

få en negativ påföljd (ibid.). 

 

Med intervjuer finns det en risk att respondenten kan lida skada av intervjufrågornas karaktär 

eller intervjuns klimat (Kvale & Brinkmann 2009 ss.89-90). Dessa konsekvenser har vi 

övervägt mot studiens nytta och värde. Då denna studie handlar om professionella i 

människobehandlande organisationer och deras beskrivningar gäller detta deras åsikter och 

värderingar av fenomenet självskadebeteende. Eftersom vi inte intervjuar personer som sökt 

vård för självskadebeteende anser vi det inte nödvändigt att pröva vår studie i 

etikprövningsnämnden. 

 

5.7 Reliabilitet och validitet 

Begreppet reliabilitet står för i vilken utsträckning en undersökning kan göras om och få 

liknande resultat genom att använda samma metod som den tidigare forskaren (Bryman 2011 

s.352). Vid användandet av en kvalitativ forskningsmetodik är det svårt att uppfylla detta krav 

på reliabilitet eftersom att det är svårt att återskapa den sociala miljö som existerade när 

undersökningen genomfördes. Om forskaren mot all förmodan vill testa reliabiliteten i en 

undersökning måste denne ta på sig samma sociala roll som den föregående forskaren bar på. 

Om forskaren inte gör detta kommer denne heller inte att få fram samma resultat som 
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föregående studie (ibid.). Det kan anses vara svårt för andra att ta på sig samma sociala roll 

som vi bar på under intervjumomenten. Däremot har vi utformat en intervjuguide som kan 

kopieras och användas av andra som vill testa studiens reliabilitet. Svensson & Ahrne (2011 

s.27) menar på att det handlar om att göra studien trovärdig. Trovärdigheten i studien kan 

förstärkas genom att göra den transparent och därmed göra den möjlig för kritik (ibid.). Vi 

anser det går att identifiera en transparens genom hela uppsatsen. För att ha uppnått denna 

transparens har vi noggrant reflekterat kring våra metodval och uppsatsen blir möjlig att 

kritiseras.  

 

Utifrån en positivistisk ansats anses validitet vara ett redskap som används för att kontrollera 

om det som mäts är det man tror sig mäta och i detta positivistiska synsätt blir den kvalitativa 

forskningen icke intressant då resultatet inte utmynnar i siffror (Kvale & Brinkmann 2009 

s.264). Validitet inom samhällsvetenskapen utgår inte som den positivistiska ansatsen, att 

mäta, utan validitet blir istället ett redskap att studera huruvida en metod verkligen har 

undersökt det som den påståtts sig undersökt (ibid.). Ur ett positivistiskt synsätt skulle inte 

uppsatsen bära på någon validitet eftersom att studien inte handlat om kvantitativa mätningar. 

Genom att vi har varit kritiska mot vårt metodval, följt syfte och frågeställningar och 

reflekterat kring vår valda teori anser vi att en viss validitet har uppfyllts. Utifrån detta anser 

vi exempelvis att den kvalitativa metoden lämpat sig bra för att ha kunnat undersöka det vi 

har velat undersöka. 

 

5.7.1 Generaliserbarhet 

Om resultatet av en studie anses vara valida och reliabla kan det vara intressant att även ställa 

frågan huruvida om studien är generaliserbar, alltså om resultatet i studien kan överföras till 

andra situationer och intervjupersoner (Kvale & Brinkmann 2009 s.280). En viss kritik 

tillkommer kvalitativ intervjuforskning när det gäller generaliserbarhet eftersom det inte 

existerar tillräckligt med intervjupersoner för att kunna generalisera (ibid.). Syftet med 

studien är att förstå hur professionella inom människobehandlande organisationer beskriver 

självskadebeteende, personer som har ett självskadebeteende och eventuell skillnad mellan 

män och kvinnor, samt hur professionella inom människobehandlande organisationer 

konstruerar sina kunskaper om självskadebeteende. Vi har velat lyfta fram de beskrivningar 

hos våra intervjupersoner som möter eller mött självskadebeteende. Vi kan inte utifrån vårt 

resultat dra slutsatser om att alla professionella beskriver det på samma sätt i hela Sverige. 
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Dels så ligger det inte i studiens syfte och intresse och dels kan sju respondenter kritiseras 

vara för lite för att påvisa någon generaliserbarhet genom resultatet. 

 

Slutligen kan validitet och reliabilitet anses vara irrelevant att diskutera när det kommer till 

socialkonstruktionistiskt inspirerade arbeten (Burr 2003 s.158). Socialkonstruktionistisk 

forskning handlar inte om att på något vis producera renodlad objektiv fakta, inte heller vill 

denna typ av forskning söka efter en objektiv sanning. Det finns ingen sann världsbild och 

den verklighet som är sann för en individ, behöver inte vara sann för en annan. Begreppen 

validitet och reliabilitet blir därför olämpliga att använda för att bedöma ett arbete grundat på 

den socialkonstruktionistiska teorin (ibid.). 

 

5.8 Arbetsfördelning 

Författarna till denna uppsats har gemensamt arbetat och haft samma ansvar för samtliga 

delar. Transkriberingen av intervjuer har fördelats lika mellan författarna men sedan granskats 

av båda författarna för att säkerställa att inget saknas i materialet. 

 

5.9 Metoddiskussion 

Vårt urval av respondenter (se 5.2 urval och urvalprocess) hade kunnat göras annorlunda. Vi 

hade istället för att intervjua olika professionella inom Kronobergs och Hallands län kunnat 

inrikta oss mot respondenter på samma arbetsplats. Detta hade således gjort det möjligt att se 

liknande åsikter och värderingar inom en arbetsplats och deras arbetsgrupp, samt möjligen 

gett en mer nyanserad bild av institutionalisering. Det vi ser som en styrka i vårt urval är att 

resultatet visar åsikter och värderingar från professionella inom olika människobehandlande 

organisationer. Vidare hade vi kunnat använda en annan urvalsmetod där vi exempelvis 

kontaktat chefer i första hand som sedan hänvisat oss till respondenter dessa valt ut. Detta 

hade således gjort att konfidentialitetskravet inte kunnat uppfyllas då deltagarnas identitet 

vore känd av cheferna. En annan urvalsmetod där chefer kontaktats hade kunnat medföra att 

de valt ut respondenter som kommit till att representera organisationen från dess bästa sida. 

 

Valet av en semistrukturerad intervju har lett till att informanterna kunnat svara på frågorna i 

ett fritt klimat där vi som intervjuförare inte begränsat dem i deras beskrivningar. Vi hade 

istället kunnat välja en strukturerad intervjumetod. Detta hade medfört att vi styrt 

informanterna i deras svar samt att det kan diskuteras om vi således också skulle ”påverkat” 

dem med våra sociala konstruktioner av självskadebeteende istället för att ha fått deras 
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subjektiva uppfattningar beskrivna. Som exempel hade vi under frågan om informanterna 

uppfattar att det existerar en stereotyp av självskadebeteende kunnat beskriva vår uppfattning 

av denna stereotyp. Istället har vi undvikit detta och låtit informanterna svara utifrån vad de 

uppfattar om denna stereotyp, huruvida den existerar och i sådana fall hur denna framställs. 
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6. Resultat/Analys 

Nedan kommer studiens empiri att presenteras och ställas i förhållande till tidigare forskning 

samt kommer empirin att analyseras med hjälp av socialkonstruktionismens teori som 

presenterats under tidigare rubrik (se 4.Teori) 

 

6.1 Det komplexa självskadebeteendet 

Till en början uttrycks svårigheter att definiera självskadebeteende men informanterna menar 

att de instinktivt tänker på individer som skär sig själva på kroppen. Desto mer de reflekterar 

kring begreppet framkommer det en bredd i de handlingar som kan anses vara självskador. 

