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Syftet med studien var att ta del av professionellas erfarenheter av 

smittoeffekter vid självskadebeteende, liksom förebyggande insatser för 

detta. Fyra stycken semistrukturerade intervjuer har utförts på olika 

behandlingshem där huvudfokus har varit flickor med 

självskadeproblematik. Studien är kvalitativ och intervjuerna har tolkats ur 

en hermeneutisk-fenomenologisk forskningstradition. Tre teorier har legat 

till grund för analysen av resultatet: social inlärning, imitation som 

rekonstruktion och socialisation. Resultatet visar att smitta kan ske bland 

flickor på enheterna, men också via internet. Alla tre teorier har fungerat 

hjälpande i förståelsen av fenomenet. När det kommer till negativ 

inlärning av beteendet, har denna studie, liksom tidigare forskning visat att 

en riskfaktor för att påverkas av andras självskadebeteende har att göra 

med exponering för andras självskador. Arbetssättet för att minska på 

smitta av självskadebeteende indikeras vara att bemöta problematiken 

neutralt. Det viktigaste i förhållningssättet är att inte vaka över beteendet 

då detta bland annat leder till att flickor som inte självskadar får mindre tid 

med personal. Sammanfattningsvis är ett förstående, nyfiket bemötande 

med mycket fokus på det preventiva arbetet i terapi det viktigaste för att 

förhindra smitta av självskadebeteende. Börjar personalen vaka över 

flickorna uppstår också smittoeffekter då övriga flickor lär sig att de 

behöver självskada för att få personalens uppmärksamhet. 
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INTRODUKTION 
Andreassen (2003) hävdar att ungdomars kontakt med andra ungdomar med avvikande 

eller antisocialt beteende är orsaken till en negativ utveckling, eller så kallad 

smittoeffekt på institutioner. Stödet för detta växer generellt inom forskningen och en 

rad studier har visat på samband mellan att samla ungdomar med beteendeproblem 

tillsammans, och en ökning av negativ påverkan på varandra. I flera studier från mitten 

av 1960-talet fann bland andra Buhler att flickor på institution uppmuntrade varandras 

antisociala beteende vilket gjorde att institutionsvistelsen fungerade kontraproduktivt (i 

Andreassen, 2003). Vad beträffar självskadebeteende så visar forskning idag att även 

om pågående självskadebeteende mest troligt beror på en alltmer utbredd 

osäkerhetskänsla bland ungdomar, kan både det inledande engagemanget, men också 

upprätthållandet av självskadebeteendet, vara speciellt påverkat av socialt smittbara 

faktorer. Beteendet kan dessutom förvärras av att ungdomarna exponeras för andras 

självskadebeteende. Fenomenet är någonting som främst kan härledas till tonårsflickor 

och unga kvinnor, och det har eskalerat i omfång under de senaste årtiondena. Att 

självskada har således kommit att bli ett tilltagande problem som till och med beskrivits 

som en epidemi (Lundh, 2014). Smitta av självskadebeteende har visat sig kunna utgöra 

problem i behandlingssammanhang när personer med samma problematik bor och vistas 

tillsammans. Målsättningen med verksamheterna kan komma att fungera 

kontraproduktivt och det är viktigt att behandlare besitter den insikten, då en 

sammanföring kan innebära förhöjd risk både för personer med självskadebeteende men 

också för personer utan tidigare historia av beteendet (Bjärehed, 2012). Bland annat kan 

smittande faktorer inkludera att uppmärksamma vänners självskadebeteende, men också 

på grund av socialiserande faktorer som t.ex. internet (Jarvi, Jackson, Swenson & 

Crawford, 2013).       

Ett behandlingspedagogiskt perspektiv 

Den föreliggande studien utgår från ett pedagogiskt perspektiv. Pedagogik är en 

beteckning av teorier och studier som rör processer inom vilka påverkan och förändring 

sker på individ-, grupp-, organisations-, och samhällsnivå. Det finns många olika 

definitioner för vad pedagogik exakt står för och dessa ändras hela tiden. Man kan dock 

säga att man med hjälp av pedagogiken söker svara på hur man kan verka för att en 

förändring ska komma till stånd med någonting som behöver förändras. Inom den 

praktiska pedagogiken eftersträvar man främja utveckling och förändring hos människor 

och den ständiga pedagogiska frågan är ”hur ska ett önskvärt handlande uppnås?”. Ett 

pedagogiskt förhållningssätt efterstävas i socialt förändringsarbete, och därmed också 

att utveckla nya tankesätt och handlingsstrategier för att de som befinner sig i olika 

svårigheter ska kunna få bättre möjlighet att förändra sin livssituation (Nilsson, 2008).  

Det valda problemområdet är högst relevant för oss som behandlingspedagoger. Att det 

finns risker med att sammanföra personer som självskadar och att beteendet är 

någonting som kan innebära negativ påverkan på varandra är för oss bekant. Ur ett 

behandlingspedagogiskt perspektiv ligger dock intresset inte bara i att konstatera att 

självskada kan smitta, utan också i hur vi med pedagogiska verktyg kan påverka dessa 

flickor att lära sig andra strategier för att kunna handskas med sina livssituationer. 

Därmed behöver vi också få kännedom kring hur och på vilket sätt beteendet smittar. 

Om ett problem inte identifieras kan det heller inte förebyggas och förhindras. Även om 
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det finns viss forskning kring smittoeffekter av självskadebeteende anser vi att en 

kvalitativ studie med fokus på professionellas egna erfarenheter nyanserar och 

kompletterar forskningen, då denna studie antar en behandlingspedagogisk ansats. Att 

öka förståelsen för olika riskfaktorer för beteendet ökar också chanserna för att kunna 

arbeta med, och förebygga och förhindra problemet.  

 

Bakgrund 

Kommande avsnitt börjar med en redogörelse kring begreppet självskadebeteende och 

vilka avgränsningar som gjorts, tillsammans med en kort översikt av vilka orsakerna 

kan vara till att debutera i ett självskadebeteende. Vidare redogör vi för tidigare 

forskning som utförts på området, både vad gäller smittoeffekter av självskada men 

också forskning som fokuserat på bemötande av den typen av problematik. 

Självskadebeteende - definition, orsak och uppkomst 

Med självskadebeteende avser Wallroth och Åkerlund (2002) ”avsiktlig förstörelse eller 

förändring av den egna kroppsvävnaden utan medveten självmordsavsikt” (Wallroth & 

Åkerlund, 2002, s.10). Självskadebeteende har tidigare varit nära förknippat med 

suicidalt beteende men som definitionen anger, görs numera en tydlig åtskillnad. Denna 

åtskillnad har gjorts, främst därför att syftet med självskadebeteendet skiljer sig ifrån 

självmord och självmordsförsök. Bland annat är inte syftet att ta livet av sig, utan 

framförallt är det en strategi för att klara av att hantera överväldigande känslor eller för 

att visa för andra att man inte mår bra. Utöver det har forskare även funnit att 

funktionen kan vara ett sammanförande mellan personer som självskadar, det vill säga, 

personer som självskadar söker kontakt med andra människor som lever med samma 

problematik (Wallroth & Åkerlund, 2002). Skälen till varför en person självskadar kan 

också ändras över tid samt i och med nya erfarenheter (Hoffman & Kress, 2010). Trots 

distinktionen mellan dessa två former av destruktivt beteende finns det även samband, 

bland annat har forskningen visat att självskadebeteende är en klar riskfaktor för att 

senare kunna utveckla ett suicidalt beteende (Jarvi, Jackson, Swenson & Crawford, 

2013).       

 Det finns olika former av självskadebeteende, bland annat talas det om 

episodiskt och repetitivt självskadande. Episodiskt självskadande betyder att det sker 

vid enstaka tillfällen och repetitivt självskadande sker vid upprepade tillfällen. De två är 

de vanligaste formerna av patologiskt självskadande. Dessa typer av självskada 

inkluderar bland annat skärande, rispningar, att skrapa sig i huden, bränna sig med olika 

föremål, hindra sår från att läka, banka huvudet i väggen eller att slå eller sticka sig 

själv med nålar. Det kan dock skilja sig åt en hel del mellan samhällen och länder 

(Wallroth & Åkerlund, 2002).    

 Wallroth och Åkerlund (2002) refererar till Favazza som redan år 1989 

hävdade att vissa personer som ägnar sig åt episodiskt självskadande, kan övergå till ett 

repetitivt självskadande, vilket är mera svårbehandlat och kan bli till ett beroende för 

personerna då beteendet riskerar att bli en del av personens identitet (aa). 

Självskadebeteende går ofta hand i hand med olika psykiatriska diagnoser såsom 

depression, emotionell instabil personlighetsstörning och ångest. Förutom olika 

psykiatriska diagnoser kan också mognadsutvecklingen och vissa personlighetsdrag 

bidra till uppkomst och upprätthållande av beteendet (Hoffman & Kress, 2010).  
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Förståelsemodeller för självskadebeteende 

Bjärehed (2012) refererar till bland andra Nock som år 2010 utvecklade en integrerad 

modell för att förstå uppkomst och vidmakthållande av självskadebeteende. En 

utgångspunkt som delas bland många teoretiker och som idag är en väletablerad idé är 

att självskadebeteende kan ses som en strategi för att reglera olika affektiva och sociala 

upplevelser. Utöver detta indikerar Nocks modell att det innebär en dubbel funktion så 

tillvida att den både reglerar negativa känslomässiga tillstånd men också som ett sätt att 

kommunicera. Huruvida ett självskadebeteende kommer att antas beror, enligt Nock, på 

dels generella individuella risk- och skyddsfaktorer och dels i självskadespecifika 

riskfaktorer. De generella risk- och skyddsfaktorerna kan ses som en bred bakgrund till 

varför en individ utvecklar ett psykiskt illabefinnande och oförmåga att hantera detta på 

ett funktionellt sätt som till exempel genetik, tidigare livshändelser, traumatiska 

upplevelser etc. Dock för att förklara varför just självskadebeteende uppstår anger Nock 

en rad självskadespecifika riskfaktorer där bland annat social inlärning föreslås som en 

riskfaktor. Detta betyder att huruvida ett självskadebeteende uppstår beror till viss del 

på exponering av andras självskadande, antingen på ett direkt och personligt plan dvs. 

att se någon självskada, eller på ett mer indirekt och opersonligt plan genom att 

beteendet omtalas eller beskrivs på till exempel internet. En annan självskadespecifik 

riskfaktor som Nock nämner är självbestraffning med vilket han menar att risken för 

självskada ökar om personen lärt sig att rikta sina känslor mot den egna kroppen. Den 

tredje riskfaktorn är social signalering, dvs. självskadandet används som ett 

kommunikationsmedel för att signalera ett dåligt mående. Bjärehed är tydlig med att 

understryka att det empiriska stödet för Nocks modell varierar och att de 

självskadespecifika riskfaktorerna inte studerats i stor utsträckning (aa). 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning, som fokuserat på smittoeffekter, att redovisas. 

Vårt fokus är att studera olika miljöer där smitta kan förekomma och således har 

internet inkluderats i den tidigare forskningen, då detta kommit att bli ett tilltagande 

problem.  

Möten som smittar - institutionella miljöer och nära relationer 

I arbetet med att hjälpa ungdomar som självskadar är gruppterapi och gruppbehandling 

vanliga metoder som har visats vara positiva i många hänseenden. Även om det finns 

klara fördelar med att använda sig av gruppterapi och behandling, finns det ändock 

nackdelar och risker som kan störa processen av tillfrisknande eller till och med öka 

självskadebeteendet (Richardson, Surmitis & Hylldahl, 2012).   

 När det gäller institutionsbehandling av ungdomar rent generellt, fann 

Bondesson redan år 1974 i en omfattande svensk undersökning på institutioner att 

befintliga antisociala attityder förstärktes under institutionsvistelsen i fråga om 

kriminalitet, narkotika, institutionsanpassing osv. Hela 90 % av ungdomarna upplevde 

att de hade skadats av vistelsen. I en annan undersökning, utförd av Levins år 1998 på 

ett ungdomshem framkom att de dåliga behandlingsresultaten kunde härledas till att 

ungdomarna utvecklade en egen ungdomskultur på institutionen. Genom den nya 

kulturen kunde de utbyta kriminella erfarenheter med varandra och även nya ungdomar 

skolades in i de värderingar och kunskaper som för ungdomskulturen var gällande. Det 

framkom också att starkare identifiering med den nya gruppen påverkade huruvida de 
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senare kunde återanpassa sig till samhällets normer (i Andreassen, 2003). 

 Richardson m.fl. (2012) refererar till Walsh som i en studie från 2006 

menar att de som arbetar med självskada alltid måste vara medvetna om risken med 

smitta, särskilt då de arbetar med gruppbehandling. Han menar också att 

behandlingsmetoder där klienterna i grupp får berätta sina historier, ofta kan fungera 

kontraproduktivt, särskilt när det gäller unga människor eftersom detta kan trigga dem 

till att självskada. Richardson m.fl. (2012) refererar även till Conterio, Lader och 

Bloom, som på sent 1990-tal menade att gruppbehandling och att dela sin historia med 

andra kan trigga beteendet, och närmast kan ses som ett tillfälle att utbyta idéer om 

tillvägagångssätt. Richardson m.fl. (2012) redogör också för Lieberman, Toste och 

Heaths resultat från 2009 som visade att skolor bör vara försiktiga med att ordna 

grupper för de som självskadar, då övriga elever kan se det som kriterium för att få vara 

med och därmed börja självskada. I studien av Richardson m.fl. (2012) rapporteras 

också från Walshs text om ett fall där en socialarbetare startade en grupp för personer 

som självskadade, en flicka kontaktade då socialarbetaren och undrade vilken 

svårighetsgrad av självskador som krävdes för att få vara med.   

 Jarvi m.fl. (2013) refererar till ett omfattande forskningsunderlag som har 

studerat huruvida förekomsten av självskada ökar på grund av social smitta. Empiriska 

studier tyder på att social smitta förekommer inom slutenvården, fängelser, grupphem, 

specialundervisning i skolor, bland unga i gemenskap, unga vuxna och 

högskolestudenter. Det noterades att självskadandet ökade eller minskade i de slutna 

miljöerna beroende på om det på enheterna fanns ”initiativtagare” för självskadandet - 

om ingen tog initiativ minskade också självskadorna. Äldre studier som har gjorts för att 

ta reda på samband mellan självskada och smitta på institution har främst riktat in sig på 

smitta till följd av umgänge med andra (på institution) som har självskadat. I en av de 

äldre studierna som Jarvi, m.fl. (2013) har granskat, gjordes ett urval bland 

fängelseinterner och patienter inom slutenvård under en tid av epidemiliknande fall av 

självskador. Styrkan i undersökningen ligger i att den pågick från att epidemin började 

tills den slutade. Metoderna som användes för att dokumentera var bland annat 

bilddiagram för att kartlägga umgänget bland internerna och det fördes också 

anteckningar och dokumentation av deltagarnas interaktioner. Denna information ger 

sammantaget ett starkt stöd för att social smitta kan ske via imitation och modellering i 

olika miljöer (aa).      

