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SAMMANFATTNING 

Denna studie är en kvalitativ intervjustudie som har som syfte att undersöka kuratorers 
upplevelser av självskadebeteende bland ungdomar. Semistrukturerade intervjuer 
genomfördes med fem kuratorer vid skolor och ungdomsmottagning. Den tidigare 
forskningen lyfter fram att det skett en ökning av ungdomars dåliga mående. Resultat av 
denna studie visar att kuratorer upplever en ökning av självskadebeteende bland ungdomar. 
Resultatet visar även att kuratorerna önskar mer förebyggande arbete av självskadebeteende 
och allt mer gemensamma utbildningar med verksamheter som arbetar med ungdomar. Som 
stöd i analysen använts ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Slutsatsen blev att det 
existerar en brist på forskning om pojkars självskadebeteende. I takt med samhällets 
utveckling är det allt vanligare att ungdomar uttrycker sin ångest i sociala medier. Det är 
dock inte lika vanligt att det talas om självskadebeteende bland pojkar som flickor. 
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ABSTRACT 

This thesis is a qualitative interview study and it’s purpose is to examine counselors 
experiences of self-harm behavior amongst teenagers. Semi-structured interviews were 
implemented with five counselors in schools and youth clinic. The previous research lifts 
commonly that there has been an increasement of teenagers mental illness. Result of this 
study showed that counselors perceive an increasement of self-harm behavior amongst 
teenagers. The result also showed that counselors want more preventive actions against self-
harm behavior and more education with authorities working with teenagers. Supported in 
the analysis is the socialconstructionism. The conclusion is that there is a deficiency in 
research of boys self- harm behavior. With the developing community it is more common 
that teenagers express their anxiety in social media. It is however not that common that self-
harm behavior is brought up about boys as much as girls.  

Keywords: Self- harm, Teenagers, Counselors, Mental illness 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 
Självskadebeteende kan uppvisas i olika former och att det främst sker bland flickor. Det kan 
handla om att bränna sig, strypa sig eller slå sig själv. Ångest har en stor påverkan till att 
ungdomar utför självskadebeteende. Anledningar till att skada sig själv kan vara att reducera 
den ångest som uppkommer från att exempelvis ha varit med om något traumatiskt. 
Ungdomar uppmuntrar även varandra till att utföra självskadebeteende med anledning till 
att minska smärtan och reducera den ångesten ungdomen upplever (Tjejjouren, 2016). 
Landstedt och Gillander Gådin (2011) menar att ett självskadebeteende är en medveten 
självskadehandling för att orsaka kroppslig eller själslig skada. Dessa handlingar kan vara att 
inta substanser eller orsaka kroppslig skada med ett objekt.  

Den statistik som finns tillgänglig i Sverige visar att det finns en tendens till ökning av 
självskadebeteende. Det har framkommit av personal som arbetar med ungdomar att 
beteendet har ökat. Unga flickors självskadebeteende kan beskrivas som ett sätt att hantera 
den stress och de krav som samhället har skapat. Klyftan mellan en flickas identitet och 
samhällets konstruktion på hur en flicka ska vara blir allt större. Vidare beskrivs 
självskadebeteende som ett sätt för unga flickor att skapa en identitet då det är ett sätt att få 
bekräftelse från andra. Denna känsla som bekräftelsen skapar är i slutändan starkare än den 
smärta som självskadehandlingen orsakar (Socialstyrelsen, 2004).  

Självskadebeteendet är ofta relaterat till andra psykiatriska sjukdomar som impulskontroll, 
missbruk, ätstörningar samt depression. Dessutom kan individens historik påvisa om 
självskadehandlingar kommer utvecklas. Det har visat sig att om ett barn blivit försummad, 
misshandlad eller utnyttjad kan detta leda till svårigheter att hantera emotionella reaktioner 
(Socialstyrelsen, 2004).  

Kuratorer i olika instanser möter ungdomar med olika problematik. I instanser så som skolan 
samt ungdomsmottagningen är det ofta ungdomarna som söker kuratorer för att prata om 
sin vardag. I samtalen kan det uppkomma om självskadehandlingar utförs. Denna studie 
påbörjades med ett antagande om att en större del ungdomar uppsöker kurator på grund av 
sitt psykiska mående. Det är därför viktigt att lyfta fram självskadebeteende bland ungdomar 
oavsett kön så att socialt arbete får direktiv om hur arbetet kan utvecklas till det bättre. Den 
tidigare forskningen gjord av McAndrew och Warne (2014) och Landstedt och Gillander 
Gådin (2011) samt Doyle, Treacy och Sheridan (2015) nämner till en stor del bara flickor som 
utför självskadehandlingar. Därför kan denna studie underlätta för att föra vidare forskning 
som kommer att göras gällande självskadebeteende bland ungdomar oavsett kön. 
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1.2 Syfte och Frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka kuratorers egen tolkning samt erfarenheter av ungdomar 
med självskadebeteende samt hur de arbetar med målgruppen. Studien syftar även till att öka 
förståelsen kring självskadeproblematik genom att undersöka vilka orsaker som kan ligga till 
grund för ett självskadande beteende. Studiens frågeställningar är: 

• Hur kan självskadebeteende beskrivas utifrån kuratorer som arbetar med ungdomar 
som har ett självskadebeteende? 