 

Det första man förknippar det med är tjejer som skär sig. /---/ Det kan vara allt från att 

dom skär sig till att de sväljer saker, men det kan även vara att man provocerar 

personalen så att personalen ger sig på en och man blir nedtryckt. 

 

Jag hade en patient som kliade sig något otroligt mycket, egentligen svårt att de 

defiera det som ett självskadebeteende men det blev ju det eftersom hon rev sönder 

sig. 

 

Sånt tänker man inte riktigt på men vi har haft tjejer som prostituerat sig i ett 

självskadesyfte, inte för att dom behövde pengar och inte för något mer än att dom har 

en bild av si själva, jag är ingenting värd 

 

De beskriver fler handlingar än just skärandet. Det kan vara en person som slår händer och 

huvud i väggar, överkonsumerar alkohol, prostituerar sig eller svälter sig själv men också att 

individen stänger in sig själv i ensamhet. Dessa handlingar genomförs många gånger 

medvetet av individen utan avsikt att ta sitt liv. Självskadebeteende beskrivs vara handlingar 

som försvårar livet och i många fall tjänar självskadebeteendet syftet att hantera en ångest. 

Det går att identifiera likheter i informanternas utsagor och den tidigare forskningen. 

Informanternas svårigheter att definiera självskadebeteende kan kopplas till Taylor (2003 

s.93) som hävdar att självskadebeteende också är ett svårdefinierat begrepp till följd av att en 

rad olika beteenden ryms inom ramen av fenomenet. Vidare kan de närliggande begreppen 

DSH (Lundh et al. 2007 s.33) och NSSI (Nock & Favazza 2010 s.9) som beskriver 

självskador som medvetet utförda handlingar också identifieras i informanternas utsagor. 

Däremot hävdar Lundh et al. (2007 s.33) att självmord ibland definieras som det ultimata 
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självskadebeteendet inom DSH. På denna punkt skiljer sig vår empiri då informanterna 

uttryckt att individer med självskadebeteende inte har till avsikt att ta sina liv. De handlingar 

som beskrivs vara självskador, såsom överkonsumtion av alkohol och slå huvudet i väggen, 

kan liknas vid Fjellman (2010 ss.28-45) som beskriver indirekta och direkta 

självskadebeteenden. Informanterna själva använder inte dessa begrepp för att urskilja någon 

skillnad på självskadorna utan beskriver endast vad de anser tillhör kategorin 

självskadebeteende. 

 

Informanterna ger en vid beskrivning av vilka handlingar som anses vara självskadebeteende. 

Det existerar inte en typ av självskadebeteende. Fenomenet beskrivs istället innefatta många 

olika typer av handlingar. Burr (2003 ss.4,9) betonar att människor genom sociala 

interaktioner och språk konstruerar kunskap och kategorier. Med hjälp av den 

socialkonstruktionistiska teorin kan vi förstå hur det kommer sig att informanterna beskriver 

självskadebeteende med sådan variation och med olika handlingar. Deras beskrivningar av 

självskadebeteende har delvis konstruerats utifrån de sociala interaktioner som informanterna 

haft med klienter samt kollegor. Genom vardagliga arbetssysslor som samtal och diskussioner 

stött på och fått nya erfarenheter och kunskaper gällande självskador. Enligt Burr (ibid) leder 

detta till hur informanterna också kommer att konstruera kategorin självskadebeteende och 

vilka handlingar de anser tillhöra fenomenet. För att vidare förstå informanternas breda 

beskrivning av självskadebeteende kan vi applicera Becker och Luckmanns (1998 ss.69-84) 

teorier om institutioner och institutionalisering. Berger och Luckmann (ibid.) hävdar att 

institutioner har typifieringar av handlingar, i detta fall om självskadebeteende. Vad som 

anses vara självskador och inte inom institutionen. Eftersom informanterna i studien arbetar 

inom olika institutioner blir också typifieringarna de ställts inför olika. Detta kan tolkas vara 

en faktor till de olika beskrivningarna av självskadebeteenden. Genom Becker och 

Luckmanns (ibid.) teori om institutioner och institutionalisering samt Burrs (2003 ss.4,9) teori 

om hur kunskaper skapas i sociala processer kan vi förstå informanternas breda beskrivning 

av självskadebeteende som något subjektivt. Därmed kan det antydas att självskadebeteende 

är ett komplext fenomen som är svårdefinierat som vi tidigare belyst att Taylor (2003 s.93) 

menar. Informanternas beskrivningar av självskadebeteende kan förklaras vara produkter av 

Becker och Luckmanns (ibid.) teorier om institutioner och institutionalisering. Burrs (2003 

ss.4,9) teori om hur kunskaper konstrueras i sociala processer leder till att informanternas 

beskrivningar är subjektiva och därmed bitvis skiljer sig åt. Detta tolkar vi som att 

självskadebeteende är ett komplext fenomen.  
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6.2 Det dynamiska självskadebeteendet 

Informanternas synsätt och kunskaper rörande självskadebeteende beskrivs ha utvecklats i 

samspel med deras arbetslivserfarenheter. ”Man fick ju upp en bild av det, och man pratar ju 

alltid med patienterna”. Dem menar att de inte haft så mycket kunskaper om 

självskadebeteende innan de arbetat med det. Varken hur det ser ut, vilka personer som väljer 

att självskada sig eller varför de gör det. Vidare beskrivs situationer i arbetet som 

informanterna upplevt där personer skadat sig men då de inte reflekterat kring 

självskadebeteende. När de tänker tillbaka idag skulle det beskrivas som självskador. 

Informanterna beskriver att deras definition om självskadebeteenden ser annorlunda ut idag 

gentemot den definition de haft tidigare. Det har genom upplevelser i arbetslivet synliggjorts 

allt fler sätt personer kan uttrycka sitt självskadebeteende på. Klienterna hittar nya sätt att 

skada sig på om de förhindrar ett existerande självskadebeteende. Exempelvis om de tar bort 

rakblad så de inte kan skära sig kan klienterna börja sudda sig med suddgummi så dem får 

brännsår. Informanterna beskriver också beteenden som de inte reflekterat kring som ett 

självskadebeteende, exempelvis prostitution. Men genom arbetet har de stött på individer som 

har självskadebeteenden och valt att prostituerat sig. Även detta kan anses vara ett 

självskadebeteende. Likt andra självskador är prostitution ett sätt att försvåra vardagen som 

nämnts tidigare (se 6.1 Det komplexa självskadebeteendet). 