 Senare studier som inkluderar urval från slutenvården ger också belägg för 

smitta av självskadande. Bland ungdomar inom slutenvården som engagerat sig i 

beteendet, rapporterade majoriteten att de hade vänner utanför som också hade 

självskadat under det senaste året (Jarvi, m.fl.), 2013). Denna studie är anmärkningsvärd 

därför att den har fokuserat på kompisinflytande i former av nära vänner, även på 

utsidan av vården, snarare än personer som de träffat på enheten. Detta menar 

författarna att visar att självskada på institution inte helt och hållet kan förklaras som 

smitta, utan att tidigare erfarenheter, däribland kompisrelationer utanför institutionen, 

har en avgörande betydelse för om självskadandet kommer att fortsätta. I och med detta 

ifrågasätter de imitation som källa till självskadande och menar att social inlärning 

snarare har betydelse för att anamma beteendet. I studien fann man också där stöd för 

att uppmuntran från andra är en riskfaktor för att börja självskada. Även om det bara var 

en liten andel av ungdomarna som uppgav att de hade börjat skada sig själva till följd av 

uppmuntran från andra, anses det ändock vara en oroande metod för social överföring 

(aa).       
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Även Bjärehed (2012) har identifierat smitta på vårdavdelningar, där patienter har 

självskadat i nära anslutning till att ha sett andra patienter göra det. Både kliniska 

erfarenheter och forskning har kunnat påvisa hur självskadebeteende både kan uppstå, 

utlösas och förvärras av exponering för andra personers självskadande.  Han menar att 

denna effekt handlar om att det destruktiva beteendet skapar gemenskap och intimitet 

bland klienterna och är mera påtaglig bland vissa personer som tycks vara mera benägna 

till att smitta och bli smittade. Detta i sin tur blir problematiskt då intentionen med 

vårdvistelsen är att minska på självskadebeteendet, men det sker istället en ökning till 

följd av sammanföringen. Särskilt i fall där det finns personer som är särskilt benägna 

att ”sprida” ett beteende, utgör de ett stort behandlingsmässigt problem då de ger 

upphov till epidemier av självskadande. Därför är det extra viktigt att behandlare har 

vetskap om hur specifika miljöer kan höja risken för självskadebeteende, vilket vi med 

föreliggande studie också vill bidra med. 

Internet- och mediepåverkan 

Effekter av att publicera information om självskadebeteende på internet är inte helt 

kartlagt, men det befaras, precis som när det gäller självmordsbeteende, att diskussioner 

på internet kan främja och uppmuntra till självskadebeteende (Swannell, Oam, 

Krysinska, Kay, Olsson & Win, 2010). Jarvi m.fl. (2013) menar att självskadebeteende 

kan spridas och normaliseras genom media vilket kan leda till att känsliga personer som 

tidigare inte har självskadat kan påverkas och därmed debutera i beteendet. Bland annat 

har Swannell m.fl. (2010) utfört en studie där de granskat tidigare forskningsresultat och 

där det framkom att 48 % hade självskadat till följd av material som de hade hittat på 

internet. I en annan mer djupgående analys av 10 forum på internet framkom att 19,5 % 

av inläggen som diskuterades hade en triggande attityd för självskada. 6,2 % av 

inläggen diskuterade tillvägagångssätt för att självskada. Swannell m.fl. (2010) lyfter 

fram frågor som diskuterats på forum från en studie av Whitlock m.fl. från 2006:  

 

”Does anyone know how to cut deep without having it sting and bleed too 

much?” med svar som: “I’ve found that if you press your blade against 

the skin at the depth you want the cut to be and draw the blade really fast 

it doesn’t hurt and there is blood galore. Be careful, though, ‘cause you 

can go very deep without meaning to.” (Swannell, m.fl., 2010, s.179). 

 

Richardson m.fl. (2012) lyfter fram en undersökning som år 2006 utfördes av Whitlock 

och som även den granskade forum som berörde självskadebeteende. I den upptäcktes 

det att medlemmarna delade farliga skärningstekniker och även länkade till andra sidor 

som sålde tillhyggen ämnade för självskada. Jarvi m.fl. (2013) har rapporterat en 

undersökning utförd av Hodgson år 2004, vars syfte var att utvärdera individuella 

upplevelser hos personer som självskadar, och undersöka hur personerna lärt sig om 

självskada. Detta genomfördes genom att studera ett forum där ämnet diskuterades. 

Resultaten tyder på att deltagarna hade lärt sig om självskada via kompisar, böcker samt 

internet. Även de kom fram till att forumen många gånger diskuterade tillvägagångssätt 

för självskada. Purington och Whitlock (2010) oroar sig för att självskadeupplevelser 

som delas kan vara en stor riskfaktor för andra som tar del av berättelserna. Detta tyder 

på att diskussioner om självskada mellan medlemmar inte är till fördel för 

tillfrisknandet och kan istället normalisera beteendet. Jarvi m.fl. (2013) menar dock att 
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det behövs mera forskning på området för att kunna fastställa att beteendet faktiskt 

förstärks till följd av detta.  

 Richardson m.fl. (2012) refererar till Whitlock m.fl. som år 2006 

granskade 3000 inlägg på olika forum som diskuterade självskador under en två 

månaders period. 20 % av inläggen hade en negativ och triggande karaktär, där personer 

bland annat gick så långt att de rent av avskräckte andra från att söka hjälp för sitt 

handlande. Sidorna tenderade också att kunna uppmuntra sårbara ungdomar till att 

självskada vilket tyder på att det finns risk för social smitta (Richardson, m.fl.), 2012). 

Whitlock menar också enligt Richardson m.fl. (2012) att internetsidor med grafiska 

skildringar kan fungera lockande och utlösande hos de som redan självskadar, vilket 

D’Onofrio (2007) oroar sig för då personer som redan självskadar och ämnar söka hjälp 

på internet, istället kan avancera i sitt självskadande i och med den nya informationen 

(D’Onofrio, 2007 i Richardson, m.fl.), 2012). Detta har även diskuterats av Purington & 

Whitlock (2010) som menar att internetsidor av den sorten kan generera nya idéer och 

utlösa episoder av självskadande. Richardson m.fl. (2012) refererar till resultat av 

Walsh från 2006 som observerade att forumen inte alltid fick positiva effekter. Även om 

intentionen var att de skulle fungera som stöd och hjälp, fungerade de många gånger 

kontraproduktivt. Bland annat observerade han att vissa personer använde forumen för 

att tävla med varandra om vem som kunde självskada värst, och i vissa fall tvingades 

även andra personer att utföra självskadandet som en tävling på jakt efter hög status 

(Richardson, m.fl.), 2012).  

 Media tycks också kunna ha en viss påverkan när det gäller smitta för 

självskadebeteende, särskilt bland unga. En studie av Swannell m.fl. (2010) visar att 

självmord och självskada ofta inte nämns i media på ett glorifierande sätt eller med 

detaljrika presentationer över tillvägagångssätt. Undantag tycks dock ha gjorts då det 

har handlat om kända personer. Bland annat när Amy Winehouse dog, visades rubriker i 

media att hennes man hade skurit sig själv i sitt sörjande efter sin fru. Rubrikerna 

antydde att det skulle vara sympatiskt gentemot mannen att självskada ‘Self-harm for 

Winehouse’s lonely husband’ (Swannell, m.fl.), 2010 s.184). Liknande tendenser kan 

man finna i en text av Purington och Whitlock (2010). De menar att filmer som riktar 

sig till ungdomar som målgrupp och som handlar om självskadebeteende, kan fungera 

normaliserande. Budskapet från filmerna kan då indirekt bli att självskada skulle vara en 

copingmetod för att hantera negativa känslor och därmed få ungdomar att anamma 

beteendet. Också de menar att intervjuer med officiella eller kända personer kan 

romantisera bilden av att självskada. Ett omfattande forskningsunderlag av Jarvi m.fl. 

(2013) visar att musik och filmer som berör självskada har ökat, i och med det menar de 

att det tyder på att medieexponeringen kan vara den ursprungliga källan till att personer 

som befinner sig i riskzon börjar självskada. Personer som redan har ett 

självskadebeteende kan påverkas av medias framställningar av beteendet, särskilt i fall 

karaktärerna i medierna framställs som likasinnade och vars historia liknar individens 

egna upplevelser. 

Bemötande i behandling 

Eftersom stödet växer för risken med smitta är det viktigt att vårdenheter vidtar åtgärder 

för att förebygga detta. Bjärehed (2012) föreslår olika typer av åtgärder som bör vidtas 

för att förhindra den typen av negativ utveckling på vårdenheter. Bland annat menar han 

att det är viktigt att informera klienterna om smittorisken för att på så sätt begripliggöra 

de förebyggande insatser som vidtas. De förebyggande insatserna innebär bland annat 
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att upprätta tydliga regler för hur självskadebeteendet får hanteras på enheten, däribland 

att inte visa sina självskador, eller prata om dem, för medpatienter eller vänner. 

Klienterna ska täcka ärr, sår eller omlagda skador då detta kan vara triggande för 

medpatienter. En grundregel är att detaljer kring självskadebeteendet inte diskuteras i 

gruppsituationer alls utan detta görs istället i individualterapi eller i direktkontakt med 

personal. Det finns få studier som gjorts för att påvisa effekten av den här typen av 

arbetssätt, men Bjärehed (2012) refererar till bland andra Walsh och Doerfler som år 

2009 beskriver hur dessa riktlinjer framgångsrikt används inom Dialektisk 

beteendeterapi. Bjärehed (2012) lyfter fram vilka följderna kan bli genom att sätta in 

välmenande insatser för att behandla personer med den här typen av problematik i 

slutna miljöer, men där resultatet blir att beteendet förvärras. Han menar för att 

minimera denna risk, bör val av vårdinsats betänkas noggrant och i möjlig mån bör 

inläggningar och långa slutenvårdsinsatser undvikas.    

 Vad gäller självskadebeteende och internetanvändande har också Bjärehed 

(2012) uppmärksammat att internet har kommit att fungera som källa till bidragande 

och upprätthållande av självskadebeteende. Han lyfter fram tre kategorier av risker med 

internetanvändande "social uppmuntran av självskadebeteende”, ”delgivning av 

praktisk information” och ”uppslag kring självskadebeteende och direkt utlösare s.k. 

trigger av självskadeimpulser". Dessa tre kategorier, menar Bjärehed, behandlaren ska 

uppmärksamma när det kommer till behandlingsbedömning och försöka minska på 

dysfunktionella internetbeteenden. Med anledning av detta, menar han att man vid 

behandling bör uppmärksamma patienters internetanvändande för att identifiera om det 

kan komma att bli ett problembeteende som kan påverka förändringsarbetet. 

Interventionen innebär att kartlägga och försöka begränsa internetanvändande som blivit 

problematiskt och försöka finna alternativa, mer funktionella beteenden. Alternativt kan 

behandlare, enligt Bjärehed (2012), hänvisa klienter till hemsidor med mer 

hälsofrämjande inställning.  

Exponering av suicidalt beteende - riskfaktor för självskada? 

Hawton, Saunders, och O'Connor (2012) menar att särskilt betydande riskfaktorer för 

smitta vid självskada och självmordsbeteende är att t.ex. ha en familjemedlem som 

självskadat, eller som har försökt begå självmord/begått självmord, samt ha kontakt med 

personer som självskadar. Muehlenkamp, Hoff, Licht, Azure och Hasenzahl (2008) har i 

en forskningsöversikt funnit stöd för social klustring vid självskada, en studie bland 

dessa fann dock inte något stöd. Muehlenkamp m.fl. (2008) har själva gjort en 

undersökning där 1965 ungdomar deltog. Syftet var att studera sambandet mellan att 

känna någon som har engagerat sig i självskada och/eller självmord, och att själv ha ett 

självskadebeteende. 52,3 % uppgav att de kände någon som ägnat sig åt antingen 

självmords- eller självskadebeteende, och de var mer benägna att själva självskada. 

Dessa resultat ger ett empiriskt stöd för ett positivt samband mellan exponering för 

självskada och högre andel personer som självskadar. Vad som däremot noterades var 

att personer som bara hade utsatts för exponering av suicidalt beteende, inte 

associerades till en ökad risk för självskadebeteende. Inte heller de som kände någon 

som både hade deltagit i självskadebeteende och självmordsbeteende hade en högre 

risk, än de som ”bara” hade exponerats för självskadebeteende. De som enbart 

exponerats för självskada hade också själva i högre utsträckning deltagit i beteendet. 

Resultaten från deras studie tyder alltså på att det är exponering för självskada specifikt 



   

8 

som kan öka risken för eget deltagande. Detta visar på att det finns en risk för att sociala 

faktorer kan öka sannolikheten för att delta i beteendet (Muehlenkamp, m.fl.), 2008). 

Självmordskluster 

När det gäller självmord har undersökningar visat att det kan ta sig uttryck i form av en 

epidemiliknande spridning bland människor. Detta har försökt förklaras och förstås med 

hjälp av olika teorier. Haw, Hawton, Niedzwiedz och Platt (2013) refererar till Philips 

som redan på 1970-talet observerade en rad självmord som begicks efter att det i media 

hade publicerats en historia om en hjälte, som till följd av olycklig kärlek hade tagit sitt 

liv. Han myntade därför begreppet Werthereffekt, efter Wolfgang von Goethes roman 

Den unge Werthers lidande, med vilket han ämnade förklara fenomenet. Philips 

observerade att självmord kunde ha en viss tankeväckande effekt och generera flera 

självmord, så kallad Werthereffekt eller klustersjälvmord. Studier har visat att 

ungdomar tycks vara särskilt sårbara för denna påverkan.   

 Haw m.fl. (2013) menar att det finns en allmän enighet om att ungdomar 

överlag befinner sig i riskzon för att vara en del av ett självmordskluster. Med 

självmordskluster menas flera självmord som har begåtts med något samband, och den 

allmänna uppfattningen i och med detta är att självmordskluster orsakas av social 

smitta. Flickor har noterats löpa större risk för att begå självmordsförsök medan pojkar 

löper större risk för att faktiskt ta livet av sig (aa). Haw m.fl. (2013) refererar till en 

studie av Zenere från 2009 som visar att det finns en rad olika riskfaktorer (förutom att 

vara ungdom) för att påverkas eller smittas av detta beteende och bli delaktig i ett 

självmordskluster. Bland dessa riskfaktorer nämns bland annat att ha varit i kontakt med 

ett annat klusteroffer eller personer som redan besitter en existerande sårbarhet, t.ex. 

psykiatrisk sjukdom.  En studie från Sverige av Johansson, Lindqvist och Eriksson, från 

2006 som Haw m.fl. (2013) tar upp, visar att flera självmord har skett bland personer 

som känt varandra eller som har levt nära varandra och använt samma våldsamma sätt. 

Haw, m.fl. (2013) hävdar att detta stödjer teorier om smitta vid självmord och även 

social inlärning.     