• På vilka sätt kan kuratorer som möter ungdomar med självskadebeteende bemöta 
dessa och hur kan det förebyggande arbetet utvecklas?  

1.3 Centrala begrepp 
I studien används begreppet ungdomar i betydelsen pojkar och flickor i åldersgrupperna 15 
till 20 år (Nationalencyklopedin, 2016). 

Med självskadebeteende avses om en individ skadar sig själv fysiskt, psykiskt eller socialt kan 
detta antyda till ett självskadebeteende. Den fysiska och psykiska delen kan innebära att 
denne skär, rispar eller bränner sig själv. Det kan även handla om att missbruka alkohol och 
narkotika, svälta sig själv eller hetsäta men också att ta sociala risker som prostitution 
(Socialstyrelsens, 2004). 

Med begreppet självskadehandling avses den konkreta handlingen av ett självskadebeteende, 
exempelvis när en ungdom skär sig för att åstadkomma självskada.  

2 TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Möjliga faktorer som kan leda till ett självskadebeteende 
Enligt Landstedt och Gillander Gådin (2011) har självskadebeteende ökat bland ungdomar de 
senaste tio åren och för att kunna förebyggas behövs mer kunskap om kontextuella samband. 
Självskadebeteende beskrivs som ”deliberate self-harm” (DSH) vilket går att översätta som 
en medveten självskadehandling med ett icke dödligt resultat. Studiens resultat samlades in 
med hjälp av en enkät som delades ut av lärare i klasser och där respondenterna var i 17 års 
ålder. Deras tidigare forskning visade att i andra länder, så som Danmark, var det nästan 
dubbelt så vanligt att flickor utförde självskadehandlingar än pojkar. Dessa resultat visade att 
i tidigare undersökningar tar studierna hänsyn till klass och sociala nätverk vilket kan 
påverka utsträckning och regelbundenhet. Dessutom lyfts det fram i resultatet att ungdomar 
som bor i ett hem med en förälder har större risk att utföra självskadehandlingar. Däremot 
finns det starka bevis att i de familjer där det finns psykiska sjukdomar finns en större risk att 
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ungdomar utför självskadehandlingar. Sexuella eller andra övergrepp mot barn är även 
riskfaktorer för utveckla ett självskadebeteende.  

Resultat av studien gjord av Landstedt och Gillander Gådin (2011) visade även att 
självskadebeteende är mer vanligt hos flickor med en lägre socioekonomisk status än hos 
pojkar. Mer generellt var psykisk stress, otrygg skolmiljö, litet socialt nätverk, gå i ett 
yrkesinriktat gymnasieprogram och fysiska övergrepp faktorer som påverkar flickor som 
pojkar. Deras resultat visade en högre procent att pojkar utför självskadehandlingar vilket de 
argumenterade genom att använda självskadebeteende som ett större samlingsnamn för 
självskadehandlingar. Därför valde de att involvera fler handlingar och beteenden i 
samlingsnamnet självskadebeteende. Dock lyftes det fram att det fortfarande behövs mer 
litteratur och forskning gällande självskadebeteende bland unga pojkar då det inte finns i 
samma utsträckning som i studier gällande flickors.  

Young, Sproeber, Groschwitx, Preiss och Plener (2014) undersökte hur självskadebeteende 
kan förknippas med ungdomar som tillhör en subkultur. Med subkultur menas att individer 
klär sig på ett sätt, har annorlunda smink, musiksmak och uppför sig på sätt som sticker ut 
från den norm som råder. En enkätundersökning utfördes på ungdomar i 15 års ålder i en 
skola i Tyskland. Genom denna enkät kunde de urskilja och identifiera vilka som tillhör en 
subkultur samt vilka sociala och socioekonomiska bakgrunder de har. I resultatet gjord av 
Young m.fl. framkom att det fanns olika faktorer till varför individer utför 
självskadehandlingar och att det i huvudsakligen sker under tonåren. Självskadehandlingar 
kan utföras för att söka uppmärksamhet eller vill tillhöra en subkultur. Individer som tillhör 
en subkultur så som ”goth”, punkare eller ”emo” löper en tredubblad risk för att utveckla en 
depression och en femdubblad risk för att utveckla ett självskadebeteende, än individer som 
inte tillhör någon subkultur. Vidare visade resultatet att det fanns en social infektion. Både 
flickor och pojkar med ett självskadebeteende ofta har en vän som också har det. Det fanns 
även riskfaktor för att utveckla ett självskadebeteende bland minoritetsgrupper med låg 
socioekonomisk status. Dessutom visade resultat gjord av Young m.fl. att ungdomar inte 
utför självskadehandlingen enbart för att söka hjälp eller komma över ångest, utan även för 
att reglera sina känslor.  