 

Men jag har ju tänkt så i efterhand att ja men det där var ju ett självskadebeteende, den 

kille som jag vet satt och stack sig med mammas sticka i magen hela tiden. 

 

Under den första tiden la jag mycket tid på att prata med tjejerna alltså själva, om 

deras bild. Alltså, oftast fick man ju en väldigt bra beskrivning av dem. Varför skadar 

dem sig och hur hade det sett ut innan. Oftast kom man ju fram till att dem kunde 

skada sig av helt olika anledningar om man jämför när dem började med 

självskadebeteendet och hur det ser ut idag. 

 

Genom att träffa och samtala med klienterna uttrycker informanterna att de fått mer kunskaper 

om självskadebeteenden. De menar att klienterna många gånger är öppna när dem berättar om 

sin problematik. Detta har lett till att informanterna fått flera perspektiv på självskadebeteende 

som exempelvis varför dessa individer väljer att skada sig. Duggan et al. (2011 ss.330, 336, 

340) hävdar att kuratorerna i deras studie upplever en brist på kunskaper när det gäller 

självskadebeteende och menar att dem kan bli mer effektiva i sitt arbete om de haft dessa 
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kunskaper. Detta liknar informanternas utsagor på så vis att de hade begränsade kunskaper om 

självskadebeteende innan de kommit i kontakt med det i arbetslivet. Däremot uttrycker inte 

våra informanter något om att arbetet kunnat effektiviseras med tidigare kunskaper. 

Ytterligare en likhet i det resultat Duggan et al. (2011 ss. 336, 342) presenterar om de fyra 

identifierade kunskapskällorna hos kuratorerna är att en majoritet av kuratorerna uttryckte hur 

möjligheten att prata med någon som har eller har haft ett självskadebeteende i högre grad 

bidragit till kunskapsutveckling (ibid.). Vilket påminner om informanternas beskrivningar hur 

deras kunskaper om självskadebeteende utvecklas genom samtal med klienter som väljer att 

självskada sig. 

 

Burr (2003 ss.4, 9) menar att kunskap produceras i sociala processer där individer interagerar 

med varandra. Med denna teori kan vi förstå hur informanterna får den kunskap dem uttrycker 

att de erhållit genom samtal med klienter. Vi tolkar detta vara ett tydligt exempel på sociala 

processer som producerar kunskaper. Här är det också viktigt att iaktta språkets betydelse 

enligt Burr (ibid.) i produktionen av kunskaper. Hackings (2004 ss.140-143) teori om 

interaktiva kategorier gör att vi kan förstå när informanterna talar om definitionen av 

självskadebeteende och hur denna har utvecklats i samspel med deras arbetserfarenheter. 

Hacking (ibid.) menar att en kategori, i detta fall självskadebeteende, kan behöva modifieras 

för att innefatta nya eller förändrade handlingar och beteenden. Dessa nya beteenden menar 

Hacking (ibid) många gånger är utfallet av att individerna som kategoriseras dit blir medvetna 

om varför och då förändrar sitt handlande. I våra informanters beskrivningar finns ingen 

tydlig information om huruvida personerna som kategoriseras med självskadebeteende blir 

medvetna om detta. Däremot sker förändringar av självskador hos klienterna. Huruvida detta 

beror på att klienterna är medvetna om att de kategoriseras som självskadande framgår inte. 

Men som leder till att informanterna måste modifiera och utveckla sin kategori 

självskadebeteende för att innefatta de nya beteendena. Detta förutsätter också att de nya 

handlingarna definieras som självskador i informanternas ögon. 

 

Tidigare tolkade vi självskadebeteende som ett komplext fenomen (se 6.1 Det komplexa 

självskadebeteendet). Under denna rubrik kan självskadebeteende också tolkas som 

dynamiskt. Kategorin självskadebeteende är inte något statiskt och fast utan möjligt till 

förändring. Å ena sidan pekar empirin i vår studie på att informanterna har utvecklat sina 

kunskaper och definitioner av självskador. Å andra sidan finner vi i tidigare forskningen 

beskrivningar av självskadebeteende som en dynamisk kategori då personer som självskadar 
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sig under 1800-talet beskrivs som sinnessjuka om de svalt föremål och i behov av medicinsk 

vård (Johannisson 2001 ss.165-169). Men i de fall individen för in föremål i kroppen genom 

penetration anses denne vara en bedragare (ibid.). Idag är det vanligt att skära och bränna sig 

(Lundh et al. 2007 s.33), vilka är vävnadsskador med likheter till den självskadebeskrivningen 

från 1800-talet då kvinnorna forcerade föremål genom huden. Skillnaden är att dessa 

individer idag inte skulle kallas bedragare utan anses vara i samma behov av vård som en 

person som sväljer föremål. Därmed kan vi se att definitionen och uppfattningen av 

självskadebeteende förändrats. Enligt Burr (2003 ss. 3-4) är kunskap relativ till den historiska 

och kulturella kontexten då den producerats, vilket kan hjälpa oss förstå hur definitionen av 

självskadebeteende kan tolkas vara dynamisk. Den beskrivning från 1800-talet var relativ till 

en annan kulturell och historisk kontext än den rådande kontext som informanterna i denna 

studie är relativ till då dem beskriver självskadebeteende. 

 

 

6.3 Bidragande faktorer till självskadebeteende 

När det talats om vad som är självskador har det också beskrivits faktorer som kan bidra till 

att individer utvecklar ett självskadebeteende. Bland annat uttrycks det hur traumatiska 

händelser, en individ som blivit utnyttjad eller en besvärlig barndom där personen inte känt 

sig älskad och sedd kan vara bidragande faktorer till självskadebeteende. Vidare beskrivs 

också hur dessa faktorer ökar risken för att en individ börjar med självskador för att fånga 

omgivningens uppmärksamhet eller för att denne känner ett kraftigt självhat. Vi tolkar detta 

som att informanterna beskriver hur dysfunktionella uppväxtvillkor ökar risken för att en 

individ utvecklar ett självskadebeteende. 

 

Det är mer en känsla att det finns mer trauman, mer sådana lite djupare 

problematik i historien 

 

Inte riktigt klar på orsaken varför han började självskada sig men man kan tänka 

sig att det finns ett ganska stort självhat om man inte blivit älskad, man ser inte 

på sig själv på ett större värde 

 

Detta påminner om Taylor (2003 s.86) som diskuterar intresset i att studera uppväxtvillkoren 

hos de individer som självskadar sig för att få en förståelse till utvecklandet av 

självskadebeteendet. Taylor (ibid.) menar att individer som blivit sexuellt utnyttjade, fysiskt 
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misshandlade eller negligerade i barndomen löper större risk för att utveckla 

självskadebeteende senare i livet. 