 Mot bakgrund av denna studie, växte vårt intresse ytterligare för att titta på 

hur smittoeffekter ser ut bland personer med icke-suicidalt självskadebeteende. Detta är 

av intresse eftersom självskadebeteende och suicidalt beteende ligger nära varandra 

även om det har gjorts en distinktion mellan begreppen vilket också ökade vårt intresse 

för att integrera studien i vårt arbete. De bevis som stödjer den sociala smittan vid 

självmord kan vara vägledande i studier som berör självskada då både 

självmordsbeteende och självskadebeteende innebär självförvållade skador mot den 

egna kroppen (Hoffman & Kress, 2010). 
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Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att belysa professionellas erfarenheter av social smitta vid 

självskadebeteende, alltså studera hur de professionella ser på smitta som riskfaktor för 

beteendet. Vidare är syftet att belysa hur professionella arbetar för att förebygga och 

förhindra social smitta och negativ inlärning hos dessa personer. Syftet bryts ned i 

följande problemformuleringar: 

 

1. Hur ser de professionellas erfarenheter ut gällande smittoeffekter av 

självskadebeteende avseende uppkomst och vidmakthållande? 

2. Hur arbetar man pedagogiskt för att förebygga och förhindra social 

smitta och negativ inlärning? 

Teoretiska utgångspunkter 

Under detta avsnitt presenteras valda teoretiska utgångspunkter. De teorier som valts ut, 

och som fått ligga till grund för analysen av materialet, anser vi är 

behandlingspedagogiskt relevanta då det gemensamma för dem är att de behandlar 

inlärning, socialisation och påverkan. Eftersom ett av behandlingspedagogikens främsta 

mål är att arbeta för att ändra på destruktiva tankemönster och handlingsstrategier, kan 

dessa teorier vara klargörande. Detta då de kan hjälpa oss att få kännedom om hur det är 

möjligt att överhuvudtaget påverkas av någon annan, och därmed också hur det är 

möjligt att påverka.  

Social inlärning 

Albert Bandura (1977) anser att både människors handlande och tankemönster formas i 

samspel med andra människor och att detta kan ske genom imitation och 

observation/modellering. Banduras teori om inlärning kan ses som en av de mest 

inflytelserika teorier gällande lärande och utveckling. Allt lärande, hävdar Bandura, sker 

i samspel mellan person, omvärld och beteende där alla tre påverkar varandra i alla 

riktningar avseende orsak och verkan. Om till exempel beteendet är orsak till 

förändringar i personens omvärld, blir beteendet påverkat av förändringarna och på så 

sätt inverkar de på varandra. Detta gör också att personerna lär sig nya sätt att bete sig 

och uppträda. Självreglering är dock möjligt menar han, tack vare att det i våra hjärnor 

utvecklas allmänna strategier utifrån vilka vi kan bedöma egna tankars och handlingars 

giltighet och lämplighet i olika situationer.  

 

"Learning would be exceedingly laborious, not to mention hazardous, if 

people had to rely solely on the effects of their own actions to inform them 

what to do. Fortunately, most human behavior is learned observationally 

through modeling: from observing others, one forms an idea of how new 

behaviors are performed, and on later occasions this coded information 

serves as a guide for action." (Bandura, 1977 s. 22) 

Det finns olika begrepp som behandlas inom den sociala inlärningsteorin, dels tanken 

om att människor kan lära sig genom observation, och det på olika sätt. Det egna 

mentala tillståndet har dock betydelse för processen då alla beteenden som observeras 

de facto inte kommer att tas efter.  Bandura framhåller tre olika typer av 



   

10 

observationslärande. Dels menar han att ett lärande kan ske genom direktexponering av 

en annan, levande, person som fungerar som modell för ett beteende. En annan typ av 

observationslärande kan vara att ta del av beskrivningar och förklaringar av ett 

beteende. Slutligen talar han om symboliska modeller vilka kan vara både fiktiva och 

verkliga och som framställs genom filmer, internet eller annan typ av media. Han 

understryker dock att all typ av modellärande inte är lika "effektiva", till exempel 

demonstrationer och annan typ av direktexponering påverkar mera än genom bara ord. 

Bandura menar också att det mentala tillståendet, dvs. olika inneboende känslor, har stor 

betydelse för huruvida en person ska lära sig ett nytt beteende. Han understryker också 

vikten av att komma ihåg att all typ av modellering inte leder till att personen anammar 

nya beteenden. Han konkretiserar det genom att beskriva vilka steg inom 

observationslärandet som krävs för att ett beteende framgångsrikt ska efterlevas. Bland 

annat genom att först och främst lägga märke till ett beteende, om beteendet verkar 

intressant är chansen större att det uppmärksammas. En förmåga att kunna lagra 

information krävs också, det vill säga att faktiskt minnas det man lärt sig för att senare 

kunna använda det. Det är först när dessa två steg vunnit slagkraft som beteendet 

faktiskt kan efterlevas. Precis som nämndes tidigare, menar Bandura att huruvida ett 

lärande ska lyckas, beror på den inneboende motivationen för att anamma beteendet. Att 

observera hur ett beteende förstärks genom t.ex. andras reaktion på beteendet är positivt, 

spelar roll för huruvida det kommer finnas en vilja att ta efter det (Bandura, 1977).  

Imitation som rekonstruktion 

En teoretiker som behandlat begreppet imitation är GH Mead, som med sin egen 

tolkning "imitation som rekonstruktion" antagit en annan ansats när det kommer till att 

förklara socialisations- och läroprocesser. Imitationsteorin har tidigare haft stor 

betydelse då man ämnat förklara den här typen av processer. Genom 

imitationsbegreppet har en redogörelse gjorts för omgivningens påverkan på individer, 

och imitation har därför haft en viktig plats i förståelsen av hur människor utvecklas. 

von Wrights (2000) rekonstruktion av Meads teori om människors intersubjektivitet 

behandlar och kritiserar imitation som grund till lärande människor emellan. von Wright 

menar liksom Mead att för att imitation, alltså ta efter en annan persons beteende, ska 

kunna ske, måste personen i fråga ha förmågan att kunna sätta sig in i den andra 

personens situation. Fokus ligger på just förmågan att kunna empatisera med och anta 

någon annans perspektiv eller attityd då Mead hävdar att det rent instinktivt inte bara 

går att ta efter någon annans beteende om man inte kan förstå denna och emotionerna 

spelar således stor roll för huruvida beteendet socialt ska efterlevas. Således handlar 

Meads tolkning av begreppet imitation inte om ”härmning”, utan om imitation som 

rekonstruktion, dvs. ett perspektivtagande som bara kan ske om beteendet kan förstås. 

"Instinkternas roll är alltså inte att få vissa att göra samma saker som 

andra, däremot kan vissa handlingar förstås som stimulis för andra till en 

särskild handling, och denna handling, återigen, blir stimulis för att 

särskild reaktion osv. så att detta pågår i en oändlig process av 

interaktion" (von Wright, 2000 s. 83).  

Meads fokus ligger i att ett perspektivtagande bara kan ske, om skillnaderna mellan 

människor inte är för stora. Om gränserna mellan människor är för strikta, det vill säga 

de är för olika, är sannolikheten inte heller stor att personerna kommer att imitera 

varandra ifråga om att ta efter ett beteende (von Wright, 2000). 
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Socialisation 

Anthony Giddens och Sutton (2014) menar, tillsammans med andra sociologer, att 

socialisation sker i två olika faser. Den primära socialisationen sker under ett barns 

uppväxt och det är då en person lär sig de beteendemönster som utgör grund för senare 

inlärning, familjen är ofta viktig i den här fasen.  Under senare delen av barndomen 

infaller den sekundära socialisationen som forsätter ända in i vuxenlivet och som 

påverkas av både familj, skola, vänner, organisationer, media, arbete osv. Giddens och 

Sutton (2014) menar att den sociala interaktionen i dessa sammanhang hjälper 

människor att lära sig de normer och värderingar som tillsammans bildar samhällets 

kulturella mönster. Man kan alltså med andra ord säga att all exponering under livet 

socialiserar oss in i vem vi blir.  

"I sig är människan egentligen inte något annat än en odifferentierad, 

formbar och obestämd substans, som regleras och förvandlas av sociala 

krafter" (Campbell, 1986 s. 178) 

Giddens och Sutton (2014) pratar om primära och sekundära identiteter, vilka de 

kopplar samman med socialisationsprocesserna. De menar att de primära identiteterna 

skapas tidigt i livet såsom t.ex. kön, etnicitet osv. medan sekundära identiteter växer 

fram ur de primära, och inbegriper ofta sociala roller. De menar att de sociala 

identiteterna är komplexa så tillvida att de är föränderliga i takt med att människor får 

nya roller och därmed lämnar gamla. En betydande del i socialisationen är att identiteter 

markerar likheter och skillnader mellan människor i den sociala interaktionen vilket får 

betydelse för vem man identifierar sig med och därmed blir det en källa till 

grupptillhörighet (Giddens & Sutton, 2014). Durkheim menar enligt Campbell (1986) 

att det är samhället som påverkar människor så att de uppfattar världen på ett visst sätt.  

"Exempelvis har människorna inte från början en förmåga att klassificera 

saker och ting, vilken senare leder till att de börjar se sig själva som 

uppdelade i olika klasser eller stammar" (Campbell, 1986 s. 179). 

Dessa tre teorier skiljer sig åt en del när det kommer till att förklara hur det är möjligt 

att anamma någon annans beteende. Eftersom dessa teorier antar något olika riktningar, 

anser vi att de är relevanta för studien och kompletterar varandra, vilket kan hjälpa oss 

att handskas med och förstå resultatet i studien som handlar om smittoeffekter då de ger 

olika infallsvinklar.  

 

METOD 
Under detta avsnitt redogörs för vilka metodologiska val som gjorts med studien. 

Metodologiska utgångspunkter tas upp liksom planering och genomförande och därmed 

urval, insamlingsmetod, analysmetod, kvalitetskriterier samt forskningsetiska 

överväganden, diskuteras. 

Metodologisk utgångspunkt 

I och med det valda problemområdet, valde vi att genomföra en kvalitativ studie där 

fokus har kommit att ligga på en kunskapsteori vars syfte är att beskriva och tolka 

människors upplevelser av olika fenomen. Den hermeneutisk-fenomenologiska 
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vetenskapsteorin har dels till syfte att tolka och förstå det människor säger eller gör, 

men också att beskriva människors direkta upplevelser av någonting (Bryman, 2011). 

Endast fenomenologin ”Betraktar mänskligt beteende... Som en produkt av hur 

människor uppfattar och tolkar världen.. För att kunna förstå innebörden i en 

människas beteende försöker fenomenologin se saker och ting utifrån den personens 

perspektiv.” (Bryman, 2011 s. 33). Det fenomenologiska perspektivet fokuserar alltså 

på medvetandet och livsvärlden och öppenhet för respondenternas erfarenheter och dess 

perspektiv (Kvale & Brinkman, 2014). Inom den hermeneutiska teorin rymmer den 

sociala verkligheten mening och handlingar ses som meningsfulla. Förnuftet anses inte 

alltid räcka till för att förstå en person, och således ges det irrationella hos människor 

utrymme för tolkning. Tolkningen får en stor betydelse och detta innebär att i ett 

forskningssammanhang, känna in situationen och använda sig av sin empatiska förmåga 

för att förstå andra människor i studiet av dem. Inom positivismen förklaras vissa 

företeelser med logiska resonemang medan hermeneutiken vill förstå varför. Vissa 

företeelser kan förstås därför att vi kan relatera till det som människor och sätta oss in i 

hur andra människor tänker och känner. Hermeneutikens intresseområde och anhängare 

av teorin vill tolka genom inlevelse och förståelse, man kan alltså få en förståelse för 

orsakerna bakom ett handlande och vad det beror på (Bryman, 2011). Med en 

hermeneutisk-fenomenologisk utgångspunkt kan vi i vår studie tolka hur 

intervjupersonerna beskriver sina upplevelser. På så sätt kan vi få en inblick i deras 

erfarenheter av hur de som självskadar påverkar och lär av varandra för att också kunna 

förstå hur de professionella med pedagogiska verktyg hjälper och påverkar i annan 

riktning. 

Kvalitativ ansats 

Valet av forskningsmetod beror till stor del på vad det är som skall undersökas. 

Eftersom intentionen med denna studie är att studera och undersöka personliga 

erfarenheter och upplevelser av att arbeta med personer med självskadebeteende och 

eventuella smittoeffekter, är det för denna studie lämpligt att använda en kvalitativ 

ansats. Detta eftersom denna typ av undersökning kan hjälpa oss att utforska 

intresseområdet. Kvalitativ forskningsmetod anses, till skillnad från den kvantitativa, 

vara en mer öppen forskningsstrategi. Intresset ligger i att beskriva, förklara, jämföra 

och tolka intresseområdet (Bryman, 2011). Kvalitativ metod används som ett 

övergripande begrepp för alla typer av metoder som bygger på intervjuer, observationer 

eller analys av metoder som inte direkt utformas för att analyseras kvantitativt (Ahrne & 

Svensson, 2011). Att studera samband är också ett av den kvalitativa metodens syften 

liksom att utvärdera, följa upp och skapa modeller. Den kvalitativa metoden riktar in sig 

på ord istället för siffor, vilket skiljer sig från den kvantitativa metoden. Man utgår 

också ifrån att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och det finns således 

ingenting givet, varför man också säger att den kvalitativa forskningsstrategin är 

konstruktivistisk. Med kvalitativa metoder kan nyanser fångas in och kännedom om 

normer, värderingar och emotioner kan uppnås på ett helt annat sätt än med kvantitativa 

metoder. Som forskare kommer man även förhållandevis nära respondenterna för 

studien och således fås en direkt kännedom om de som intervjuas (Ahrne & Svensson, 

2011). Att samla in kvalitativa data kan göras på olika sätt, och intervjuer kan med 

fördel utföras. Kvalitativa intervjuer kännetecknas bland annat av att det är önskvärt att 

låta intervjun röra sig i olika riktningar beroende på intervjupersonens svar, och vad 

denne uppfattar som relevant och viktigt för ämnet. Svaren är således subjektiva 
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(Bryman, 2011). Tyngdpunkten i metoden ligger i att man får en djup förståelse för 

problemområdet, samtidigt som hänsyn tas till den sociala kontexten varför vi finner 

metoden lämplig för ändamålet. Detta då syftet är att belysa professionellas erfarenheter 

av smittoeffekter vid självskadebeteende (Bryman, 2011).  