En studie gjord av Doyle, Treacy och Sheridan (2015) undersökte faktorer som kan leda till 
ungdomars självskadebeteende och empirin samlades in genom att dela ut enkäter i en skola. 
Ungdomarna var i 15 till 17 års ålder. Resultatet visade på att det fanns många faktorer till att 
ungdomar utför självskadehandlingar. Den vanligaste faktorn till varför pojkar skadar sig 
själva är för att de har en vän som också gör det. För pojkar som flickor var den vanligaste 
faktorn för självskadebeteende när de bråkat med sina föräldrar och därefter haft svårt med 
att kontrollera sina känslor.  

I en studie gjord av McAndrew och Warne (2014) undersöktes det, genom kvalitativ intervju, 
vilka faktorer som kan leda till självskadehandlingar bland ungdomar. Resultat visade att de 
vanligaste faktorerna är om ungdomar är utsatta för mobbning i skolan. Stress från skola och 
omgivning och familjeproblem var andra faktorer som kan leda till självskadehandlingar.  

2.2 Återhämtning av självskadebeteende 
En studie gjord av Doyle, Treacy och Sheridan (2015) undersökte på vilka sätt ungdomar i 15 
till 17 års ålder kan erhålla professionell hjälp för sitt självskadebeteende. Det har visat sig att 
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självskadehandlingar i tidig ålder kan leda till allvarliga psykiska problem i framtiden. 
Resultatet påvisade att ett register används i deras kommun där det framkommit när 
ungdomar utför självskadehandlingar. Registret fick in information om självskadebeteende 
genom sjukhusen. Somliga ungdomar tvingades till sjukhuset på grund av allvarliga skador 
medan andra väljer att dölja sin självskadeproblematik. Däremot fanns det ungdomar som 
frivilligt sökt vård. I resultatet framkom det även att ungdomar som blivit tillfrågade varför 
de inte har sökt hjälp svarade majoriteten att den vanligaste orsaken var att de förnekar 
problemet. 

Vidare visade resultatet av studien gjord av Doyle, Treacy och Sheridan (2015)  att en 
ungdom som sökte hjälp för sitt självskadebeteende inte är vanligt utan att det ofta är en vän 
eller en förälder som åberopar problemet. En vanlig orsak till att ungdomar inte själva tar tag 
i problemet är för att de tror att de kommer klara av att besegra självskadebeteendet själva. 
Dessutom fanns det den grupp ungdomar med självskadebeteende som inte vill att någon ska 
veta om det vilket förblir dolt. Resultat av Doyle m.fl. visade även att det är viktigt att kunna 
upplysa ungdomarna till vikten av att söka hjälp av professionella som arbetar med 
självskadebeteende, och inte enbart prata med vänner, lärare eller skolpersonal. Detta 
eftersom de saknar den kunskap som behövs för att ungdomen ska kunna erhålla hjälp och 
stöd. Det är även viktigt för professionella att utvecklas för att kunna motivera ungdomar att 
våga söka hjälp. Denna motivation kan vara att informera och lära ungdomar och lärare om 
vad självskadebeteende innebär, att det är vanligt och att det finns hjälp för det. 

Studien gjord av McAndrew och Warne (2014) undersökte ungdomars process till att erhålla 
professionell hjälp för sitt självskadebeteende samt vilka påföljder det kan ge. I resultatet av 
studien framkom det att vänner har varit det viktigaste stödet för ungdomar som utfört 
självskadehandlingar. Ungdomar anser att professionell hjälp är för andra med allvarligare 
problem eller vill inte få uppmärksamhet samt att de vill hantera sina problem på egen hand. 

McAndrew och Warne (2014) lyfter fram tre teman som syftar till hur ungdomar försöker 
komma ur ett självskadebeteende. Där presenterades enbart flickors erfarenheter eftersom 
pojkar ofta ses som en dold population. Det första temat handlade om att ungdomar med 
självskadebeteende gör det för att bli av med stressen i sitt liv, andra temat handlar om hur 
de hjälper sig själva ur beteendet och tredje temat handlar om att ta tag i saken för ett 
hälsosamt liv. De slutsatser som framkom är att ungdomar anser att det är svårt att söka 
professionell hjälp för sitt problem. De ungdomar som vill erhålla hjälp vänder sig till 
skolkuratorer, skolsköterskor och myndigheter. Andra ungdomar vände sig till 
onlinetjänster. En annan slutsats av studien var att professionella som arbetar inom Child 
and Adolescent Mental Health Services (CAMHS) skapar en trygg miljö för ungdomen inför 
första mötet, för att denne skulle känna sig tillräckligt bekväm för att prata om sina problem. 
Det sker genom att de professionella lyssnar, inte dömer, visar tillit och säger att de har 
tystnadsplikt. Formen har visat sig hjälpa ungdomar vilket skapar ett förtroende tillsammans 
med de professionella, utanför familj, vänner och omgivning. Professionella bör upplysa 
ungdomar om vad som finns tillgängligt för dem om de vill ha hjälp för sin 
självskadeproblematik.  