 

Informanterna beskriver också hur känslor av ångest många gånger är bidragande faktorer till 

utvecklandet av självskadebeteende. Genom att självskada sig förflyttas den smärta de känner 

av ångest till någonting fysiskt. De menar också att individerna som självskadar saknar 

verktyg eller kunskaper för att hantera och reducera den ångest dem känner. Därmed blir 

självskadebeteendet deras tillvägagångsätt för att hantera dessa känslor. Detta tycks vara allt 

vanligare hos ungdomar. Nock och Cha (2010 s.66) hävdar att ångest kan vara en bidragande 

faktor till ett självskadebeteende, medan Johansson (2010 ss.94-95) hävdar att 

självskadebeteende är en fråga om att omplacera en psykisk smärta som kan framstå 

okontrollerbar till något mer kontrollerbart genom att fysiskt skada sin egen kropp. Detta 

liknar informanternas beskrivning hur en individ skadar sig för att känna ångesten i en fysisk 

form. 

 

Men oftast är det så att man orsakar sig smärta i syfte att lindra sin ångest. Att ta hand 

om psykisk smärta genom kroppen, det finns liksom inget, det finns inga andra 

redskap, inget annat språk för det. 

 

Dessa verktyg informanterna beskriver är inte en fråga om verkliga ting utan vi tolkar det som 

kunskapsverktyg för att hantera känslan av ångest utan att tillgå självskadebeteende. Det tycks 

vara så att de individer som saknar dessa kunskapsverktyg också löper större risk att utveckla 

självskadebeteenden än dem som funnit sätt att hantera ångest utan att tillföra en negativ 

skada på sig själv eller sitt liv. Däremot framgår inte mer specifikt vilka verktyg 

informanterna talar om. Med hjälp av Burrs (2003 ss.4, 9) perspektiv om konstruerad kunskap 

tolkar vi dessa verktyg som något människan konstruerat. Ett exempel på verktyg skulle vara 

att samtala med en professionell alternativt vänner och familj om sin ångest istället för att 

skada sig själv. Enligt socialkonstruktionismen är samtalet något vi konstruerat då det funnits 

ett behov hos människan att samtala och göra sig förstådd (Hacking 2004 s.). Därmed kan vi 

tolka att individer som saknar förmågan att samtala med någon om sin ångest och känslor 

alltså löper större risk till att utveckla ett självskadebeteende. Det kan också tolkas att 

personer med självskadebeteende har dessa verktyg men istället väljer att inte prata om sina 

känslor med andra på grund av exempelvis skam vilket Taylor (2003 ss.84-85) och Bjärehed 
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(2012 ss.30-31,33) också menar är en bidragande faktor till mörkertalet inom 

självskadebeteende. 

 

Även sociala medier kan bidra till utvecklandet av ett självskadebeteende menar 

informanterna. De individer som känner en stor ångest och inte vet hur denna skall hanteras 

eller vet vem dem kan prata med får kontakt med likasinnade genom sociala medier, 

exempelvis internetforum och bloggar. Informanterna menar att det finns en risk att 

individerna inspirerar varandra till att utveckla eller intensifiera ett redan existerande 

självskadebeteende. Vidare uttrycker de också hur andra mötesplatser som väntrum på BUP 

kan ha liknande utfall. Ungdomar som möts på BUP kan diskutera hur och varför de 

självskadar sig vilket kan inspirera den andre. Detta menar informanterna tyder på att 

självskadebeteende kan “smitta”. Informanternas utsagor påminner om det Withlock et al. 

(2010 s.152) presenterar om självskadebeteenden, hur detta kan introduceras eller förstärkas 

genom internet och media. Informanterna talar dels om internet och andra sociala medier där 

individer kan få kontakt med likasinnade, men de nämner också mötesplatser som 

väntrummen på BUP vilket Withlock et al. (ibid.) inte inkluderat i sitt resultat. Withlock et al. 

(ibid.) hävdar att individer kan bli lockade att prova på för att identifiera sig med andra 

likasinnade. Det kan också leda till att individerna lär sig nya sätt att skada sig på. Slutligen 

menar Withlock et al. (ibid.) att en individ kan isolera sig själv och ta efter ett 

självskadebeteende genom internet och media. Detta påminner om informanternas 

beskrivning hur denna problematik kan “smitta”. 

 

6.4 Självskadarens identitet 

Informanterna kan inte ge en generaliserad bild av vem som självskadar sig. ”Det kan vara så 

många olika, jag kan nog inte generalisera någon”. De tvivlar på att det är fler kvinnor än 

män, men de träffar inte lika många män i arbetet som självskadar sig. Många gånger är det 

yngre människor som informanterna kommer i kontakt med genom arbetet när det gäller 

självskadeproblematik. Det är inom den yngre åldersgruppen som könsfördelningen tycks 

vara mest jämnställd. Till exempel har de vid väldigt få tillfällen träffat medelålders män med 

självskadebeteenden. Detta menar de kan bero på att män inte kategoriseras som självskadare 

utan istället placeras inom andra kategorier. Här kan inslag påminna om Taylor (2003 s.84) 

som presenterar forskning om könsfördelningen inom självskadebeteende. Taylor (ibid.) 

hävdar att forskning pekar på både män och kvinnor som överrepresenterade inom 

självskadebeteende beroende på deras definitioner av fenomenet samtidigt som viss forskning 
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funnit en jämn fördelning. Men informanterna uttrycker att de upplever en jämnare 

könsfördelning i de yngre åldrarna och möter desto mindre män i medelåldern. Då Taylor 

(ibid.) inte diskuterar åldersgrupper i sitt resultat utan bara fördelningen av kön går det inte 

avgöra huruvida informanternas utsagor skiljer eller påminner om Taylors resultat i andra 

åldersgrupper.  

 

Informanterna beskriver att de inte kan se på en person om denne har självskadebeteende eller 

inte. ”Personen jag möter kan vara vem som heslst”. De menar att samhällsklass och 

socioekonomisk status inte tycks ha någon betydelse för om någon självskadar sig. 

 

Den gruppen jag möter är inte dem utan det är folk som vem som helst och i alla 

samhällsklasser 

 

Även dem som har det gott ställt rent socioekonomiskt kan utveckla ett självskadebeteende. 

Till exempel kan de känna en prestationsångest som leder till att de skadar sig själva när de 

inte når upp till den nivå som önskas. Vidare beskriver informanterna att de fortfarande kan 

bli förvånade när dem i samtal får information om personer som har självskadebeteenden där 

de inte misstänkt något. Detta gäller både nya och tidigare klienter. Inte sällan är det dem 

personerna som inte misstänks för att ha ett självskadebeteende som haft problematiken längst 

då den professionella inte reflekterat att problematiken existerar. Det tycks inte finnas någon 

enhetlig typ av självskadare då det varierar vilka och varför personer väljer att skada sig själv. 

“Jag har förstått att det inte finns någon stereotyp, det är så olika vilka som gör det”. Detta 

skiljer sig från vad Ståhl (2007 s.280) och Brickman (2004 s.87) hävdar, hur det existerar en 

stereotyp om självskadaren som en vit tonårsflicka. Trots att informanterna uttryckt att de 

möter färre män i arbetet tvivlar dem på att det skulle vara fler kvinnor som självskadar sig. 

Vidare diskuteras inte heller etnicitet bland informanterna, detta tycks vara oväsentligt. De 

beskriver sina klienter som “vem som helst”. 