Planering och genomförande 

Den empiriska studien 

De forskningsartiklar som fått ligga till grund för den tidigare forskningen har vi funnit i 

Linnéuniversitetets biblioteksdatabaser. Vi gjorde en avgränsning och valde med det att 

bara söka efter vetenskapliga tidsskrifter från år 2005 och framåt, då vi ville ha en 

aktuell bild av problemområdet. Vi var även noggranna med att välja artiklar som hade 

blivit granskade, och detta kunde säkerställas genom att välja till ”peer-review” i 

sökningarna. Den svenska motsvarigheten är ”refereegranskat” och användes på en 

artikel. Att vi valt artiklar som är granskade gör det säkrare att använda 

andrahandsreferenser, vilket vi till viss del gjort i denna studie. Utöver de vetenskapliga 

artiklarna användes litteratur från Linnéuniversitetets bibliotek men även kurslitteratur 

som vi fann relevant för studien. Efter att ha läst in oss ordentligt på området och skrivit 

bakgrundskapitlet, blev nästa steg att genomföra intervjuerna. Eftersom vi är två 

personer som genomfört studien, valde vi att dela upp oss så att en observerade 

kroppsspråk och skötte eventuella anteckningar och den andre styrde intervjun och 

ställde frågorna. Detta för att undvika rörighet i samtalet och eventuell förvirring för 

respondenten. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av röstmemon för att i största 

möjliga mån få ett så sanningsenligt resultat som möjligt. Bryman (2011) menar att 

genom att spela in intervjuerna finns det möjlighet för forskaren att gå igenom sitt 

material mer än en gång och lättare kunna utföra en noggrann analys på vad 

respondenterna har sagt. 

Urval 

Då urvalet gjordes fick vissa ställningstaganden tas och därmed också vissa 

avgränsningar. Eftersom det är en så pass liten studie, som också är tidsbegränsad, valde 

vi att koncentrera studierna till södra Sverige. Kravet för att tillhöra intresseområdet var 

att personalen som deltar i studien ska ha erfarenhet av direktkontakt med klienter som 

självskadar. Intentionen var att inte göra skillnad på behandling som sker under öppna 

och slutna former utan önskan var att kunna utföra intervjuer på båda typer av enheter. 

För att hitta möjliga enheter och få fram kontaktuppgifter till eventuella 

intervjupersoner, använde vi oss bland annat av HVB-guiden via Google. Utöver det 

kontaktades även psykiatrienheter. Flera enheter och institutioner visade intresse vid 

den inledande kontakten per telefon men lät sedan bli att svara på mejl, alternativt drog 

sig ur på grund av olika anledningar. Flera fick tacka nej på grund av tidsbrist medan 

andra enheter inte fick tillåtelse från sin arbetsgivare att deltaga. Då det uppstod 

motstånd fick vi bredda vår avgränsning från att enbart kontakta enheter som arbetar 

med renodlad självskadeproblematik, till att också inkludera enheter som arbetar med 

samsjuklighet där självskada var ett av problemområdena. Det största motståndet vi 

stötte på var inom psykiatrin där vi trots flera försök inte fick samtycke till intervju. Vår 

förhoppning från början var att kunna utföra minst fem men helst sex intervjuer. På 

grund av de ovan angivna svårigheterna utfördes slutligen fyra intervjuer på olika 
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behandlingsenheter, vilka samtliga hade erfarenhet av flickor med 

självskadeproblematik. Två stycken intervjupersoner kontaktades via telefon för att 

bestämma tid och plats för intervju medan en tredje intervju bokades via mejl, den 

fjärde bokades och utfördes via telefon. I intervjun som utfördes per telefon, deltog två 

kvinnor. En av intervjupersonerna ville ha intervjuguiden på förhand för att kunna 

förbereda sig inför intervjun. Urvalsmetoden som använts brukar kallas för målinriktat 

urval och är lämpligt i denna studie då vårt forskningsområde kräver intervjupersoner 

som är relevanta för syftet (Bryman, 2011).  

Förberedelser och genomförande 

Den första kontakten skedde via telefonsamtal där intervjupersonerna delgavs syftet 

med studien tillsammans med en kort presentation över vilka vi är och vad vi gör. Efter 

detta skickades även ett missivmejl (se bilaga) ut där syftet återigen beskrevs, liksom 

vilka etiska riktlinjer studien utförs under. Samtliga intervjuer spelades in, vilket vi 

frågade om tillåtelse för redan i mejlkontakten. Intervjuguiden utformades från ett första 

utkast i form av en mindmap, runt vilken vi sedan framställt teman. Temana 

koncentrerades så att de skulle korrespondera med syftet. Eftersom intresset ligger i 

respondenternas egna erfarenheter av flickor med självskadeproblematik, valde vi att 

intervjuerna skulle vara semistrukturerade. Det innebär att intervjuguiden (se bilaga) 

inte innehåller strukturerade frågor utan vi formulerade olika teman vilka samtalen 

fokuserat kring. Med semistrukturerade intervjuer är det möjligt att vara flexibel och 

följdfrågor är möjliga, till skillnad från strukturerade intervjuer vilka är mera specifika 

och slutna. Förhoppningen är att den här typen av intervju har gett respondenterna större 

utrymme att styra samtalet, men att vi samtidigt haft så pass mycket struktur att samtalet 

korresponderat med syftet. Denna metod minimerar också risken med ramstyrda och 

önskvärda svar, då intervjupersonerna får större möjlighet att använda sina egna ord 

(Bryman, 2011). 

Bearbetning av material  

Varje utförd intervju spelades in för att inte riskera att tappa värdefull information. För 

att minimera risken med att återge felaktiga utsagor, har vi vid transkriberingen av 

materialet skrivit ut intervjuerna ordagrant vilket Bryman (2011) betonar vikten av då 

en noggrann rapportering är betydelsefull för en god kvalitet. Detta är viktigt för att vid 

genomgången av materialet ge en bättre minnesbild av hur intervjusituationerna såg ut, 

t.ex. om ironi eller tveksamheter förekommit. I de fall där sidospår i konversationen 

förekommit har vi låtit bli att skriva ut detta då det inte är av relevans för studien. När 

transkriberingen var färdig började vi med att koda materialet. Detta menar Bryman 

(2011) är ett bra tillvägagångssätt då man undviker att drunkna i ett allt för stort 

material, vilket kunde bli fallet om kodningen lämnats till sist. Med kodning menar vi 

att vi sökt efter teman i intervjuerna vilka svarat mot syftet, vilket också gjort det mer 

överskådligt vid sammanställningen av resultatet. Nästa steg var att analysera och tolka 

materialet (Bryman, 2011). I resultatdelen där utsagor har citerats har vi valt att skriva 

om uttalanden till ett mer lättläst språk, då tal- och skriftspråk skiljer sig åt väldigt 

mycket. Kvale och Brinkmann (2014) menar att en ordagrann utskrift kan ge en orättvis 

bild av vad som sagts då det kan verka väldigt osammanhängande och förvirrande. Att 

direkt återge en ordagrann utskrift av vad som sagts behöver alltså inte vara det mest 

lojala mot intervjupersonerna (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta har inte påverkat 
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återgivandet av innehållet i denna studie utan har snarare gjorts för att förtydliga vad 

som sagts.  

Kvalitetskriterier  

För att säkerställa kvaliteten i vår undersökning har vi noggrant försökt redogöra för 

tillvägagångssätt i forskningsprocessen. Vi presenterar vår egen förförståelse vilken har 

tillkommit i och med studier av tidigare forskning tillsammans med teori. Detta för att 

läsaren ska veta med vilka glasögon vi har tolkat intervjumaterialet. Inom den 

kvantitativa forskningen används begrepp som validitet och reliabilitet där det 

förstnämnda står för att det i studien faktiskt empiriskt mätts det som avsetts att mäta. 

Med reliabilitet däremot avses att studien ska utföras med sådan noggrannhet att det 

vore möjligt för någon annan att utföra samma studie och komma fram till samma 

resultat. Inom den kvalitativa forskningen används istället begrepp som trovärdighet. 

För att en kvalitativ studie ska anses ha hög trovärdighet behöver tillvägagångssättet för 

studien noggrant redogöras för. Studien skall alltså genomsyras av transparens för att 

läsaren själv ska kunna bilda sig en uppfattning om huruvida studien kan anses 

trovärdig (Bryman, 2011). Sohlberg och Sohlberg (2009) skriver att ”All god forskning 

kännetecknas av transparens och öppenhet. Det betyder att det står klart för läsaren 

hur forskaren förhåller sig till tidigare forskning, hur de egna resultaten ser ut, vilka 

metoder som använts och hur tolkningen ägt rum” (Sohlberg & Sohlberg, 2009, s. 15). 

Vi har i denna studie på ett noggrant sätt beskrivit alla metodologiska 

ställningstaganden som gjorts, för att öka transparensen. Vi har även grundligt försökt 

beskriva hur vi har tolkat materialet och på vilket sätt resultatet har kunnat förstås i 

relation till teorier. Vid diskussion kring generaliserbarhet i kvalitativa sammanhang 

handlar det om kunskap som produceras i en specifik intervju, och som kan överföras 

till andra relevanta situationer, snarare än generalisering i allmänhet (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Genom denna studie vill vi öka förståelsen för hur arbetet med 

flickor som självskadar kan se ut samt vad som görs för att förhindra smittoeffekter. 

Svaren kan inte ses som allmängiltiga men de tillvägagångssätt som finns på enheterna 

kan vara vägledande och vittna om positiva/negativa metoder för ökande/minskande 

smittspridning av beteendet.  

Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska riktlinjer som vi förhållit oss till i denna studie är presenterade av 

Vetenskapsrådet (2002). För att studien ska vara etiskt riktig behöver dessa krav följas. 

Förutom dessa riktlinjer har vi också förhållit oss till andra etiska aspekter som kunde 

komma att bli problematiska. Eftersom vi utgår ifrån en hermeneutisk ansats ligger vårt 

intresse i att tolka det som respondenterna sagt. Där det förefallit sig naturligt har vi 

därför tolkat svar som varit aningen tvetydiga eller motsägelsefulla, vilket gjort att vi 

bestämt oss för att inte ge någon närmare presentation i resultatredovisningen över 

vilken respondent som sagt vad. Detta har vi gjort för att minimera risken med att någon 

intervjuperson ska känna sig ifrågasatt och utpekad.  

Informationskravet 

Informationskravet innebär att respondenterna ska vara fullt införstådda med studiens 

syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att de ska veta vilka vi är, 

vilken utbildning vi tillhör och var de kan nå oss (Vetenskapsrådet, 2002). 



   

16 

 Intervjupersonerna delgavs syftet med studien tillsammans med en kort 

presentation över vilka vi är och vad vi gör vid den första kontakten som skedde per 

telefon. Efter detta skickades även ett missivmejl ut där syftet beskrevs återigen liksom 

vilka etiska riktlinjer studien utförs under tillsammans med våra kontaktuppgifter, men 

också uppgifter om handledare och examinatorer.  

Samtyckeskravet 

Med samtyckeskravet avses att respondenterna ska vara införstådda med att allt 

deltagande bygger på det egna samtycket. Dessutom innebär det att de ska veta att deras 

deltagande är helt frivilligt och att de när som helst kan bestämma sig för att avbryta 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta informerade vi om i samband med missivmejlet som 

skickades ut där också vår önskan om att kunna träffas personligen för att kunna utföra 

intervjun samt att intervjuerna skulle spelas in för att underlätta vid sammanställningen 

av materialet, framkom.   

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå vilka som 

deltagit i studien och delgett oss sina erfarenheter. Personuppgifter och annan 

information förvaras av oss så att ingen obehörig kan ta del av det (Vetenskapsrådet, 

2002). Detta var vi noga med att påpeka för intervjupersonerna och hoppas att de i och 

med det kände sig säkra på att svara utförligt på våra frågor och att ingen information 

utelämnades av den orsaken. Ingen annan än vi kommer att ta del av inspelningarna 

men av säkerhetsskäl finns varken uppgifter om namn eller vilka enheter som 

intervjuerna utförts på för att igenkänningsrisk inte ska finnas.  

Nyttjandekravet 

Med nyttjandekravet avses att respondenterna ska vara helt införstådda med vad studien 

kommer att användas till, vilket vi säkerställde genom att noggrant beskriva syftet med 

studien i det inledande mejlet till respondenterna. Nyttjandekravet innebär dessutom att 

materialet endast får användas för den angivna forskningsstudien, vilket vi tydliggjorde 

för respondenterna (Vetenskapsrådet, 2002). 

  

RESULTAT 
Under detta avsnitt redovisas resultaten från studien om smittoeffekter av 

självskadebeteende. Resultatet inkluderar samtliga medverkandes utsagor gällande de 

egna uppfattningarna om problemområdet. För att leda in läsaren på ämnet har 

materialet kategoriserats på ett sätt som ansågs mest lämpligt för att läsaren ska kunna 

se att studiens syfte är uppnått. Detta innebär att smittandets former kommer att utgöra 

huvudrubrik under vilken, bland annat, olika orsaker till smitta kommer lyftas fram, 

liksom riskfaktorer med att blanda dessa flickor tillsammans i behandling. Där kommer 

även kritik mot psykiatrin in. Utöver det kommer även positiva smittoeffekter att 

redogöras för, liksom behandlingsmetoder. Avslutningsvis kommer smittoeffekter via 

internet att presenteras. Eftersom temana är flytande och därmed går in i varandra har vi 

varit sparsamma med att använda rubriker, då till exempel det förebyggande arbetet har 

bakats in i de olika delarna. De fem respondenter som deltagit har alla erfarenhet av 
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direkt, klientnära arbete med flickor som självskadar. Utbildningsmässigt varierade det 

väldigt mycket bland respondenterna, från folkhögskoleexamen i behandlingspedagogik 

till psykoterapiutbildning och med varierande erfarenhet. Samtliga respondenter är 

kvinnor och således kommer vi omnämna dem som att det är ”hon” som sagt någonting. 

I övrigt varierar vi mellan respondent och intervjuperson i beskrivningen av vem som 

sagt någonting.  

Smittandets former 

Samtliga intervjupersoner har erfarenheter av självskadebeteende, liksom social smitta 

av beteendet, om än på olika sätt. Flera av respondenterna menar att 

självskadebeteendet grundar sig i någonting och att det således fyller olika funktioner 

för olika personer under olika tidpunkter. Av materialet framgår att självskadandet 

primärt fyller funktionen av att vara känsloreglerande och att det sekundärt förstärks av 

omgivningen som ett sätt att kommunicera. Detta för att personerna inte känner sig 

förstådda. Flera respondenter pekar på vikten av att se till den underliggande orsaken till 

beteendet snarare än handlingen, och att det i arbetet med flickorna är viktigt att ta reda 

på orsaken till att de väljer att skada sig själva. En av respondenterna menar att det ofta 

handlar om en obehaglig känsla som de vill ha bort och som försvinner när de 

självskadar. 

”Det är ju någonting obehagligt som de vill ha bort alternativt eller något 

positivt som de vill ha, till exempel om en person skadar sig för att de är 

ensamma och tänker.. Blir väldigt ledsna och tänker mycket negativt om 

sig själva så är det ju en förstärkare att det kommer folk när jag skadar 

mig men de kommer inte när jag inte skadar mig. Så man kollar ju vilka 

faktorer som faktiskt vidmakthåller att det här beteendet fortsätter”. 