En studie har gjorts av Foster, Birch, Allen och Rayner (2015) som bland annat undersökt 
faktorer som kan leda till ungdomars självskadebeteende. Bland ungdomar var det väldigt 
vanligt och inom hälsa och social omsorg ligger den högt upp i prioritering av ett 
förebyggande arbete. Resultat visade att majoriteten ungdomar med självskadebeteende inte 
söker hjälp för det. Vanliga faktorer till varför ungdomar utför självskadehandlingar är 
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exempelvis stress i hem, skola eller i sociala sammanhang, utsatthet för mobbning samt bråk 
med föräldrar. 

Den tidigare forskningen innefattar studier som berört faktorer som kan leda till ett 
självskadebeteende. Samt faktorer som kan underlätta en återhämtning av den psykiska 
ohälsan. Dessa studier kan underlätta att se samband med de utsagor respondenterna förser 
gällande bland annat ökningen av självskadebeteende hos ungdomar det senaste decenniet. I 
den tidigare forskningen omnämns det att en ökning har skett bland ungdomar med 
självskadebeteende. Dessutom tas det upp hur ungdomar som utför självskadehandlingar bör 
bemötas av professionella.  

3 TEORETISKT PERSPEKTIV 

3.1 Socialkonstruktionism 
Den teori som stödjer denna studie är socialkonstruktionism. L.Berger och Luckmann (1998) 
talar om människans organism och den utveckling denne befinner sig i som är en bestämd 
social miljö. Samhället är därför både en objektiv men även subjektiv verklighet. Människan 
utvecklas ständigt tillsammans med miljön denne befinner sig i. I denna miljö är det sociala 
konstruktioner som kulturella och sociala bestämmelser som styr vad som förmedlas till 
människan och formar denne. Dessa sociala konstruktioner är även uppbyggda av människan 
i samspel med varandra. När identiteten väl är formad kan den förändras baserat på de 
relationer en individ har med andra individer. Det går även att säga att det finns ett tydligt 
samband mellan identitet och samhälle. En individs identitet är en stor del av den subjektiva 
verkligheten. De handlingar som utförs av människan kallas för typifieringar som handlar om 
att kategorisera de handlingar som utförs av individer. Typfieringar kan definieras som 
samlingsnamn för handlingar som utförs. De handlingar som utförs av individer är ett 
institutionellt handlande. Detta menas att typifieringar är konstruerade. I olika miljöer, som 
exempelvis skola, sker typifieringar baserat på individers handlande inom de konstruerade 
sociala miljöerna. Det existerar även roller inom intuitionen som varje individ tilldelas, 
exempelvis elever och lärare inom skolans insitution. Varje nyfödd individ ingår inte till en 
början av samhället utan denne blir en del av samhället när vissa kriterier uppfyllts. Mellan 
individer skapas ett band då en förståelse för varandras definitioner och levnadssituationer 
delas och förstås. När ungdomar kommer till insikt att den verklighet deras föräldrar lever i 
inte är den enda utan att det finns fler konstruerade verkligheter kan detta orsaka en kris. En 
kris uppstår då individen får en insikt att läraren har en högre makt i skolmiljön och där 
föräldrarna dessutom inte har lika mycket makt som i hemmet. Det finns därför en hierarki 
inom skolmiljön. Denna identitet formas av de sociala interaktioner som en individ erfarit. 

Socialkonstruktionism uppstod enligt socialpsykologin när en artikel publicerades av 
Kenneth J. Gergens år 1973. I artikeln lyftes det fram att för att kunna förstå individens 
psykologiska och sociala delar måste de delar som involverar individen studeras. Dessa delar 
är både de sociala interaktionerna men även involverandet inom ekonomin och politik. 
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Socialkonstruktionism kan därför vara svårdefinierat (Angelöw & Jonsson, 2000; Hacking, 
2000). Eftersom förändringar sker fortlöpande går det därför inte att bestämma hur 
individer eller samhällen beter sig och är strukturerade. Därför bör det istället läggas vikt vid 
att förstå hur individer och samhället ter sig i nutid. Den sociala konstruktionismen lägger 
även en större vikt vid de observationer som individer gör vilket bör ifrågasättas då 
observationer leder till antaganden om verkligheten. Detta då individers observationer inte 
är objektiva. Dessa antaganden kommer från individerna själva genom att konstruera sin 
verklighet och dess observationer. Dessutom är varje individs verklighet unik och de sociala 
interaktionerna leder till att den verklighetsuppfattningen har format dem. 
Socialkonstruktionism handlar om att språket individer använder är en social handling och 
det ska läggas en större vikt vid interaktioner och sociala processer individer emellan 
(Angelöw & Jonsson, 2000).  