 

Den stereotyp som Ståhl (2007 s.280) och Brickman (2004 s.87) diskuterar konstruerades 

under 1960 och 70-talets forskning och skall enligt författarna reproducerats och även idag 

existera. Detta skulle enligt socialkonstruktionisterna Berger och Luckmann (1998 ss.69-84) 

förstås som en följd av institutionalisering. Den kunskap som forskarna under 1960 och 70-

talet konstruerade har typifierats och allt eftersom nya aktörer ingår i institutionen har denna 

kunskap reproducerats fram till idag. Trots att informanterna i denna studie uttrycker att de 
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inte tycks finnas någon enhetlig typ av självskadare går det att identifiera spår av en 

institutionalisering när de beskriver att majoritetens första tanke är att kvinnor självskadar sig. 

Således kan vi identifiera att informanterna än dock haft en kontakt med en stereotyp då de 

kan uttala sig om majoritetens åsikt men de delar den inte. Enligt Burr (2003 ss.4, 9) 

konstrueras kunskaper i dagliga interaktioner med andra människor, det vill säga sociala 

processer. Med denna teori kan vi förstå hur det kommer sig att informanternas beskrivning 

av självskadarens identitet skiljer sig från stereotypen som existerar enligt Ståhl (2007 s.280) 

och Brickman (2004 s.87). Informanternas kunskap om vem som självskadar sig konstrueras 

genom arbetserfarenheter där de mött och möter personer av olika samhällsklasser, kön och 

ålder som utvecklat ett självskadebeteende. 

 

6.5 Genusperspektiv inom självskadebeteende 

Det beskrivs existera skillnader mellan män och kvinnor i hur deras självskadebeteende 

uttrycker sig. Mäns självskadebeteenden beskrivs vara mer destruktiva och grövre. Män 

beskrivs också ha en mer utåtagerande karaktär än kvinnor. Män startar konflikter som ofta 

utmynnar i fysisk sammandrabbning där dem slår kroppsdelar i väggar och utsätter sig för 

situationer som kan innebära att kroppen riskerar att ta skada. 

 

Det skall inte vara små försök. Det kan jag tänka mig ’Om jag ändå ska göra det 

som är så jävla jobbigt så ska det vara rejält’ och då blir det mer det här andra 

fysiska, mycket kraftigare våldet. 

 

Ser man till killar tror jag dem också har självskadebeteenden fast på lite andra 

vis. Killar är mer destruktiva. 

 

Taylor (2003 s.86) menar att män har ett grövre självskadebeteende än kvinnor. Samma 

beskrivning av självskadebeteende hos män existerar hos informanterna. Taylor (ibid.) menar 

att förgiftning och att med föremål skära sig själv är vanligast hos båda kön, vilket inte är 

något vi kunnat se inslag av i vår empiri. Här skiljer sig således våra informanters utsagor från 

tidigare forskningen. De lyfter inte fram skärandet som ett självskadebeteende till att existera i 

samma omfattning hos män respektive kvinnor och förgiftning omnämns inte alls av 

informanterna. Kvinnornas självskadebeteende beskrivs istället vara mer inåtriktat. Personen 

riktar självskadorna mot sig själv, vilket uttrycks genom att skära, svälta och isolera sig. 

Informanterna uttrycker att det existerar en större acceptans för kvinnor än män att självskada 
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sig och kvinnor tenderar att söka vård i högre utsträckning. Detta påminner om Johansson 

(2010 s.123) som hävdar att män är mer utåtagerande då det är mer accepterat för män att visa 

ilska och kvinnor inte skall ge uttryck för sin ilska. I mötet med självskadande klienter 

uttrycks det att den professionella känner en rädsla om klienten är man. Dem uttrycker att det 

är svårt att avgöra var en mans självskadebeteende, som beskrivs mer utåtagerande, drar 

gränsen att ge sig på någon annan vid konfrontation. Denna känsla existerar inte i samma 

omfattning när det gäller samtal med självskadande kvinnor. Dessa skillnader mellan män och 

kvinnor rörande självskadebeteende beskrivs vara till följd av uppfostran. De menar att män 

uppfostras på ett sådant vis att det är mer accepterat att ta plats, skrika och visa ilska medan 

kvinnor uppfostrats till en mer återhållsam och känslobetonad individ. 

 

Vi har olika uppfostran så att det är mer okej för män att vara utåt i våra 

beteenden allmänt, tjejer är mer fostrade åt att man inte skall ta plats. 

 

Vi tolkar att det informanterna beskriver ovan är genusskillnader inom självskadebeteenden. 

Enligt Hacking (2004 s.20) är genus en konstruerad kategori. Den handlar om könsroller och 

innefattar olika attribut och kännetecken som kategoriserats som manliga respektive kvinnliga 

(Burr 2003 s.75). Styrka och en viss grad av okänslighet är sådant som kännetecknas manligt 

(Connell 2005 s.55), medan emotionell och sårbar är exempel på kvinnliga kännetecken (Burr 

2003 s.75). Enligt Berger och Luckmann (1998 ss.69-84) skulle genus vara fråga om olika 

handlingar som typifierats som manliga respektive kvinnliga och genom institutionalisering, 

exempelvis genom uppfostran, reproducerats till andra människor och således till våra 

informanter. Utifrån detta perspektiv kan vi tolka det informanterna beskriver kopplat till hur 

genus konstruerats. Dem beskriver likt det Connell (2005 s.55) hävdar att män är okänsliga 

och starka. De uttrycker att män kanske inte söker vård för självskador då det kan anses 

omanligt. Detta kan vi också urskilja i Taylor (2003 s.84) och Bjäreheds (2012 ss.30-31, 33) 

resultat. Kvinnor som kännetecknas som emotionella söker istället vård i en högre 

utsträckning. Vidare kan de kvinnliga självskadorna som att skära, svälta och isolera sig 

tolkas vara kopplade till det som kännetecknar kvinnor enligt Burr (2003 s.75). Dessa typer av 

självskador tar inte samma plats som när en man med självskadebeteende exempelvis väljer 

att slåss på krogen. Det kan tolkas enligt Johansson och Lalander (2013 s.72) att 

informanternas beskrivningar om manliga och kvinnliga sätt att självskada sig på är en 

produkt av de tidigare associationer som kategorin genus innefattar. Det vill säga att vissa 

beteenden anses vara manliga respektive kvinnliga vilket också begränsar vad informanterna 
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uppfattar som manliga respektive kvinnliga självskadebeteenden (ibid.). Informanternas 

beskrivning kan med hjälp av Burrs (2003 s.4, 9) perspektiv tolkas vara kunskaper 

konstruerade genom sociala processer. Det vill säga att informanterna beskriver män och 

kvinnors självskadebeteenden olika då de i interaktionen med klienter möter män vars skador 

är av grövre karaktär än kvinnor och där kvinnor tenderar att skära sig i högre utsträckning än 

män. Dessa processer blir således referensramar för vad de kategoriserar som manligt och 

kvinnligt självskadebeteende. 
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7. Sammanfattning 

Denna studie är en kvalitativ studie vars syfte är att förstå hur professionella inom 

människobehandlande organisationer beskriver självskadebeteende, personer som har ett 

självskadebeteende och eventuell skillnad mellan män och kvinnor, samt hur professionella 

inom människobehandlande organisationer konstruerar sina kunskaper om 

självskadebeteende. Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer och den insamlade empirin 

har sedan ställts i förhållande till tidigare forskning samt analyserats med hjälp av 

socialkonstruktionistiskt teori. 