En av respondenterna pratar mycket om definitionen av att självskada och menar att det 

ofta handlar om ett destruktivt beteende men som inte alltid behöver ta sig i uttryck att 

skära sig eller att ”proppa i sig piller” utan menar att det kan handla om destruktiva 

sexuella kontakter eller att utsätta sig för olika missbruk på olika sätt och menar att det 

är viktigt på det viset att inte exkludera vissa typer av destruktivt beteende bara för att 

det tar sig i uttryck på olika sätt. En av intervjupersonerna avviker när det kommer till 

att förklara orsaksfunktionen med självskadandet och menar att de inte skiljer på flickor 

med suicidalt och icke-suicidalt självskadebeteende i behandling.  

”Vi ser det liksom som en handling som kan leda till döden oavsett om det 

är tanken eller ej.” 

Negativ smitta 

Orsakerna till självskadebeteende eller annat destruktivt beteende men också orsaker till 

varför beteendet kan smitta tycks kunna vara många. En gemensam nämnare som de 

flesta av respondenterna i denna studie är överens om är att i alltför hög grad 

uppmärksamma beteendet och vaka över flickorna så att de inte självskadar. Detta 

menar de att är det största misstaget som sker inom vården med flickor med den här 

typen av problematik och en beskriver det som att det blir till en ”farlig katt- och råtta 

lek.” Flera av intervjupersonerna är av samma åsikt att det är farligt att försöka 

kontrollera och bevaka beteendet då ansvaret för en annan människa då landar på 

behandlaren och de menar att det är så problemen uppstår. 
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”Det betyder att den som självskadar får hela tiden personal som springer 

efter och gör massa konstiga saker och dessutom förstärker beteendet. Det 

betyder att den som inte självskadar, får mindre tid av personal, och då 

har du ett problem, ett fruktansvärt problem, och då får du 

smittoeffekter!” 

”Det är jättefarligt när man kommer in i att kolla allting hela tiden, då är 

ansvaret vårat liksom och det fungerar inte. De måste lära sig själva att 

hitta nya strategier och våga leva sina liv..” 

En av respondenterna har också identifierat detta som problematiskt men närmar sig det 

från ett annat håll och beskriver:  

”Men det som händer till exempel om en person mår väldigt dåligt och är 

i behov av stöd av personal så kommer det ju märkas i andra delar av 

gruppen som då kanske inte får den tid de är vana vid, vid den tidpunkten. 

Då kommer det ju bli så att den här personen mår dåligt och känner sig 

ensam och då ökar ju risken att även hon använder skador.” 

Således kan man säga att hennes utsaga indikerar på att det som de övriga beskrivit som 

felaktigt och riskfyllt, befästs. Respondenten menar dock att hon tror att detta är 

någonting som sker oreflekterat, alltså inte ett strategiskt sätt från flickornas sida för att 

få den tiden med personalen utan snarare att andras dåliga mående påverkar det egna 

måendet. En av respondenterna menar även att hon tror att relationen till den man 

exponeras för spelar roll för huruvida det ska påverka det egna måendet, hon beskriver:  

”Man kan ju bara se till sig själv, om jag umgås med en person som är 

deprimerad så skulle det påverka mig. Sen naturligtvis, ju närmare man 

kommer andra och blir kompis, så tror jag ju att man påverkas mer 

naturligtvis medan människor man inte bryr sig särskilt mycket om 

påverkas man inte så mycket av.” 

Även om behandlarens roll och arbetssätt således kan sägas vara viktigt för huruvida 

detta är ett beteende som kommer att tillta eller inte, finns det andra faktorer som också 

spelar roll.       

 Bland annat nämner de att prata om och visa sina skador för andra. En av 

respondenterna menar att dela med sig av sina tankar och känslor kan väcka tankar hos 

de andra flickorna som nästa gång de mår dåligt kan använda sig av det 

tillvägagångssätt som kompisen berättat om. 

”Det är inte så att den andra sitter och ’det här gjorde jag och det funkar 

om du provar det här’ inte den typen alls faktiskt. Utan snarare att en 

person tänker ’du och jag är kompisar, nu berättar jag hur jag mår och 

vad jag har gjort och vad jag har med mig i bakgrunden’, så kommer det 

att föda tankar hos den andra som gör att nästa gång den mår dåligt så 

kan den tänka på att ’okej den personen sa att den hade gjort så, det 

kanske jag borde prova’ men inte så att de blir rekommenderade till det.” 

Vi får veta av flera respondenter att de har restriktioner gällande att visa sina skador för 

andra. Två av respondenterna berättar att de i gruppterapi diskuterat vad som påverkar 

dem positivit och negativt och att de ständigt kommer fram till samma slutsats: de ska 

inte visa sina skador för varandra, men trots det så har de svårt att låta bli. En av 
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intervjupersonerna menar att det hos flickorna kan uppstå sug efter att självskada om de 

visar sina blodiga sår för varandra.  

”De får ju såna flash och blir ju sugna helt enkelt. Det är som att se en 

cigarett om man är rökare eller att när man är hungrig, de bli sugna. I ett 

sånt centrum i huvudet att skära så att det är väldigt stor lust.. belöning.. 

belöningssystem.. Det är så det är” 

Baserat på en utsaga behöver det inte vara ett aktivt skadande av den egna kroppen i 

form av skärande eller liknade som smittandet tar sig uttryck i utan det kan även gälla 

andra destruktiva beteendemönster såsom ätstörningar. 

”Om det är någon tjej som säger eller agerar på ett visst sätt i en speciell 

situation och får vinning av det och någon annan tjej ser detta så kan ju 

mycket väl tjejen prova på det. Men lite det här ’idag är en speciell 

anledning till varför jag inte vill äta för att jag mår såhär’ så kanske den 

tjejen slipper en viss del av den måltiden. Då kanske nästa tjej upptäcker 

detta och vill prova samma sak nästa dag.” 

Baserat på några utsagor tycks det kunna finnas initiativtagare i gruppen, vilka startar en 

kedja av reaktioner som tar sig uttryck i ett självskadebeteende, medan andra av 

intervjupersonerna inte hade erfarenhet på det området. De menar att det handlar om 

flickor som på något sätt startar upp ett beteende och gärna triggar beteendet vidare så 

att andra anammar det. En respondent berättar om ett fall där de fick in en flicka som 

tidigare lärt ut självskadetekniker genom små grupper som hon startat i skolan. Flickan 

hade då ett sådant beteende när hon kom till enheten vilket hon också till en början 

fortsatte praktisera på plats, till en början. En respondent hävdar att det handlar om 

flickor som är ”svaga” i gruppen som kan ta efter andra personer, alltså det behöver inte 

handla om en direkt initiativtagare, utan snarare beroende på den egna förmågan att stå 

emot att exponeras för någon annans beteende. I de fallen hävdas det att det kan fungera 

både negativt men också positivt, att de flickorna med ”svagast” personlighet är mest 

lättpåverkade åt båda hållen. Flera av respondenterna pratar mycket om 

gruppsammansättning och hur det är viktigt att personalen är observant på 

mobbningstendenser och liknande beteenden som kan ha en negativ inverkan på andra.  

”De kan vara på så olika nivå och får man en person som har det riktigt 

jobbigt så kan den sätta sprätt på rätt många.” 

När det handlar om grupper så måste man alltid jobba aktivt med den så att det inte 

skapas ledare och andra attityder som kommer att bli till en speciell kultur på enheten 

och som nämndes innan, att inte ta in för många på samma gång med starka attityder, 

hävdar en respondent. En del i arbetet för att förhindra den här typen av inlärning av 

andra är att stötta de andra klienterna i gränssättning och att bygga en god relation till 

dem för att de ska känna att de kan ta stöd av personalen i fall där de kan komma att 

påverkas negativt av någon medklient. En respondent lyfter fram initiativtagare fast på 

ett annat plan. Hon menar att det inte behöver handla om att en tar initiativ till att börja 

självskada, utan det kan handla om till exempel attityder mot personalen. Om en flicka 

till exempel börjar prata illa om personalen och pratar mycket om lågt förtroende för 

personalen så kan det bli till en kedjereaktion där flickorna ”blir jätterädda och 

uppsjasade och tycker att det är ’jättesant och jättehemskt..’ Det här är redan rädda 

flickor.” 
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Kritik mot psykiatrin 

I diskussionen kring arbetssätt vilka fungerar hjälpande för att minimera risken med 

smitta på enheterna, så kom flera av intervjupersonerna in på psykiatrin och deras 

arbete. Flera respondenter menar att flickor som kommer till enheterna och som har 

erfarenheter av psykiatrin är de mest svårbehandlade flickorna. 

 

”Där kan man liksom se precis det här när de kommer hit och är 

jättenedbrutna och de känner sig totalt värdelösa och det är ingen som 

lyssnar på mig, det är ingen som förstår.” 

 

Flera av respondenterna, då de beskriver ett hjälpande arbetssätt, gör det genom att sätta 

det i relation till arbetssättet inom psykiatrin och varför miljöerna där ofta inte fungerar 

hjälpande. Dessa intervjupersoner menar att ett vakande av beteendet förstärker det och 

genererar smittoeffekter och att det är just det felet som görs inom psykiatrin.  

 

”Det är ju en förstärkare att det kommer folk när jag skadar mig men de 

kommer inte när jag inte skadar mig.” 

 

”Så fort de kommer innanför sjukvårdens väggar så är det ju liksom 

personalens uppgift att förhindra att någon skadar sig och då får du 

problem och här får du också ett självskadebeteende som ökar. Det 

trappas upp och det ökar och det är verkligen där många gånger som de 

lär sig att självskada.” 

 

Detta menar samma respondent att har att göra med dels de facto att man försöker vaka 

och förhindra beteendet, men också att flickorna låses in i en stimuli fattig miljö där det 

enda fokus är att flickorna inte ska få självskada. Detta utan att de lägger någon vidare 

möda på att ta reda på orsaksfunktionen, alltså varför de mår dåligt och varför de 

självskadar. Hon menar att beteendet förstärks av omgivningen som ett sätt att 

kommunicera och menar att kombinationen av att inte bli förstådd med att ingen tar 

flickorna på allvar eller hjälper dem, gör att de blir sämre och att beteendet därmed 

trappas upp.        

”Inom barnpsykiatrin och psykiatrin har dom stora problem med 

smittoeffekter på vårdavdelningar, det har man och det vet de också.. Det 

är ju också därför man skriver ut dem så fort som möjligt därför att det 

här vet man om. Därför att man har just det förhållningssättet som jag 

beskriver som man inte ska ha. ”  

 

Ett annat problem som respondenten lyfter fram är att se beteendet som en metod för att 

få uppmärksamhet, och detta som om uppmärksamhet vore något konstigt och negativt. 

Hon menar att detta stärker känslan av ”Vi och dem” och att det blir till en kamp där 

flickorna bara känner sig mer hopplösa, vilket gör att självskadandet ökar ytterligare.  

Hon menar att ordet uppmärksamhet har kommit att bli ett skällsord för dessa flickor 

och framhåller att de redan har gemensamt att de känner sig värdelösa, dåliga, hopplösa 
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och att de hatar sig själva. Hon menar att om de blir bemötta på det här sättet, så får de 

den känslan bekräftad. 

”Likväl som de får med sig varandra när de mår dåligt, så får de också 
med varandra när de mår bra” 

En av intervjupersonerna berättar att de på enheten har mycket regler som grundar sig i 

att de ska behandla varandra med respekt och därmed att de till exempel inte får visa 

eller prata om sina självskador om de är färska. Flera utsagor vittnar om att detta också 

är flickornas egen önskan och att de själva uttalar att de blir triggade av att höra någon 

annan berätta om sina självskador. Flickor som vistats längre på enheterna, och ofta de 

lite äldre, har tendenser av att rätta de nya och yngre flickorna om de kommer till 

enheten och börjar prata om sina självskador eller annan problematik.  

”..de kan säga att ’här bemöter vi varandra med respekt, här gör vi inte 

som man gör på andra institutioner, jag vill inte att du pratar med mig om 

droger och sex och om våld och såna grejer, det där mår jag jävligt dåligt 

av, du ska inte visa det där och jag vill inte att du pratar med mig om ditt 

självskadebeteende’.” 

Således menar flera av respondenterna att samla flickorna i grupp både kan vara 

negativt men att effekterna också kan bli positiva beroende på hur man arbetar med 

dem. En av respondenterna menar att en positiv effekt av att samla dessa flickor i grupp 

är den förståelse som hon menar att det kan generera. Hennes reflektion och erfarenhet 

är att de här tjejerna ofta känner sig misslyckade och oförstådda och stämplade av 

övriga samhället. När de samlas och får diskutera sin problematik med likasinnade, kan 

det ge en känsla av gemenskap och samhörighet och att de inte är ensamma i sitt 

lidande.  

”..’okej, jag är inte ensam om det här problemet och personalen som 

jobbar med det här har gjort det länge, de vet vad de pratar om.’ 

Dessutom så, likväl som de får med sig varandra när de mår dåligt, så får 

de ju också med varandra när de mår bra.” 

Två av intervjupersonerna beskriver gruppterapin som positiv och att flickorna själva 

har strategier för att handskas med eventuella svårigheter. En beskriver bland annat hur 

flickorna har kommit på kodord de kan använda om en diskussion blir jobbig för dem 

eller de inte vill höra om det. 

”De är lite söta här, de har ju själva börjat uppmärksamma det som 

påverkar dem negativt och också uppmärksammat saker som vi bestämt 

att vi inte ska prata om i grupp, sa har de kommit på lite olika kodord för 

att de tycker att det är jobbigt att säga till varandra att ’det här får vi inte 

prata om.’ Så de använder kodord, de hittar på ord tillsammans i grupp, 

att ’okej, om jag säger det här ordet så betyder det att jag har ingenting 

emot dig men det betyder att det här ämnet är känsligt för mig, vi byter 

ämne.’” 

En annan respondent belyser liknande tillvägagångsätt där flickorna i ett projekt, utfört 

på enheten, själva kommit underfund med faktorer som påverkar dem positivt och 

negativt och vad de således bör undvika för det egna välmåendes skull. Baserat på flera 

utsagor tycks tjejerna i mån av det egna måendet kunna pusha och peppa varandra till 
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att hålla sig från att självskada och faktiskt jobba för att kunna hantera sin situation utan 

att skada sig själva. En av respondenterna beskriver till och med hur flickorna många 

gånger lagt sig i varandras behandling och vill vara med och ”behandla” varandra, 

vilket ofta blir problematiskt även om tanken är god.  

Precis som tidigare påpekats kan dessa effekter i gruppen vara positiva 

beroende på hur personalen tacklas med och arbetar med gruppen. En av respondenterna 

menar att de i möjligaste mån begränsar att ta in antalet flickor med mycket 

”attitydproblem” som de befarar att kan ha en negativ inverkan på gruppen. 

Respondenten menar att det går att ha en sådan flicka i gruppen åt gången men om de 

blir flera så är det svårt att bibehålla kontrollen över gruppen, att de inte påverkas 

negativt i alltför hög grad. Hon menar att de arbetar mycket i terapin med strategier för 

flickorna för att de ska klara av att stå emot den negativa påverkan och att de på enheten 

träffar flickorna och jobbar i grupp flera gånger i veckan där de får ventilera över 

stämningen i gruppen, vad som fungerar och vad som inte gör det. 