Det finns tre delar som lyfts fram inom socialkonstruktionism och dessa delar är sanning, 
kunskap och verklighet. Att analysera utifrån detta har blivit allt vanligare. Det kan vara 
befriande för individer att inse att något i samhället är konstruerat och är inte en naturlig del 
av människan. Det har även tidigare funnits synsätt där världen har kategorier men att dessa 
inte är bestämda utan det är upp till individerna att besluta hur världen ska presenteras. 
Dock har synsättet lyfts fram som något omodern då det istället har börjat diskuteras kring 
att världen faktiskt har förbestämda kategorier och det är upp till individerna själv att 
upptäcka dessa. Den kontext som sociala interaktioner befinner sig i, förstås om hänsyn till 
kontexten görs. I vissa fall kan ekonomin också vara social konstruerat. Vidare lyfts det fram 
att sjukdomar, mer specifikt psykiska sjukdomar, är något som ständigt blir konstruerade. 
Detta innebär att individer ofta är osäkra till diagnoser och det kan finnas reflektioner om det 
är konstruktioner som någon professionell själv har skapat. Överlag beskrivs det att psykiska 
sjukdomar är en tillfällig period i en individs liv. Sjukdomarna framkommer av faktorer så 
som tid, kultur och miljö. Även övergrepp mot barn kan anses som en socialkonstruktion då 
ämnet diskuteras, debatteras och ständigt utvecklas gällande åsikter och tyckanden (Hacking, 
2000).  

4 METOD OCH MATERIAL 

4.1 Val av metod 
Med uppsatsens syfte valdes en kvalitativ metod där intervjuerna var semistrukturerade så 
att respondenterna får möjlighet att själva utveckla sina svar, vilket inte skulle vara möjligt 
om en strukturerad intervju användes. Bryman (2008) lyfter fram att semistrukturerade 
intervjuer inom kvalitativ forskning är flexibla då tanken är att fånga respondentens 
erfarenheter för att sedan tolkas. När en semistrukturerad intervjuguide används finns det 
möjlighet för respondenten att besvara frågorna individuellt samt att frågorna inte behöver 
ställas i ordningen som de är formulerade. Intervjuguiden som användes var tematiserad 
med frågor gällande yrkesroll, frågor som berör självskadebeteende samt om det 
förebyggande arbetet. Bryman (2008) menar att tematiseringar i intervjuguider bör göras så 
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att de hamnar i en bra ordning och att de svar som framkommer underlättar besvarandet av 
studiernas frågeställningar. Därför har de tematiseringar som gjorts även blivit strukturerade 
så att det under intervjun gick att hålla en struktur men även möjlighet till att avstå från vissa 
frågor. Han menar även att Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att semistrukturerade 
intervjuer går att applicera i olika intervjuer eftersom frågorna inte enbart är strukturella 
eller informella. Därför är denna intervjumetod passande för att fånga erfarenheter men även 
hur arbetet är strukturerat på arbetsplatsen utifrån professionellas syn.  

Studien är mer av ett induktivt slag. Bryman (2008) beskriver att ett induktivt angreppssätt 
innebär at resultatet ger upphov till vilken teori som kan användas i analysen och som 
utgångspunkt i studien. I denna studie gav resultatet upphov till teorin 
socialkonstruktionism. Eftersom den tidigare forskningen inte lyft fram denna teori valdes 
den för att förhoppningsvis framkomma med ny information. 

4.1.1 Urval 

Med studiens syfte söktes kuratorer som möter ungdomar i sitt arbete. Urvalet i denna studie 
var ett målinriktat urval. Vilket innebär att kuratorerna inte valdes på ett slumpmässigt sätt. 
Istället valdes kuratorer som uppfattades vara relevanta för studiens syfte. Bryman (2008) 
menar att det är ett sätt att strategiskt välja intervjupersoner som kan lättast besvara de 
forskningsfrågor som finns. Samtliga kuratorer som valdes arbetade på en grundskola, tre 
gymnasieskolor och en ungdomsmottagning.   

Kontakt med kuratorerna togs antingen via telefon och mail. Därefter bokades intervjuer som 
hölls på deras arbetsplats. De tre första kuratorer som tackade ja arbetar på gymnasieskolor 
medan den fjärde kuratorn arbetar på högstadiet. Den femte kuratorn som tackade ja arbetar 
på ungdomsmottagningen. 

4.2 Datainsamling och genomförande 
Samtliga fem intervjuer skedde på kuratorernas arbetsplats och tog cirka 30 minuter var att 
genomföra. Respondenterna blev informerade om att intervjun behandlas anonymt samt att 
de i studien får fiktiva namn. Förfrågningar om intervjuerna fick spelas in gjordes, och 
samtycke från respondenterna erhölls. Inspelning av intervjuerna underlättar för 
transkribering vilket möjliggör noggrann granskning om citat skrivs in i studien samt för att 
viktig information inte glöms bort. Bryman (2008) beskriver att inom kvalitativ forskning är 
en inspelning av intervjuer ett sätt att bidra till att ingenting från intervjuerna glöms bort. 
Det underlättande även för respondenterna att de spelas in så att de inte, under intervjuns 
gång, blir distraherade av ljudet som går till att skriva anteckningar men även till den tid som 
tar att föra anteckning.  

4.3 Databearbetning och analysmetod 
Efter att intervjuerna hölls blev de snarast transkriberade. Bryman (2008) lyfter fram att 
transkribering är ett verktyg för att underlätta analysen inom kvalitativ forskning. Det ger 
möjlighet att gå igenom respondenternas svar fler gånger men även att andra kan läsa 
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igenom svaren som framkommit i intervjun så att ingen tvetydighet sker. Med detta menas 
att det finns ljudfiler som kan bevisa att intervjuaren hållit en neutral och icke-värderande 
position igenom intervjun. Att transkribera innebär även att i analysen går det att använda 
exakta citat av respondenternas utsagor vilket i denna studie varit till stor hjälp. Dessutom 
menar Kvale och Brinkman (2009) att respondenternas utsagor kan kortas ner vilket är ett 
hjälpredskap för att korta ner den insamlade informationen, men att ändå behålla det viktiga 
som framkommit i dessa utsagor. 