 

Vår första frågeställning besvaras utifrån att vi i vårt material inte kunnat identifiera någon 

gängse beskrivning av självskadebeteende och det har varit problematiskt för informanterna 

att beskriva vilka handlingar som definierar självskadebeteende. Däremot har informanternas 

breda beskrivningar kunnat tolkas som att självskadebeteende är ett komplext fenomen. Det 

finns många skilda handlingar som anses vara självskadebeteende, allt ifrån att en individ skär 

sig till att en individ startar konflikter som mynnar ut i fysisk kamp. Vi har även i vårt 

material kunnat se självskadebeteende som något dynamiskt. Våra informanter har inte i deras 

yrkeskarriär haft ett identiskt synsätt på vilka handlingar som är självskadebeteende och det är 

främst i interaktion med klienter som synen på självskadebeteende förändrats. 

 

Burr (2003 s.4, 9, 17-18) menar att kunskap kan konstrueras i sociala processer och dessa 

kunskaper blir representativa för samhällets syn och tanke kring exempelvis ett fenomen som 

självskadebeteende. Vidare menar Berger och Luckmann (1998 s.69-84) institutioner 

reproducerar kunskap via institutionalisering till de personer som nyligen ingått i en 

institution. Trots att samhället enligt socialkonstruktionismen är en institution har vi i vår 

empiri inte funnit några belägg för att informanternas kunskaper konstruerats via 

institutionalisering av samhället. Istället uttrycker informanterna att deras kunskap i stor grad 

kommer från samtal med klienter som har ett självskadebeteende vilket liknar det resultat 

Duggan et al. (2011 s.336, 342) presenterar i deras studie. Däremot har vi funnit indikationer 

på institutionalisering i informanternas kunskaper om självskadebeteende som exempelvis då 

dem uttrycker ”Det första man förknippar det med är tjejer som skär sig”. Huruvida dessa 

kunskaper är produkter av institutionaliseringar från samhället, arbetsplats eller båda kan vi 

inte avgöra. Detta anser vi svarar på vår andra frågeställning. 
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När det gäller vår tredje frågeställning beskrivs det hur personer som genomgått traumatiska 

händelser löper större risk för att utveckla ett självskadebeteende. Exempelvis individer som 

inte blivit älskade som barn eller blivit sexuellt utnyttjade. Det uttrycks också hos 

informanterna att självskadebeteendet blir ett tillvägagångsätt för att reducera ångest då 

individerna saknar andra verktyg för detta. Vilka dessa verktyg är framgår inte av 

informanterna men vi tolkar att detta kan handla om socialt konstruerade verktyg så som 

samtal och att individer med ett självskadebeteende inte kan eller vill ta nytta av samtal som 

verktyg.  Informanterna kan inte heller beskriva någon stereotypisk självskadare då de inom 

arbete har kommit i kontakt med individer ifrån alla samhällsklasser och med olika 

socioekonomisk status. Etnicitet och kön verkar inte heller vara något informanterna kan 

stereotypifiera inom självskadebeteende. Den stereotypiska självskadaren som Ståhl (2007 

s.280) lyfter fram är en vit tjej i tonåren som skär sig. Detta är inte något som stämmer 

överens med det vi funnit i vårt material. Här tolkar vi att informanterna har konstruerat sina 

subjektiva beskrivningar av de som självskadar sig utifrån deras interaktioner med klienter 

och kollegor. Att de däremot uttrycker att många tänker på skärande när de hör 

självskadebeteende tyder på att de någon gång stött på en stereotypisk tanke om fenomenet 

men att de som personer inte delar denna uppfattning. 

 

Slutligen har det beskrivits skillnader i hur män och kvinnor väljer att självskada sig. Män 

tenderar, menar informanterna, att självskada sig på ett mer utåtagerande och grövre vis än 

kvinnor. Detta tolkas delvis vara en produkt av sociala processer där informanterna mött 

manliga klienter som skadar sig grövre än de kvinnliga klienterna. Kategorin genus enligt 

socialkonstruktionismen innefattar associationer för hur vi som människor ser på kvinnligt 

och manligt och detta begränsar också vad informanterna uppfattar som självskadebeteende 

hos män respektive kvinnor. Med detta är även tredje frågeställningen besvarad. 
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8. Slutdiskussion 

Resultatet visar att informanternas beskrivningar varierar för vad de anser och definierar vara 

ett självskadebeteende. Dels har dem utvecklat sina kunskaper om och vad de definierar som 

självskador i takt med deras arbetslivserfarenhet och dels skiljer sig beskrivningarna mellan 

informanterna. Detta medför ett problem att fastställa en definition av begreppet 

självskadebeteende vilket också Nock och Favazza (2010 s.10) diskuterar. Då både forskning 

och praktiker har svårigheter med att definiera fenomenet kan detta leda till att handlingar 

som genomförs i ett självskadande syfte kanske inte uppfattas som ett självskadebeteende och 

individen får inte den mest effektiva insats som behövs. Samtidigt kan det ifrågasättas om en 

varierande definition också är en bidragande faktor till det mörkertal Taylor (2003 ss.84-85) 

och Bjärehed (2012 ss.30-31,33) pekar på. Då praktikerna definierar det olika kommer 

rapporteringen av självskadebeteende också påverkas av vad de anser är och inte är 

självskador. Exempelvis om någon rapporterar handlingar som att slå kroppsdelar i väggen 

som självskadebeteende och en annan inte anser att detta är en självskadeproblematik utan 

frågan om någonting annat. Samtidigt kan vi också identifiera en problematik om man 

fastställer en definition av självskadebeteende. Om individen utvecklar andra typer av 

självskador som inte innefattas i definitionen kan detta också leda till missdiagnostik och 

mindre effektiva insatser. Enklast och eventuellt effektivast är att kanske att studera 

självskadebeteende som det Hacking (2003 ss.140-143) kallar interaktiv kategori, nämligen 

att kategorisera diverse handlingar som självskador men samtidigt vara öppen för en 

modifiering av kategorin för att innefatta nya handlingar som kan komma att uppstå. 

 

Knyter vi an vårt resultat till den historiska bakgrunden som presenterades under rubriken 

inledning kan vi identifiera en förändring i beskrivningen av självskadebeteende och de 

individer som skadar sig. Under 1800-talet beskrevs självskadaren vara kvinna och de var 

antingen sinnessjuka eller bedragerskor som sökte uppmärksamhet. Dessa beskrivningar tycks 

inte längre existera hos professionella eller forskningen. Trots att forskning inte är överens om 

fördelning av kön inom självskadebeteende så identifieras ändå både män och kvinnor i 

självskadebeteende. Dessa personer som utvecklat ett självskadebeteende beskrivs inte längre 

som sinnessjuka eller bedragare utan anses oavsett deras sätt att skada sig på vara i behov av 

både terapeutisk och medicinsk vård. Det vi ändå uppfattar finnas spår av idag är tankar kring 

självskadebeteende som ett försök till att få uppmärksamhet. 
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Under studien har vi fått resultat som säger att informanterna upplever en rädsla för män med 

självskadebeteende då dem inte vet var gränsen går för personen att ge sig på den 

professionella. Kan det vara så att professionella överlag som kommer i kontakt med 

självskadebeteende i arbetslivet är mer restriktiva att konfrontera män, men också efterfråga 

självskadebeteende när det gäller män? Därmed vore det intressant att studera om detta ändrar 

praktikers förhållningssätt mellan män och kvinnor samt vad blir utfallet om det existerar 

skillnader i förhållningssättet. I och med detta kan det få konsekvenser för behandlingsarbetet. 