Behandlingsmetoder 

På de olika enheterna arbetar man på lite olika sätt i behandlingen av flickorna. Som 

sades i det inledande avsnittet ansåg flera av respondenterna att all form av smitta är 

beroende av hur personalen väljer att agera och arbeta med självskadebeteende. Således 

indikeras att det är personalens tillvägagångssätt och bemötande som är a och o för 

huruvida man får smittoeffekter på enheterna, och därmed är personalens bemötande en 

viktig del i det förebyggande arbetet. Vad som bör tilläggas dock är att bemötandet i 

den omnämningen främst påverkar smittandet och inte självskadandet. Samtliga 

respondenter är överens om att flickor som kommer till enheterna kommer att fortsätta 

självskada, i alla fall till en början, då detta har varit deras sätt att handskas med sina 

överväldigande känslor.  

”..det är klart att dom gör det, men inte mera än vad dom har gjort innan, 

om du förstår vad jag menar? Alltså vi vet ju att dom kommer att 

självskada. Har dom det med sig så kommer dom att självskada. Alltså är 

beteendet väldigt kommunikativt och förstärkt av omgivningen så kan det 

ju vara att det till en början ökar lite grann när man märker att där är 

någon som sitter bredvid en och man känner sig väldigt ensam.” 

”Man kan inte säga att bara för att det är en bra behandlare så skär sig 

inte eleven utan det är en lång process.” 

När det kommer till det rena behandlingsarbetet så ser det olika ut på enheterna även om 

den gemensamma komponenten för samtliga är att de har någon form av 

beteendeterapeutisk grund. På en av enheterna görs det inte skillnad på suicidalt och 

icke-suicidalt beteende utan all form av självskada beaktas som att de kan leda till 

döden. Således arbetar de på den enheten med en form av fas-indelning för att gradera 

hur allvarligt beteendet är, detta arbetar de sedan med genom DBT (dialektisk beteende 

terapi) som både sker i grupp men också individuellt. KBT (kognitiv beteende terapi) 

och familjeterapi är andra behandlingsmetoder som används på flera enheter och detta 

tack vare dess evidensgrad, då dessa är metoder som visat sig framgångsrika i 

behandling av självskadebeteende, menar en respondent.  

”Asså detta bygger ju på beteendeterapi i grunden och vi är 

beteendeterapeuter så det här har vi ju sett och jobbat med i trettio år och 
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jag kan säga att vi hade väldigt mycket motstånd i början när 

beteendeterapi inte var riktigt godtagbart. Det är det inte längre utan det 

här vet man ju nu, och det måste man ju verkligen lägga ner tid på 

(orsaksfunktion) så vi har väldigt mycket terapi, väldigt mycket samtal 

med både terapeuter och behandlingspedagoger där man lägger mycket 

fokus på att förstå hur fungerar den här personen? Vi har jobbat med det 

här länge och vet precis vad vi gör och vi har inga smittoeffekter.” 

Ytterligare behandlingsmetoder som omnämns bland respondenterna är psykoterapi, 

KPT (kognitiv psykoterapi), traumaterapi och ridterapi.  De flesta av intervjupersonerna 

är överens om att det främsta arbetet ska ske preventivt och så lite fokus som möjligt 

ska läggas efter en skada för att inte förstärka beteendet.  

”Efter skadan är risken för förstärkning väldigt stor så där försöker vi 

vara så neutrala som möjligt, inte kalla och tomma men neutrala.” 

”Vi går inte in och försöker förhindra ett självskadebeteende utan det här 

är ju ett beteende som du i terapi måste försöka förstå, orsakssambanden, 

funktionen och utifrån det lägga upp en behandling.” 

Återigen kom självskadandets funktion på tal och hur viktigt det är att man som 

behandlare tar reda på vad det är som orsaker skadandet för att också kunna arbeta med 

den bakomliggande orsaken till beteendet.  

”Så man måste ju verkligen ta reda på extremt specifikt för varje individ 

och gå in på djupet och det gör du i terapi och samtal, att verkligen tankar 

och känslor, biologiska faktorer, vad är det som har hänt?” 

Därtill arbetar de även mycket med att ta reda på vad det är och vilka faktorer som 

faktiskt gör att beteendet vidmakthålls och fortsätter. Något som flera av respondenterna 

talar mycket om är självskadebeteende som en strategi för att handskas med 

överväldigande känslor och att man således i terapi försöker arbeta för att de här 

flickorna ska lära sig andra strategier och andra färdigheter för att kunna kontrollera 

sina känslor. Flera av respondenterna menar att ett genuint intresse och vilja att förstå, 

är en viktig komponent för att kunna hjälpa flickorna. När det handlar om relationen är 

dock två av respondenterna av något olika åsikt för hur den bör byggas. Medan en 

respondent menar att relationen är något av det viktigaste för att bygga upp ett 

förtroende klient och behandlare emellan, anser en annan respondent att relationen inte 

får bli för viktig, alltså att behandlaren blir för tröstande och ombesörjande gentemot sin 

klient då det riskerar att bli till en ond cirkel där klienten ständigt söker tröst.  

”Det som händer dagen efter då är att man vill bli tröstad igen och då är 

det inte ett steg framåt utan snarare handikappande för patienten så att vi 

måste hela tiden se till att de får berömmet när de gör en aktivitet, lyckas 

göra en förbättring av sitt eget liv, när de tar sin egen kontroll. Det är då 

vi går in och försöker ge det här.” 

Även om respondenten själv omnämner detta som en försiktighetsåtgärd i att bygga 

relation så tolkar vi det som att det inte är relationen i sig som inte får bli för viktig utan 

snarare på vilket sätt man bygger relationen. En annan viktig faktor som omnämns är att 

det måste finnas en hög personaltäthet, att det alltid ska finnas personal tillgänglig. 

Även som de flesta är överens om att de aldrig ska vaka över flickorna, så har de alltid 

god koll på dem och vad de gör.  
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”Man lämnar ju inte de här tjejerna långa stunder alls och egentligen som 

grupp lämnar man dem aldrig. Visst är de själva emellanåt men vi lämnar 

dem inte, utan de snarare går ut från oss och gör små saker emellanåt 

men det är ju väldigt personaltätt.” 

Till exempel om någon flicka har en jobbig dag med mycket jobbiga känslor så menar 

en respondent att det är viktigt att sysselsätta den flickan och kanske hitta på någonting 

extra med henne just den dagen för att förhindra att hon bara sitter inne på rummet och 

börjar må ännu sämre. Ett annat exempel är internetanvändande och hur de kan gå in 

och försöka begränsa användandet om de märker att det påverkar en flicka negativt om 

hon har för mycket kontakt med personer och/ eller forum som påverkar henne negativt. 

Internet som smittokälla 

”Jag tänker på det här med smittoeffekter, det som har märkts här är ju 

inte främst smittorisken mellan de som är här tillsammans i grupp, störst 

smittoeffekt märker vi nog på nätet i så fall. Flashback, och sen finns det 

ju rena sidor där man kan gå in och söka på vilket självmord som vore 

bäst för mig. Där kan vi ju snarare se större problem.” 

Flera av respondenterna oroar sig över det inflytande som internet har på flickorna och 

menar att de senaste åren har internetpåverkan ökat markant. Det handlar främst om 

bloggar och olika forum där olika erfarenheter delas vilket samtliga respondenter är 

överens om att triggar flickorna och ökar känslan av att vilja skada sig själv. En av 

respondenterna beskriver det som någon form av tvångsmässig handling där flickorna 

sitter och läser om olika metoder för självskada och hur de inte kan släppa tanken om ett 

tillvägagångssätt förrän de testat det. En intervjuperson menar att ett stort problem är 

tillgängligheten, att flickorna har internet i sina telefoner vilket gör att de när som helst 

på dygnet kan gå in och läsa och skaffa nya vänner med samma problematik och som 

därmed påverkar negativt många gånger. På det sättet menar även hon att smittan på 

enheten inte är det största problemet att handskas med utan exponeringen på internet 

tycks vara den största boven. De facto att de på dessa enheter inte heller har befogenhet 

att begränsa flickornas internetanvändande mot deras vilja är också någonting som de 

måste förhålla sig till och som de flesta av respondenterna verkar se som problematiskt. 

En intervjuperson menar också att självskadandets funktion har ändrats med åren och att 

det har blivit till en trend att hantera sitt dåliga mående på det här viset.  

 

”Man kan hitta vad som helst på nätet och mår man dåligt så hittar man 

olika saker som man vill prova när man mår skit.. Samtidigt är ju alla 

skärare inte jätte jättesjuka idag heller utan för 20-30 år sedan kanske det 

var så.. Så det är ju modernt. Det är ju många olika saker.. Många av de 

här tjejerna och killarna är ju bara några i gruppen som vill prova saker 

men de hamnar ju inte hos oss.” 

 

Trots de många upplevelserna av negativ påverkan från internet hos respondenterna så 

lyfts dock fram att forum också kan fungera hjälpande i vissa fall. Några lyfter fram 

forum där det uppmuntras till att sluta skära vilket flera har noterat positiva effekter 

kring. De menar att likväl som ett negativt beteende kan smitta så kan ett positivt 

beteende också påverka och anammas av andra. ”..om man slutar skära så smittar ju 

faktiskt det också, att en kompis har slutat skära”. 
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Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis har denna studie påvisat att självskadebeteende kan fylla olika 

funktioner där det primärt kan fungera känsloreglerande och sekundärt tycks kunna vara 

ett sätt att kommunicera ett dåligt mående för omgivningen. Detta sätt att kommunicera 

kan tillta om personen inte känner sig förstådd av omgivningen och behovet av att vilja 

bli sedd ökar. Medverkande i studien har varit överens så tillvida att de menar att 

arbetssättet med den här typen av problematik är a och o för huruvida ett 

självskadebeteende kan komma att tillta till följd av smitta. En av de största orsakerna 

till smitta tycks vara att uppmärksamma beteendet i alltför hög grad, då det fungerar 

förstärkande och risken att någon annan skadar för att få samma uppmärksamhet av 

personal, ökar. En annan smittorisk är att visa sina skador eller prata om dem inför 

andra och därför finns på samtliga enheter restriktioner kring att visa nya skador för 

medpatienter.  Också positiva effekter av att blanda personer med den här typen av 

problematik har kunnat identifieras. Bland annat beskriver en deltagare hur de äldre 

flickorna på enheten som kommit längre i sin behandling kan bli till modeller för de nya 

flickorna. En annan positiv effekt är att flickorna känner sig förstådda när de får samtala 

med personer med liknande problematik. Tidigare har många känt sig misslyckade och 

stämplade av samhället och att få samlas och samtala med likasinnade personer ger en 

känsla av gemenskap och samhörighet. Intervjupersonerna beskriver att likväl som de 

påverkar varandra när de mår dåligt, påverkar de också varandra när de mår bra. Några 

deltagare är överens om att det är viktigt att begränsa antalet flickor på enheten med 

mycket ”attitydproblem” eller andra som kan antas ha negativ effekt på gruppen, för att 

motverka att det bildas gängkulturer, hierarkier eller mobbningstendenser. De mest 

svårbehandlade flickorna tycks vara de som kommer från psykiatrin då de är mest 

nedbrutna och oförstådda till följd av att de blivit bemötta på ett icke hjälpande sätt. 

Flera deltagare beskriver ett fungerande arbetssätt genom att sätta det i relation till hur 

man arbetar inom psykiatrin. Det största misstaget som tycks göras där är det vakande 

arbetssättet som innan beskrevs fungera kontraproduktivt då det förstärker beteendet. En 

av deltagarna menar att det är på psykiatrin som flickorna många gånger lär sig att 

självskada. Flera av intervjupersonerna menar att beteendet förstärks av omgivningen, 

då kombinationen av att inte bli förstådd med att ingen tar flickorna på allvar eller 

hjälper dem, gör att de blir sämre och beteendet trappas upp, när de genom 

självskadandet försöker kommunicera sitt mående. De vanligaste behandlingsmetoderna 

i arbetet med den här typen av problematik är DBT och KBT men också en del 

psykoterapi. Det viktigaste tycks vara att lära flickorna andra strategier för att klara av 

att hantera sitt dåliga mående, och detta görs bland annat genom att ta reda på 

orsaksfunktionen, alltså vad skadandet grundar sig i. En annan problematik som 

tillkommit de senaste åren är smitta via internet. Flera av deltagarna menar att det är det 

största bekymret som de har att förhålla sig till. De facto att flickorna har tillgång till 

internet dygnet runt ger dem möjlighet att prata med vänner som påverkar dem negativt 

men också olika forum och bloggar som diskuterar självskadebeteende.  

Analys 

Under detta avsnitt kommer resultaten att analyseras utifrån valda teorier. Banduras 

(1977) teori om social inlärning kommer att ligga till grund för analysen av resultatet, 

liksom von Wrights (2000) rekonstruktion av Meads begrepp om imitation tillsammans 

med Giddens redogörelse för begreppet socialisation. Med detta vill vi se om det i 
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materialet finns utsagor som indikerar på att smitta som fenomen kan ske genom 

inlärning, socialisation och imitation. Sammanfattningsvis kommer resultat och analys 

att föras samman i ett avsnitt där de diskuteras mot tidigare forskning för att slutsatser 

ska kunna dras och studiens syfte besvaras.   

 Social inlärning är en teori som framhåller att människors handlande och 

tankemönster formas i samspel med andra och att människor därmed är en del av ett 

socialisationsmönster som påverkar och påverkas i bådadera riktning. Teorin framhåller 

olika typer av observationslärande, bland annat att lära sig av en faktisk person eller 

genom symboliska modeller t.ex. film eller internet. Bandura (1977) betonar att 

motivationen för att anamma någon annans beteende, till stor del beror på huruvida det 

har ansetts framgångsrikt. Materialet i denna studie har påvisat att den sociala 

inlärningsteorin är användbar i arbetet med att förstå och förklara smitta av 

självskadebeteende. En av de största riskfaktorerna för smitta tycks vara att exponeras 

för någon annans självskador, både vad gäller att se någon annan person skada sig men 

också genom internetsidor. Den sociala inlärningsteorin framhåller att direktexponering 

i form av levande modeller är mera ”effektiva” när det kommer till påverkan. En utsaga 

beskriver hur viktigt arbetet med gruppen är för att förebygga att det uppstår ledare och 

attityder som sprider sig och blir till en speciell kultur, stärker teorin om modellering 

och hur personer kan fungera som modeller för ett visst beteende. I studien 

framkommer hur en flicka utbildat och lärt ut små grupper på sin skola i att självskada 

vilket hon även tog med sig till enheten. Detta är dessutom ett tydligt exempel som visar 

hur viktig grupptillhörighet kan vara. Socialisationsteoretiker menar att de sociala 

identiteterna är komplexa så tillvida att de är föränderliga i takt med att människor får 

nya roller och därmed lämnar gamla. En betydande del i socialisationen är att identiteter 

markerar likheter och skillnader mellan människor i den sociala interaktionen vilket får 

betydelse för vem man identifierar sig med och därmed blir det en källa till 

grupptillhörighet. Personer med självskadebeteende beskrivs ofta ha känt sig oförstådda 

och utanför och upplever många gånger att det är skönt att få prata med personer som 

har liknande problematik då de känner sig förstådda. Genom denna teori kan man 

således finna förståelse för hur det är möjligt att personer identifierar sig med 

likasinnade och får en känsla av grupptillhörighet och därmed lyckas påverka varandra.