Vidare blev det insamlade materialet tematiskt analyserat. Bryman (2008) beskriver att det 
handlar om att betona begrepp och kategorier för vidare tolkning. Materialet som 
framkommit ur denna studie blev först bearbetat för att finna kategorier och sedan kunna 
kodas. Därefter analyserades och tolkades det kodade materialet med hjälp av 
tematiseringar. Tematiseringar och undertematiseringar skapades för att underlätta att finna 
gemensamma likheter gällande ämnet vilket gjordes systematisk genom analysen. Tre 
tematiseringar redovisas i avsnittet resultat och analys. Utsagorna av respondenterna fick 
sedan ytterligare läsas igenom noggrant för att föra in utsagorna under respektive tema. 

4.4 Etiskt ställningstagande 

4.4.1 Forskningsetiska ställningstagande 

Studiens ursprungliga ide var att samla in ungdomars syn och möjliga erfarenheter kring ett 
självskadande beteende. Efter ett etiskt ställningstagande gick det inte att genomföra denna 
tanke. En enkät om självskadebeteende och frågor om självskadehandlingar kan påverka de 
individer som det berör negativt. Vetenskapsrådet (2002) har lyft fram att i vetenskapliga 
studier ska ett individskyddskrav uppfyllas vilket innebär att en individ inte får utsättas för 
psykisk eller fysisk skada. Inför varje studie ska en avvägning göras där det förväntade 
resultatet inte medför en negativ konsekvens för respondenten. Med underlag beslutades det 
ändra syfte till att enbart intervjua professionella.  

Det existerar fyra forskningsetiska principer framtagna av Vetenskapsrådet (2002). Dessa 
krav ska uppfyllas och är följande: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 
och nyttande krav. Det första kravet innebär att samtliga respondenter ska vara informerade 
om syftet med studien och att de är frivilligt involverade. Ett samtyckeskrav innebär att 
respondenterna ger sitt samtycke till att medverka i studien. Med ett konfidentialitetskrav 
menas att det ska vara sekretessbeskyddat, kravet att anonymitet ska skyddas samt att 
individers identitet inte ska röjas. Informationen bevaras på sådant sätt att inga obehöriga 
kan ta del av uppgifterna. Nyttjandekravet innebär att det som insamlats om individer enbart 
får användas i forskningsändamål. Med dessa krav som stöd har samtliga respondenter i 
denna studie blivit tillfrågade samtidigt som de blivit informerade om studiens syfte. Därefter 
har ett samtycke insamlats där de tackat ja till att bli intervjuade. Innan intervjun påbörjades 
informerades samtliga respondenter om samtycke till att spela in intervjun för senare analys. 
Dessutom erhölls information om att respondenternas riktiga namn i studien inte kommer 
användas utan istället fiktiva namn för att säkerställa deras anonymitet. Fördelen är att ge 
möjlighet att uttrycka sig fritt och mer djupgående. Dessutom ställdes frågor som berörde 
svåra klientärenden och därför var fiktiva namn ett sätt att även säkerställa ungdomens 
anonymitet för att inte kunna blir identifierbar. Ingen av respondenterna valde att avsluta 
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intervjun under samtalet, men de hade möjlighet att gå vidare från frågor om de inte kände 
sig bekväma att svara på.  

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet beskriver Bryman (2008) som ett sätt att bedöma om de slutsatser som en studie 
fått är sammanhängande. En intern validitet menas att med de slutsatser som framkommit 
har ett tydligt orsakssamband. Denna brukar ofta vara låg eftersom det är svårt att fastställa 
orsakssamband till ett resultat. En extern validitet innebär om urvalet har gjorts 
slumpmässigt när resultat samlas in. Om det används icke-slumpmässiga urvalsmetoder till 
en studie innebär detta att den externa validiteten blir lägre. Vidare menar Kvale och 
Brinkman (2009) att validitet istället används som ett verktyg att öka validiteten genom 
bland annat tillvägagångsätt, urval och datainsamling för att bedöma om studien har 
undersökt det som avsett samt kommit fram till relevanta slutsatser. I denna studie har de 
resultat som framkommit varit överensstämmande med samtliga respondenter samt större 
del av den tidigare forskningen. Dock går det inte att generalisera respondenternas utsagor 
till alla ungdomars psykiska mående. Det går inte heller att påstå att de fem kuratorer som 
intervjuades representerar övriga kuratorer i likande arbetsplatser gällande erfarenheter om 
självskadebeteende bland unga. Det fokus som har lagts har varit på deras individuella 
erfarenheter vilket inte heller är generaliserbart. Eftersom respondenterna i denna studie 
valdes baserat på arbetsplats går det inte att påstå att den externa validiteten är hög.  