 

Vid intervjuerna fick vi också empiri om informanternas tankar kring behandlingsarbetet, som 

hur det bör gå tillväga och svårigheter som existerar med behandlingen av 

självskadebeteende. Exempelvis uttrycktes det om en klient som en av de professionella kom i 

kontakt med där läkaren hävdade att behandlingsarbetet skulle bli mycket svårt och ta ett par 

år. Men där den professionella tillsammans med klienten lyckades göra stora framsteg redan 

efter ett par månader då de tillsammans arbetade mot ett uppsatt mål av klienten, att få träffa 

sin familj igen. Ytterliggare ett exempel är behandlingsarbetet som krävs när en person med 

självskadebeteende har andra diagnoser som aspergers. Denna diagnos medför stora 

svårigheter i behandlingsarbetet då personen har självskadandet som en vardaglig rutin, för att 

kunna bryta dessa rutiner krävs det ett mycket långvarigt behandlingsarbete. Men då vår 

studie inte berört behandlingsarbete har vi valt att inte inkludera denna empiri under 

resultat/analys avsnittet. Däremot var det något som intresserade oss och som vi tycker vore 

intressant som ämne för studier i framtiden.  
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Bilaga 1 - Informationsblad 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter som studerar på Linnéuniversitetet i Växjö och skall nu skriva en 

kandidatuppsats. Studien är inriktad på självskadebeteende med syfte till att lyfta fram 

tjänstemäns föreställningar av fenomenet. Med detta syfte som grund söker vi därför dig som 

kommer i kontakt med självskadebeteende i praktiken. 

 

Intervjun kommer att spelas in om intervjudeltagaren godkänner detta, och beräknas ta mellan 

30-60 minuter. Efter att intervjun tagit plats kommer materialet att transkriberas. Det 

insamlade materialet kommer i sin tur enbart att användas i vår uppsats. Det material som 

mynnar ur intervjun kommer enbart läsas av de som anses vara behöriga till 

forskningsgruppen och kommer inte läsas av obehöriga. Som intervjudeltagare kommer du att 

vara konfidentiell och i vår analys av materialet kommer du att ges ett fiktivt namn för att 

skydda din identitet. Intervjun är frivillig. Skulle du som intervjudeltagare vilja avbryta 

intervjun får du göra detta, utan någon förklaring varför du som intervjudeltagare valt att 

avsluta intervjun. 

 

Skulle du ha någon fråga angående intervjun eller studien är du välkommen att höra av dig till 

någon av oss nedan. 

Med vänlig hälsning: 

 

Oskar Karlsjö 

Mail: Ok222ai@student.lnu.se 

Mobilnummer: 0730530569 

 

Robert Andersson 

Mail: Ra222bv@student.lnu.se 

Mobilnummer: 0730614773 

 

Handledare: Ann Ottengrim 

Mail: Ann.ottengrim@lnu.se 

Mobilnummer: +4673-9995126 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Kan du börja med att beskriva ditt arbete? 

-          Hur länge har du arbetat här? 

-          Hur länge har du arbetat inom detta område? 

Media framställer en bild av självskadebeteende. 

-          Hur upplever du medias framställning av självskadebeteende? 

-          På vilket sätt speglar/Skiljer sig denna bild från dina erfarenheter? 

Vad är ett självskadebeteende enligt dig? 

-          Hur yttrar sig självskadebeteenden enligt dina erfarenheter? 

-          Har du alltid definierat självskadebeteende på samma sätt? Varför/varför inte? 

-          Enligt dina erfarenheter finns det olika grader av självskadebeteende? 

-          Enligt dina erfarenheter vem kommer till dig med självskadeproblematik? 

Hur framställer organisationen självskadebeteende enligt dig? 

-          På vilket sätt stämmer denna bild överens med dina erfarenheter? 

Vad är dina intryck av bilden gällande självskadebeteende om du jämför med dina 

kollegor? 

Vad är dina viktigaste erfarenheter i mötet med självskadeproblematik? 

-          Vilka intryck gav det dig? 

-          Vad har det haft för betydelse för dig? 

Vad är dina intryck om fördelningen av kön inom självskadebeteenden? 

-          Vilka skillnader/likheter finns i självskadebeteenden utifrån kön? 

-          Utifrån dina erfarenheter vad tror du det beror på? 

-          Upplever du att självskadebeteende har ökat/minskat? 

-          Vad anser du det kan bero på? 

Enligt dina erfarenheter, hur ser behandlingen för självskadebeteende ut? 

-          Vilka skillnader/likheter finns enligt dig i behandlingsarbetet utifrån klientens kön?
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Bilaga 3 – Exempel på kvalitativ innehållsanalys 

Betydelsefull 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Kategorier Tema 

”Enkel förklaring, 

det r någon som på 

nått sätt skadar sig 

själv och har en 

bakomliggande 

faktor som gör att 

man gör detta” 

s.1/i.7 

Det är någon som 

skadar sig själv 

pga en 

bakomliggande 

faktor. 

Traumatiska 

händelser 

Dysfunktionel

la 

uppväxtvillkor 

Bidragande 

faktorer till 

utvecklandet av 

självskadebeteen

de 

”inte riktigt klar på 

orsaken varför han 

började självskada 

sig men man kan 

tänka sig att det 

finns ett ganska 

stort självhat om 

man inte blivit 

älskad, man ser 

inte på sig själv på 

ett större värde” 

s.4/i.5 

Inte klar på 

orsaken till hans 

självskadebeteend

e, ett stort självhat 

kan göra att man 

inte ser värdet av 

sig själv. 