 Von Wright (2000) menar liksom GH Mead att för att en imitation, alltså 

ta efter en annan persons beteende, ska kunna ske, måste personen i fråga ha förmågan 

att kunna sätta sig in i den andra personens situation och förstå denna. Detta har vi i 

materialet kunnat identifiera, bland annat så skriver Mead att ett perspektivtagande bara 

kan ske om skillnader mellan människor inte är för stora. Eftersom en gemensam 

nämnare för de här tjejerna tycks vara ett utanförskap där de inte känner sig förstådda, 

är det inte konstigt att de söker sig till varandra och kan identifiera det egna måendet 

med andra, likasinnade. Precis som har framkommit av materialet, och som 

imitationsteorin säger, så spelar emotionerna stor roll för huruvida en person ska ta efter 

någons beteende. Risken att påverkas av någon annan är alltså större om det är en 

person som man dels tycker om och kan empatisera med, men dels också för att de 

redan besitter liknande strategier för att handskas med sitt mående. Imitationsteorin kan 

således sägas förkasta tanken om att en person som aldrig använt självskada som metod 

för att reglera känslor, skulle göra det på grund av någon annan. Det krävs alltså enligt 

teorin någon form av gemensam komponent som personen kan empatisera med och 

känna igen sig i för att ett lärande ska kunna ske. Det blir då begripligt varför flickornas 

mående påverkas i så hög grad av vem de omger sig med, både i negativ, men också 
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positiv riktning.        

 Den sociala inlärningen behöver dock inte alltid innebära negativ sådan, 

utan tycks också kunna vara positivt. I materialet framkommer att nya klienter på 

enheten, efter en tid med färdighetsträning i grupp, påverkas positivt av flickor som 

varit längre på enheterna och som kommit längre i sin behandling. De blir således en 

typ av modell för de nya flickorna. Likaså framkom i resultatet att flickorna kan påverka 

varandra positivt i sin behandling genom uppmuntran och att de således kan lära 

varandra andra strategier att handskas med sin ångest. Likaväl som det kan ske negativ 

smitta så kan alltså den positiva smittan vara lika stor vilket indikerar att Banduras teori 

om modellering kan vara vägledande i förståelsen av fenomenet. Giddens och Sutton 

(2014) refererar till Campbell, som redan år 1986, menade med socialisationsteorin att 

människor, helt och hållet, är formbara och förvandlas av sociala krafter. Detta 

begripliggör ytterligare och ökar förståelsen för hur det är möjligt att påverka en 

människa till att gå med i en grupp i syfte att skada sig själv, lämna gamla roller och 

därmed anamma nya. Genom denna teori kan man också finna förståelse för hur det är 

möjligt att genom behandling hjälpa flickorna till ett liv utan självskadebeteende, då 

allting inom socialisationsteorin handlar om att identiteten är formbar, men den 

förklarar också risken med att placera flickor med samma problematik tillsammans.

 Ett genomgående framgångsrikt förhållningssätt i arbetet med flickor som 

självskadar, indikeras vara, att inte i alltför hög grad uppmärksamma beteendet, då detta 

fungerar förstärkande. Resultatet visar att det största problemet inom vården av flickor 

som självskadar tycks vara att försöka vaka över beteendet och uppmärksamma det efter 

en skada då resultatet av detta tycks kunna bli till en ond cirkel där flickorna lär sig att 

de behöver självskada för att få personalens intresse. Att tyda av dessa utsagor så vill de 

minimera de signaler som den typen av arbetssätt kan sända, då övriga flickor som 

direkt exponeras kan lära sig att självskada är ett sätt att fånga personalens 

uppmärksamhet, då mindre tid per automatik ges till de som inte självskadar, med ett 

sådant arbetssätt. Precis som den sociala inlärningsteorin framhåller så ökar risken för 

att ett beteende ska anammas om det visat sig ge positiva effekter, vilket det för 

flickorna ger om personalen kommer så fort de skadar sig själva. Genom positiv 

förstärkning så tycks självskadandet alltså kunna tillta.  

 Resultatet i denna studie indikerar att internet idag är en större risk som 

smittokälla, i och med att tillgängligheten har ökat, än den direkta exponeringen på 

enheterna. Detta kan till stor del bero på tillgängligheten men en tanke kan också vara 

att de på enheterna arbetar så pass effektivt att risken för smitta där minskar, men att det 

är svårare att begränsa vad som sker på internet då de inte har befogenhet att övervaka 

det. Meads teori om imitation kan förklara hur internet kan ha så stor inverkan, just med 

tanke på igenkänningsförmåga som kriterium för perspektivtagande. Att flickorna söker 

sig till olika internetforum där personer med liknande mående delar med sig av sina 

upplevelser, är alltså inte helt konstigt. Huruvida de kan komma att imitera vad de 

exponerats för, beror däremot på om andra tycks ha kunnat uppnå någon form av stimuli 

av de handlingar de utfört och den som exponeras förstår och känner igen sig i 

handlingen.       

 Giddens och Sutton (2014) menar att den sociala interaktionen under den 

senare delen av uppväxtåren hjälper människor att lära sig de normer och värderingar 

som tillsammans bildar samhällets kulturella mönster och att all exponering under livet 

således socialiserar oss in i vem vi blir. Av resultatet blir det tydligt hur medias och 

internets påverkan på individen har kommit att bli ett växande problem de senaste åren 
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men också hur de på enheterna påverkar varandra. Som framkom i resultatet så 

beskriver en respondent hur självskada har blivit till en trend och därmed normaliserats i 

samhället som en form av copingmetod att hantera negativa känslor med. Detta blir 

förståeligt om man ser till socialisationsteorin som menar att all typ av exponering får 

betydelse för vem vi är och vad vi gör.     

      

DISKUSSION 
Syftet med denna uppsats har varit att studera professionellas erfarenheter av 

smittoeffekter vid självskadebeteende, samt hur preventionsarbetet beskrivs. I detta 

avsnitt diskuteras resultatet i relation till den tidigare forskningen och vad den 

genererade kunskapen kan få för betydelse för det behandlingspedagogiska fältet. Den 

valda metoden diskuteras också och eventuella problem med studien kommer att 

belysas, samt vad det kan ha haft för påverkan på resultatet. Resultatdiskussionen är 

baserad på respondenternas erfarenheter och ska således inte betraktas som 

allmängiltiga.  

Metoddiskussion 

I valet av insamlingsmetod fick vissa ställningstaganden göras, bland annat hur 

intervjuguiden skulle utformas. En strukturerad intervjuguide har sina fördelar men vår 

önskan var att intervjupersonerna själva skulle få styra samtalet, varför vi valde att 

utföra semistrukturerade intervjuer. Detta gav intervjupersonerna möjlighet att prata fritt 

och ge långa och fördjupande svar vilket i slutändan gav oss ett utvecklat resultat. 

Respondenterna fick möjlighet att vid flera tillfällen exemplifiera situationer från det 

dagliga arbetet med klienterna vilket vi upplevde gav ett trovärdigt intryck. Av de fyra 

intervjuer som utfördes var en av dessa en telefonintervju, på respondentens begäran. 

Bryman (2011) lyfter fram vissa aspekter som man bör ha i åtanke när man utför 

kvalitativa intervjuer via telefon. Han menar att nackdelen med telefonintervju är att 

man de facto inte kan se respondentens kroppsspråk för att se hur hen reagerar på 

frågorna. "Exempelvis minspel och gester kan vara viktiga för att intervjuaren ska få 

information om obehag, bryderi och förvirring" (Bryman, 2011 s. 433). Man bör också 

vara medveten om att det kan uppstå tekniska svårigheter vid inspelning vilket kan 

försvåra transkribering. Vid transkriberingen av vår telefonintervju upptäckte vi att det 

vid några tillfällen var svårt att höra vad respondenterna sa. Dessutom medverkade mer 

än en person på intervjun och högtalarfunktion användes, vilket gjorde att 

respondenterna ibland pratade i mun på varandra. Detta gjorde det stundvis svårt för oss 

att tyda vad som sades men trots det så upplevde vi ändock att vi fick en gedigen 

uppfattning om respondenternas utsagor och viktig information upplevs inte uteblivit. 

Vi använde oss av röstmemon vid varje intervju vilket samtliga respondenter gav sitt 

samtycke till. Detta var till en stor fördel för oss då vi lättare kunde fokusera på 

intervjun i sig istället för att ta anteckningar. Det underlättade även för oss när vi skulle 

sammanställa resultatet, då vi transkriberade intervjuerna.  

 Något som förvånade oss en aning var hur svårt det var att få tag på 

intervjupersoner som ville ställa upp. Flera enheter tackade nej på grund av tidsbrist 

medan andra inte fick lov av arbetsgivare att ställa upp. En tanke från vår sida är att det 

gäller ett känsligt ämne och att det kan ha funnits en rädsla bland de vi kontaktade att 

deras arbetssätt skulle kritiseras. I och med att de intervjupersoner som ställde upp, 
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tycks ha lyckats med att tillhandahålla en hjälpande behandlingsmiljö för flickorna, 

hade det varit extraintressant att också fått ta del av personer som upplevt att de inte 

lyckats lika bra. Även om vi anser att de forskningsetiska riktlinjerna är uppfyllda i och 

med att vi bland annat kunnat garantera respondenterna fullständig konfidentialitet, men 

också informerat om att uppgifterna bara kommer att användas för studiens syfte, så kan 

det vara så att ämnet var så pass känsligt att det för vissa inte kändes tillräckligt tryggt 

att ställa upp.      

 Vi upptäckte under arbetets gång, främst under transkriberingen, att 

följdfrågor med fördel kunde ha ställts. Vissa utsagor hade kunnat ifrågasättas eller 

diskuterats mera ingående för ett bredare svar på de aktuella frågeställningarna. Särskilt 

reflekterade vi över att vi borde ha fördjupat oss mer i huruvida personalen på enheterna 

gör för att förhindra negativ smitta som förekommer på internet. Detta då det i studien 

framkom att internetanvändandet och därmed påverkan har kommit att utgöra ett stort 

problem de senaste åren i och med att flickorna har obegränsad tillgång till internet. Vår 

förförståelse i och med den tidigare forskningen sade oss att internet idag har en central 

roll när det kommer till social smitta och negativ påverkan. Trots detta så var 

internetpåverkan inte vårt fokus från början, men i och med att det under 

intervjusituationerna framkom resultat som kunde påvisa att internet de facto utgör ett 

stort problem på de medverkandes klienter, även under behandlingstiden, så kom 

internetpåverkan att utgöra ett större fokus i arbetet än vad som väntats. Det hade därför 

varit intressant att fördjupa oss mera i hur de förhåller sig till den problematiken och hur 

de arbetar med det mera konkret då vi nu bara ytligt berörde den delen.  

 Trots detta så anser vi oss nöjda, då som ovan nämnt, internet från början 

inte var vårt fokus. I och med varje utförd intervju upplevde vi dock att vi lärde oss 

någonting nytt och vi växte i rollen som intervjuare. En respondent ville, som nämnt, ha 

intervjutemana på förhand för att kunna förbereda sig inför intervjun. Detta är någonting 

som vi reflekterat över i efterhand och hade vi gjort om studien så hade vi valt att inte 

skicka ut intervjuguiden före, då vi tror att svaren hade kunnat bli mer personliga och 

spontana. Ett problem med kvalitativ intervju kan vara att en utsaga i verkligheten kan 

betyda någonting helt annat, man kan alltså inte ta för givet att människor gör vad de 

säger. Ett exempel på detta är ”impression management” vilket betyder att respondenten 

försöker imponera på den som intervjuar och således kan önskvärda svar förekomma; 

deltagaren svarar det som denne tror att forskaren vill höra (Ahrne & Svensson, 2011; 

Kvale & Brinkmann, 2014). Vår reflektion är att denna risk ökar om respondenterna fått 

intervjuguiden på förhand och således haft chans att förbereda sina svar.  

 En annan svaghet med kvalitativ intervju kan vara att man som forskare 

har makt att tolka det som sagts, och i själva verket kan respondenten ha menat något 

helt annat (Ahrne & Svensson, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Det främsta 

problemet med metoden som lyfts fram av kritiker är dock de facto att metoden inte är 

generaliserbar vilket anses vara en svaghet (Ahrne & Svensson, 2011). För oss låg dock 

intresset inte i generella sanningar utan fokus var egna uppfattningar, varför vi anser att 

metoden hjälpts oss att uppnå syftet med studien. En reflektion såhär i efterhand är 

huruvida andra teorier hade kunnat fungera hjälpande för analysen av resultatet. 

Eftersom självskadandet primärt fyller funktionen av att vara känsloreglerande och inte 

kommunicerande, hade teorier som förklarat orsakssamband varit intressant att integrera 

i arbetet. Då vi dock anser att arbetet hade tagit en annan riktning och fokus inte hade 

blivit på smittoeffekter, bedömer vi att de valda teorierna varit anpassade för analysen 

av resultatet. Varför vi reflekterat över detta är dock för att vi under studiens gång insett 
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att man inte kan finna generella och enkla lösningar på problemet utan det är ytterst 

komplext och individuellt. Därför är det viktigt att komma ihåg att självskadandet inte 

helt enkelt kan förklaras som ett socialt inlärt beteende och ett sätt att kommunicera 

med andra, utan den primära funktionen kan vara känsloreglerande.  

Resultatdiskussion 

Bland andra Bjärehed (2012) framhåller vikten av att känna till smittorisken av att 

sammanföra personer med självskadeproblematik. De åtgärder som vunnit evidens på 

området i det preventiva arbetet för att förebygga smittan är bland annat att informera 

patienterna om den risksituation som de är en del av i och med placering på enhet med 

andra likasinnade. Som framkom i vår studie så tycks majoriteten av intervjupersonerna 

arbeta med strategier i terapi för att patienterna ska klara av att stå emot negativ 

påverkan från andra. Precis som forskingen (Bjärehed, 2012) visar så tycks också 

respondenterna vara medvetna om vikten av att det på enheterna ska finnas restriktioner 

mot att visa sina självskador föra andra, vilket kan fungera triggande. Tidigare studier 

har diskuterat begreppen imitation och social inlärning i relation till smitta på enheter, 

vilka båda har motiverats för som riskfaktorer för social smitta. Imitation och 

modellering tycks vara en vanligare form då det kommer till smitta på enheter medan 

tidigare erfarenheter såsom kompisrelationer har förklarats som social inlärning. Detta 

inkluderar även vad vi funnit i denna studie gällande internetanvändande och social 

inlärning som smittokälla. Dock anser vi att imitationsteorin inte helt kan förkastas vad 

gäller att förklara hur självskada kan anammas via internet, då ett kriterium i teorin de 

facto är igenkänningsförmåga, vilket framkommit att krävs för att kunna anamma någon 

annans beteende. Således anser vi att teorierna kompletterar varandra och behöver inte 

utvärderas och förklaras var för sig.    