Med denna studie går det inte att hävda att resultatet skulle bli detsamma om fem andra 
kuratorer skulle bli intervjuade. Bryman (2008) förklarar att extern reliabilitet handlar om 
en studie som skulle kunna göras exakt likadant på nytt och att resultatet då skulle kunna bli 
detsamma. Dock kan detta vara svårt inom kvalitativ forskning då det handlar om att sociala 
miljöer ska vara oförändrade om en studie ska replikera en annan. Därför går det att påstå att 
på grund av sociala miljöer så som val av stad samt kuratorer som arbetar i olika arenor blir 
det svårt att replikera denna studie. Intern reliabilitet betyder istället att de som är 
involverade i en studie är överens kring det som ska tolkas av det som framkommer av 
empirin. Gällande den interna reliabiliteten i studien är denna hög beträffande resultat som 
analysen påvisar.  

5 RESULTAT OCH ANALYS  

Vi har valt att använda fiktiva namn på respondenterna för att skydda deras identitet, men 

även skapa en tydlig struktur för läsaren. Att använda fiktiva namn ger möjlighet att klarare 

förstå vilka delar respondenterna har sagt. Vi kommer inleda resultatredovisningen med att 

presentera respondenterna. Tematiseringen presenteras i tre teman och baseras på 

frågeställningarna. Dessutom för att förstärka samt koppla den tidigare forskningen och 

teorin i analysen under varje tema. 
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5.1 Presentation av respondenterna 
Oliver är utbildad socionom och har arbetat som kurator i 30 år med ungdomar på 
gymnasienivå.  

Sara är socionom samt har steg 1 utbildning inom kognitiv beteende terapi (KBT). Hon har 
arbetat tio år inom vårdcentral som kurator och har arbetat ett år på en grundskola i 
Mellansverige som kurator. 

Elias har en kandidatexamen i sociologi. Han har arbetat på socialtjänsten i tio år och 
arbetar sedan sex månader tillbaka som en kurator på en gymnasieskola.  

Lilly är utbildad socionom och har arbetat i 20 år på en gymnasiumskola som kurator, men 
har även en bakgrund som socialsekreterare på behandlingshem. 

Amelia är utbildad beteendevetare och har arbetet 14 år i samma kommun. Delvis som 
barnkurator, skolkurator och är nu kurator på ungdomsmottagningen.  

5.2 Kuratorernas erfarenheter av självskadebeteende 
Det framkommer att Oliver främst kommer i kontakt med ungdomar som söker upp honom 
självmant för att få information om verksamheter de kan vända sig till för att få hjälp med sin 
problematik. Ungdomar som går sitt sista år på skolan går igenom stress av olika orsaker. Ett 
exempel kan vara separationsångest av det skäl att framtiden inte är bestämd än. 

Tidigare har det varit övervägande flickor som har besökt Oliver, dock har det sedan en tid 
tillbaka ökat antalet pojkar som haft samtal. Oliver beskriver att det finns 
självskadehandlingar i form av att skada sig själv sexuellt och självsvält. Hans erfarenheter 
talar för att självskadehandlingar i alla former går i perioder. De självskadehandlingar som 
framkommer vara svårare att hantera är de där ångest är involverad. Oliver förklarar att: 
”…Så jag vet inte om jag kan säga att det är något som har varit extra svårt så där för att alla 
bär ju på någon form av ångest och det är ju den som är svårast egentligen.”. Det har visat sig 
att om en ungdom har ett självskadebeteende framkommer det i samtalen som sker med 
Oliver. Dessa samtal kan ha påbörjats med en annan anledning och som sedan framkommer 
successivt. En anledning till dessa samtal kan vara hög frånvaro. Oliver försöker med 
motivationssamtal motivera ungdomen till att berätta om självskadebeteendet till sina 
föräldrar för att sedan få det bekräftat av föräldrarna att ungdomen har berättat. Det är 
viktigt för ungdomens återhämtning att ha med föräldrarna. Huvudsakligen är relationen 
med ungdomen viktigare än kommunikation med föräldrarna.  

Utifrån Olivers erfarenheter framstår skärandet som den vanligaste formen av 
självskadehandlingar men allt fler samtal talar även för att andra former blir allt vanligare, så 
som att använda sin kropp sexuellt för att hantera ångest. I de samtal med ungdomen 
används inga nedskriva rutiner om hur samtalet ska ske, eftersom Oliver anser att samtalen 
inte blir individuella. Oliver använder sig av ett lösningsfokuserat synsätt. 

Sara får kontakt med ungdomar genom att vara ute i verksamheten. Dessutom söker 
ungdomar upp henne för att boka tid. Majoriteten av ungdomarna som söker upp henne är 
unga flickor och de erfarenheter hon har om självskadebeteende är att det kan gå i perioder.  
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Sara beskriver att de vanligaste formerna av självskadehandlingar hon har erfarit är skärning 
med kniv, sticka sig med pennor i armen och gnugga med suddgummi. Sara menar att det 
inte finns några direkta rutiner i sitt arbete. De möten som är svårare att hantera har varit de 
där en förnekelse är inblandad, vilket gjort det svårt att nå fram till ungdomen.  