Traumatiska 

händelser 

Dysfunktionel

la 

uppväxtvillkor 

Bidragande 

faktorer till 

utvecklandet av 

självskadebeteen

de 

”Oftast personer 

med djup ångest, 

haft väldigt tragisk 

uppväxt” s.2/i.2 

Personer med 

ångest och tragisk 

uppväxt i 

bakgrunden 

Traumatiska 

händelser 

Dysfunktionel

la 

uppväxtvillkor 

Bidragande 

faktorer till 

utvecklandet av 

självskadebeteen

de 

”Blivit till i fel 

familj, inte fått 

uppfostran, inte 

fått den 

uppmärksamheten

” s.5/i.2 

Dålig familj, 

uppfostran och 

uppmärksamhet 

Traumatiska 

händelser 

Dysfunktionel

la 

uppväxtvillkor 

Bidragande 

faktorer till 

utvecklandet av 

självskadebeteen

de 

”trassligt tidigt i 

barndomen” s.2/i.1 

Trasslig barndom Traumatiska 

händelser 

Dysfunktionel

la 

uppväxtvillkor 

Bidragande 

faktorer till 

utvecklandet av 

självskadebeteen

de 

”det är mer en 

känsla att det finns 

mer trauman, mer 

Trauman, djupare 

problematik 

Traumatiska 

händelser 

Dysfunktionel

la 

uppväxtvillkor 

Bidragande 

faktorer till 

utvecklandet av 



 

48 

 

sådana lite djupare 

problematik i 

historien” s.2/i.1 

självskadebeteen

de 

”Men sedan finns 

det även personer 

som gör det för att 

få 

uppmärksamhet” 

s.1/i.2 

Finns personer 

som gör det för 

uppmärksamhet 

Uppmärksamh

et 

Dysfunktionel

la 

uppväxtvillkor 

Bidragande 

faktorer till 

utvecklandet av 

självskadebeteen

de 

”Väldigt mycket 

självskadebeteend

e är ett rop på 

uppmärksamhet 

och hjälp” s.5/i.2 

Mycket 

självskadebeteend

e är ett rop på 

uppmärksamhet 

och hjälp 

Uppmärksamh

et 

Dysfunktionel

la 

uppväxtvillkor 

Bidragande 

faktorer till 

utvecklandet av 

självskadebeteen

de 

”upplever sig inte 

vara sedd eller 

hörd hemma” 

s.4/i.5 

Upplever sig inte 

sedd och hörd 

Uppmärksamh

et 

Dysfunktionel

la 

uppväxtvillkor 

Bidragande 

faktorer till 

utvecklandet av 

självskadebeteen

de 

”det är ju oftast 

när det fyller en 

funktion att man 

vill uppnå samma 

kick” s.3/i.1 

Fyller en funktion Ångesthanterin

g 

Alternering av 

smärta 

Bidragande 

faktorer till 

utvecklandet av 

självskadebeteen

de 

”egentligen allt 

som man gör med 

sig själv /… / 

skadligt för att 

ångestreducera 

eller ta bort något 

annat illamående” 

s.2/i.1 

Allt som 

ångestreducerar 

eller tar bort 

illamående 

Ångesthanterin

g 

Alternering av 

smärta 

Bidragande 

faktorer till 

utvecklandet av 

självskadebeteen

de 

”Självskadebeteen

de kan vara som 

ett tvång. Dom vet 

inte, dom har 

ingen annan metod 

för att göra av med 

sin ångest” s.3/i.2 

Självskadebeteen

de är som ett 

tvång, dom har 

ingen annan 

metod mot ångest 

Ångesthanterin

g 

Alternering av 

smärta 

Bidragande 

faktorer till 

utvecklandet av 

självskadebeteen

de 

”Utan smärtan vill 

dom skall ta 

överhanden för att 

få bort ångesten. 

Och det är ju 

Smärtan tar bort 

ångesten, väldigt 

ofta kvinnor 

Ångesthanterin

g 

Alternering av 

smärta 

Bidragande 

faktorer till 

utvecklandet av 

självskadebeteen

de 
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väldigt, detta är 

väldigt uttalat 

bland kvinnor” 

s.3/i.2 

”Det kan va 

väldigt olika. 

(tänker) Jag har 

funderat på det där 

för det är så många 

paralleller till 

anorexia. Som 

också det är 

väldigt mycket 

som är likt. Men 

oftast är det så att 

man orsakar sig 

smärta i syfte att 

lindra sin ångest” 

s.2/i.4 

Självskadebeteen

de kan dra många 

paralleller till 

anorexia, man 

orsakar sig smärta 

i syfte att lindra 

ångest. 

Ångesthanterin

g 

Alternering av 

smärta 

Bidragande 

faktorer till 

utvecklandet av 

självskadebeteen

de 

”att ta hand om 

psykisk smärta 

genom kroppen, 

det finns liksom 

inget annat, finns 

inga andra redskap 

för det” s.2/i.4 

Ta hand om 

psykiskt smärta 

genom kroppen 

då de saknar 

redskap att 

hantera det med 

Ångesthanterin

g 

Alternering av 

smärta 

Bidragande 

faktorer till 

utvecklandet av 

självskadebeteen

de 

”Så som ung, icke 

färdig utvecklad, 

inga egna 

erfarenheter, 

kanske dåliga 

kunskaper om hur 

man tar hand om 

dåliga känslor” 

s.6/i.4 

Ung, icke färdig 

utvecklad, inga 

egna erfarenheter 

och dåliga 

kunskaper att ta 

hand om dåliga 

känslor 

Ångesthanterin

g 

Alternering av 

smärta 

Bidragande 

faktorer till 

utvecklandet av 

självskadebeteen

de 

”men för många 

många människor 

blir det ett sätt att 

lätta på ångesten, 

men det är ju inte 

bara en vanlig 

ångest diagnos 

dem har” s.3/i.5 

Ett sätt att lätta 

ångesten, men 

ingen vanlig 

ångest diagnos. 

Ångesthanterin

g 

Alternering av 

smärta 

Bidragande 

faktorer till 

utvecklandet av 

självskadebeteen

de 

”har mycket 

ångest som hon 

Svårt att hantera 

ångest så lindrar 

Ångesthanterin

g 

Alternering av 

smärta 

Bidragande 

faktorer till 
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inte kan hantera på 

något annat sätt 

/…/ ett sätt för 

henne att lindra 

ångesten” s.4/i.5 

den genom 

självskador 

utvecklandet av 

självskadebeteen

de 

”Men det kan 

alltid ligga djupare 

meningar bakom 

självskadebeteend

e” s.1/i.2 

Djupare meningar 

bakom 

självskadebeteend

e 

Ångesthanterin

g 

Alternering av 

smärta 

Bidragande 

faktorer till 

utvecklandet av 

självskadebeteen

de 

”man har så 

mycket ångest så 

man skiter i vilket” 

s.5/i.5 

Så mycket ångest 

så man skiter i 

vilket 

Ångesthanterin

g 

Alternering av 

smärta 

Bidragande 

faktorer till 

utvecklandet av 

självskadebeteen

de 

”Man måste lindra 

ångesten på något 

sätt, så man skär” 

s.4/i.6 

Ångesten måste 

lindras på något 

sätt, man skär sig. 

Ångesthanterin

g 

Alternering av 

smärta 

Bidragande 

faktorer till 

utvecklandet av 

självskadebeteen

de 

”Deras sätt att 

copa med allting” 

s.2/i.7 

deras sätt att copa 

med allting 

Ångesthanterin

g 

Alternering av 

smärta 

Bidragande 

faktorer till 

utvecklandet av 

självskadebeteen

de 

”då tar man till 

fysisk smärta för 

att helt enkelt bara 

känna någonting, 

någonting annat än 

det dom känner för 

tillfället” s.2/i.7 

Man tar till fysisk 

smärta för att 

känna något, 

något annat än det 

dom känner för 

tillfället. 

Ångesthanterin

g 

Alternering av 

smärta 

Bidragande 

faktorer till 

utvecklandet av 

självskadebeteen

de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