 Flera av respondenterna hävdade att de, tack vare sitt arbetssätt, inte 

upplever att flickorna smittar varandra på enheterna, men att de fortsätter självskada. En 

reflektion som vi tagit med oss utifrån det faktum att vi utförde studier på avdelningar 

som, nästan uteslutande, arbetar med den här målgruppen är: hur vet de om det är smitta 

eller inte om flickorna fortsätter självskada? Hade vi gjort en studie i till exempel 

fängelsemiljöer eller andra institutioner där klientelet inte primärt behandlats för 

självskada hade det kanske varit enklare att se huruvida beteendet förstärks eller inleds 

beroende av andra. Eftersom samtliga intervjupersoner i studien säger att flickorna 

fortsätter att självskada även på enheterna, anser vi att man inte helt kan förkasta tanken 

om smitta. En respondent i studien menade att de inte gör skillnad på suicidalt 

självskadebeteende och icke-suicidalt självskadebeteende, vilket vi fann något 

förvånande. Att det gjorts en distinktion mellan begreppen därför att uppsåtet med 

handlingen skiljer sig åt, är någonting som vi tänker att de som arbetar med den här 

typen av problematik bör känna till. Respondenten menade att de helt enkelt bedömer 

att all typ av självskadebeteende kan leda till döden. En tanke från vår sida är att det kan 

ha att göra med att självskadebeteende ses som en riskfaktor för senare 

självmordsbeteende och att de kanske därför valt att helgardera sig. Vad som blir 

problematiskt är dock att orsaken till beteendena kan skilja sig åt och om en flicka till 

exempel självskadar i ett försök att kommunicera sitt dåliga mående eller hantera 

överväldigande känslor, och hon blir bemött som att hon försöker ta livet av sig, så blir 

det inte rätt.       

 En av de största frågorna som vi anser lämnats obesvarade i och med 

denna studie, är hur personal inom psykiatrin ser på sitt arbete. Detta är av intresse då 
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flera intervjupersoner riktat kritik mot psykiatrins arbete och menar att det är där 

smittoeffekter växer och att det också är där som flickorna lär sig att självskada, till 

följd av det felaktiga bemötandet. Eftersom det verkar vara en enad föreställning på 

dessa enheter, att psykiatrins arbetssätt är icke hjälpande och ibland kontraproduktivt, 

hade det varit extra intressant att få ta del av personals egen uppfattning om hur arbetet 

bedrivs. Eftersom respondenterna var överens om vad som krävs för att förhindra 

smittoeffekter och hänvisade till evidensen för arbetsformen, finner vi det aningen 

konstigt att man inom psykiatrin inte skulle ha anammat det här arbetssättet. En annan 

sak som vi reagerade över var att respondenterna berättade om hur man från psykiatrins 

sida ofta behandlat flickorna som att de ”bara velat ha uppmärksamhet”. Vi tänker att 

det är lätt hänt att det uppstår en vi- och domkänsla mellan dessa enheter och vi hade 

därför varit intresserade av att ta del av personalens erfarenheter även inom psykiatrin, 

då vi inte är beredda att okritiskt reflektera över den kritiken. Psykiatripersonalens 

subjektiva uppfattningar om det egna arbetet hade därför kunnat ge studien mera djup. 

Liksom en respondent sade, anser också vi, att det är oerhört viktigt att inte bara se 

beteendet som jakt på uppmärksamhet och framförallt inte se det som någonting fult och 

negativt. Alla människor behöver bli sedda och om de här flickorna upplever att de inte 

blivit förstådda, men att någon kommer då de självskadar, då är det inte konstigt om 

beteendet tilltar.     

 Flera av respondenterna uppger att de arbetar så som Bjärehed (2012) 

föreslår, det vill säga, de har restriktioner mot att öppet visa sina sår eller ärr för övriga 

patienter. Samtliga enheter har också restriktioner vad beträffar att diskutera sina skador 

öppet, och flickorna hänvisas istället till individualterapi eller övrig personal, vilket 

förebygger triggande samtal i gruppterapi. En av respondenterna beskriver även att de 

på enheten i största möjliga mån begränsar att ta in flickor med mycket attitydproblem, 

detta för att förebygga att det ska ske en negativ påverkan på gruppen. Hon nämner 

även hur de arbetar mycket i terapi för att flickorna ska lära sig olika strategier för att 

stå emot negativ påverkan. Detta tyder på att det kan finnas risk för att initiativtagare 

skulle öka risken med smitta, som bland andra Jarvi m.fl. (2013) kunnat identifiera. 

Även Bjärehed (2012) menar att vissa personer är mera benägna att kunna smitta – och 

bli smittade, vilket den här respondenten tycks ha erfarenhet kring.  

 Resultatet visar att enheterna verkar arbeta aktivt för att förebygga och 

förhindra negativ smitta och följer till stor del de riktlinjer som Bjärehed (2012) 

rekommenderar vilket verkar ha resulterat i att den negativa påverkan har kunnat 

begränsas. 

Slutsatser och implikationer 

De slutsatser som vi har kunnat dra utifrån den föreliggande studien berör främst det 

preventiva arbetet, men också en del om riskfaktorer för smitta. När det kommer till 

negativ inlärning av beteendet, så har denna studie, liksom tidigare forskning visat att en 

riskfaktor för att påverkas av andras självskadebeteende har att göra med exponering för 

andras självskador. Att se en annan person självskada, deras sår eller ärr, kan trigga en 

person till att göra likadant och därför finns på samtliga enheter restriktioner kring att 

visa nya skador för medpatienter. Likaså tycks vara fallet när det kommer till 

internetanvändande. Att se och läsa om andras självskadebeteende på internetforum kan 

verka triggande och utlösande för eget självskadande. Arbetssättet för att minska på 

smitta av självskadebeteende, har av respondenterna beskrivits snarlikt. För att som 

behandlare inte stärka beteendet, krävs ett bemötande som är neutralt, i fall av skada. 
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Det viktigaste i förhållningssättet är att inte vaka över beteendet eller uppmärksamma 

när en flicka självskadar i alltför hög grad då detta blir problematiskt ur flera aspekter. 

Dels får de flickor som inte självskadar mindre tid med personal om de riktar sin 

uppmärksamhet till de som har självskadat och dels lär de sig inte andra strategier för att 

klara av sitt dåliga mående om ansvaret finns hos personalen att hela tiden kontrollera 

att de inte skadar sig själva.    

 Flera av respondenterna hävdade att de på respektive enhet inte har 

problem med smittoeffekter, som ett resultat av att de arbetar på rätt sätt med de här 

flickorna. De behandlingsmetoder som beskrevs som mest effektiva var KBT och DBT. 

Flera belyste vikten av att genom terapi hjälpa flickorna tillförse sig andra strategier för 

att kunna handskas med sitt dåliga mående och framförallt arbeta med de 

bakomliggande orsakerna till beteendet. Ett av de största problemen som beskrevs var 

internet som smittokälla och någonting som verkade upplevas som ett problem var de 

facto att personal på dessa enheter inte har rätt och befogenhet att begränsa klienternas 

internetanvändande mot deras vilja.     

 Det tycks kunna vara angeläget att begränsa antalet flickor på enheterna 

med mycket ”attitydproblem” eller andra som kan antas ha negativ effekt på gruppen, 

för att motverka att det bildas gängkulturer, hierarkier eller mobbningstendenser. 

Beteendet tycks kunna förstärkas av omgivningen, då kombinationen av att inte bli 

förstådd med att ingen tar flickorna på allvar eller hjälper dem gör att de blir sämre och 

beteendet trappas upp. Detta, när de genom självskadandet försöker kommunicera sitt 

mående.     

 Sammanfattningsvis kan man säga att ett förstående, nyfiket bemötande 

och med mycket fokus på det preventiva arbetet i terapi är det viktigaste för att 

förhindra smitta av beteendet. Börjar personalen vaka över flickorna så uppstår också 

smittoeffekter då övriga flickor lär sig att de behöver självskada för att få personalens 

uppmärksamhet. Den kunskap som den här studien har genererat, är av betydelse för det 

behandlingspedagogiska, då pedagogikens kunskapsområde är påverkans-, lärande och 

förändringsprocesser. Eftersom den här studiens fokus har varit professionellas egna 

uppfattningar om de egna erfarenheterna av hjälpande respektive icke hjälpande 

bemötanden mot flickor med självskadebeteende, anser vi att den i hög grad utförts 

inom ramarna för pedagogikens intresseområde. Som vi inledningsvis påpekade så 

ligger intresset inte bara i att konstatera att självskadebeteende kan smitta, utan i hur det 

kan smitta och hur man kan arbeta i behandling för att minska på risken med det. Som 

framkommit i denna studie så tycks det preventiva arbetet, liksom förhållningssättet mot 

den här typen av klienter vara av betydelse för att minska risken med smitta.  

Vidare forskning  

Utifrån de resultat som genererats i och med denna studie, anser vi att det vore 

intressant att utforska vissa delar ytterligare. Bland annat beskrevs internet som ett 

växande problem avseende smitta och upprätthållande av självskadebeteende. Det hade 

därför varit intressant för framtida forskare att studera hur klienter själva upplever att 

internet har påverkat dem, och också hur de upplever att ett hjälpande bemötande kan se 

ut. Det hade även varit av intresse för det behandlingspedagogiska fältet att få ta del av 

behandlares upplevelser av vad som är hjälpande i behandlingsarbetet med den här 

typen av problematik, för att kunna etablera behandling som fungerar. Utöver det anser 

vi även att det hade vart intressant att få ta del av psykiatrins arbetssätt och motivering 

för det, då det i denna studie riktats mycket kritik mot dess metoder och bemötande av 
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klienter. Slutligen anser vi även att det hade varit intressant att studera huruvida det för 

klienten och också utfallet har betydelse att man i behandling gör skillnad mellan 

suicidalt och icke- suicidalt beteende, då det i denna studie framkom att man på en 

enhet inte gör skillnad i beteenden.   
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  Bilaga      Bilaga 1     

I 

Hej! 

Vi är två studenter som läser programmet "Pedagogik med inriktning mot ungdoms - 

och missbruksvård" vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi kontaktade er per telefon med 

anledning av det examensarbete som vi för närvarande arbetar med och skickar detta 

mejl för att förtydliga vårt syfte och önskemål med att intervjua er. Vårt intresse ligger i 

att intervjua personal kring upplevelser och erfarenheter av att arbeta med flickor som 

självskadar. Vårt intresse ligger i social smitta av självskadebeteende, det vill säga 

flickor som påverkar/påverkats av andra i sitt skadande. Vi är också intresserade av att 

få en inblick i hur ni arbetat med den här typen av problematik för att 

förebygga/förhindra att social smitta och negativ inlärning sker bland dessa personer.  

När det gäller detta anser vi att er kunskap/erfarenhet skulle vara mycket intressant att 

få ta del av och till stor hjälp för att vi ska kunna genomföra vår studie som är av 

kvalitativ art. I uppsatsarbetet har vi handledning av Inger Holm som har stor erfarenhet 

av uppsatsarbete och som är tidigare programansvarig för ungdoms- och 

missbruksvårdsprogrammet. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen- vilket också examinatorerna har. Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, 

både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. Eftersom vi skriver arbetet 

under en tidsbegränsad period är vår förhoppning och önskan att vi ska kunna utföra 

intervjuer inom en så snar framtid som möjligt. Om så önskas kan temana kring 

intervjun skickas på förhand för eventuell förberedelse. Vår förhoppning är att 

personligen kunna genomföra en intervju med er men om telefonintervju är för er att 

föredra så kan vi också tänka oss det. 

De etiska riktlinjerna som vi förhåller oss till under arbetet är presenterade av 

Vetenskapsrådet. För att ert deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt har vi bifogat 

dessa som en bilaga.  Vi vill påpeka redan nu att alla intervjudeltagare garanteras 

fullständig konfidentialitet, dvs. det kommer inte finnas risk för igenkänning och 

uppgifterna som vi får kommer inte att användas i annat syfte än det som ovan angetts.  

Våra kontaktuppgifter ifall ni önskar nå oss på annat än mejl: 

Sofie Andersson: 0720467506 

Madelene Fasth: 0732333060 

 

Väl mött, 

Sofie Andersson & Madelene Fasth 

Linnéuniversitetet Växjö 

Behandlingspedagogik, ungdoms - och missbruksvård 
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II 

Forskningsetiska riktlinjer utfärdade av vetenskapsrådet 
 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 

av är de som presenteras av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt 

deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 

ser på dem.  

 

Informationskravet  
Innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens syfte och tekniken 

för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi är, vilken utbildning vi 

tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta att ditt deltagande är 

helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte delta längre. 

 

Samtyckeskravet 
Innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något du inte gillar så 

diskuterar vi det och finner nya alternativ, eller så kan du avsluta ditt medverkande i 

studien.  

 

Konfidentialitetskravet  
Innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det är just du som deltagit i 

studien och delgett oss dina erfarenheter. 

 

Nyttjandekravet 
Innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/uppsatsen kommer att användas till. 

Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras. Om så önskas 

kan du få ett exemplar av uppsatsen. 

 

Vi hoppas att du i och med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. 

För oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det 

är just de som vi är intresserade av! 

 

Sofie Andersson & Madelene Fasth 

Linnéuniversitetet i Växjö 

Behandlingspedagogik, ungdoms- och missbruksvård 
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III 

Intervjuguide 
 

 

 Dagligt arbete, arbetsuppgifter, utbildning  

 Erfarenhet av att arbeta med självskadebeteende  

 Erfarenhet av smitta: Positiv? Negativ? Initiativtagare? Exemplifiera!  

 Finns det någon ”rangordning” bland de som självskadar sig (d.v.s. någon som 

är mer förebild än andra)? 

 Riskfaktorer. Hur ser du på att blanda tjejer med samma problematik?  

 Vad beror det på att klienterna lyckas påverka varandra på det här sättet? Någon 

särskild typ av människor? (Social inlärning, imitation, modellering - 

psykiatriska diagnoser? unga? etc.).  

 Är det skillnad i smitta bland tjejer med suicidalt respektive icke suicidalt 

självskadebeteende?  

 Hur ser du själv på fenomenet och vad som kan förhindra det/förebygga det?  

 Behandlarens roll i detta? hur påverka? hur viktig? 

 Vad ger/har det (eventuella problemet) för konsekvenser/betydelse för 

behandlingsarbetet?  

 Arbetar ni efter någon speciell (pedagogisk) metod för att förebygga smitta? 