Elias beskriver att i sitt arbete söker ungdomarna upp honom eller att de först går till sin 
mentor som i sin tur tar kontakt med Elias. De vanligaste anledningarna Elias möter 
ungdomar på sin arbetsplats är på grund av hög frånvaro, psykisk ohälsa samt sämre 
studieresultat. Eftersom gymnasieskolan är uppdelad med program möter Elias mer pojkar 
än flickor mellan 16 till 18 år vilket han tror beror på uppdelning på skolan.  

På Elias arbetsplats förekommer självskadebeteende bland unga och det är vanligtvis de 
själva som söker upp kurator eller att de går till skolsköterskan som hänvisar till Elias. Han 
beskriver att:”. Men jag tycker att det är mycket att man inte äter, en ångestreducering i sig. 
Det har varit ett par stycken som faktiskt inte äter, det blir ju ett visst uppfyllande i det.” Av 
de ungdomar med självskadeproblematik som Elias mött, är det mer förekommande att 
ungdomen rispar sin hud och använder maten för att uppleva en ångestreduktion samt 
ibland för att straffa sig själv. I de samtal som sker mellan ungdomen och kuratorn är det 
viktigt att undersöka nätverket och vilket stöd ungdomen har, samt om det finns andra 
instanser involverade i ungdomens liv. Som stöd i sitt arbete finns nedskrivna rutiner på 
skolan om hur bedömningar ska göras och vilka de ska vända sig till. Alla samtal som sker 
mellan Elias och föräldrarna sker i samförstånd med ungdomen.  

Allra vanligast är att ungdomar kommer till Lilly via lärare eller rektor eller att de själva tar 
kontakt med henne. Lilly möter ungdomar mellan 16 till 20 års ålder och den vanligaste 
orsaken är på grund av deras psykiska ohälsa. Det är ingen markant skillnad gällande kön 
som söker hjälp. Lilly förklarar att: ”…Så det är jätte viktigt att de får hjälp då och att de 
själva vill ha hjälp då. Och sen om de är under 18 år så talar jag alltid om min sekretess, att de 
talar om för föräldrarna.” Lilly anser att föräldrar ska ha kännedom om ungdomens situation. 
De destruktiva handlingar som Lilly har erfarit är tydliga skärsår överallt på kroppen, 
brännmärken av cigaretter samt att ungdomar har tatuerat sig själva med avsikt att göra 
bestående märken som en destruktiv handling. I sitt arbete använder Lilly inga nedskriva 
rutiner på skolan utan hon använder sig av sin erfarenhet och kunskap inom ämnet när hon 
har samtal med ungdomen.  

Vanligast är det unga flickor i 15 till 17 års ålder som Amelia möter. Hon tror att det är mer 
förekommande att flickor besöker mottagningen. Dock möter Amelia fler pojkar än vad 
barnmorskan gör eftersom hon arbetar med provtagningar och sköter smittspårning. 
Ungdomar söker sig själva till ungdomsmottagningen, antingen genom drop-in eller på 
bokade samtal med kurator. I dessa samtal framkommer det om ungdomen har ett 
självskadebeteende. Amelia vill påstå att en tredjedel av de samtal som sker har ungdomen 
en självskadehandling. Hon använder sig inte av några nedskrivna rutiner. Kontakten mellan 
ungdomar och Amelia är väldigt individuell eftersom ungdomar får vända sig till 
ungdomsmottagningen utan föräldrarnas vetskap.  

Amelia anser att självskadebeteende skiljer sig från generation till generation. Hon berättar 
att:  

Det där är väldigt olika från generation till generation. Självskadebeteende i form 
av att skära sig själv är inte alls lika inne som det var för fem-tio år sedan. Utan 
nu är man lite mera mån om sitt yttre, nu pratar jag främst om tjejer, men det kan 
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väl handla om att man väljer att posera i sociala medier på ett väldigt extremt sätt 
så att säga, så det tycker jag är en form av självskadebeteende. 

Ett specifikt möte Amelia berättar om är när en ung flicka hade erfarit ett trauma under sin 
barndom i form av sexuella övergrepp. Konsekvenserna blev att hon kände avsky för sitt 
underliv och valde att skada sig kraftigt. Dessutom hade hon en bipolär diagnos och var 
myndig. Därför var det svårt att övertala henne att söka hjälp.  

5.2.1 Analys av kuratorers erfarenheter av självskadebeteende 

Kuratorernas erfarenheter talar för att om en ungdom har ett självskadebeteende 
framkommer det inte till en början, utan en relation mellan kurator och ungdom måste ske. 
Samtliga respondenter beskriver att det är ungdomar runt 15 till 18 års ålder som de bemöter. 

Ungdomars föräldrar är oftast inte medvetna om självskadebeteendet. Samtliga kuratorer 
lyfter fram att ett förtroende från ungdomen är viktig att ha. Oliver lyfter till exempel fram att 
relationen till ungdomen är viktigare än kommunikation med föräldrarna. Dock ska 
ungdomen motiveras till att involvera föräldrarna för att få dem att söka vård. De vanligaste 
självskadehandlingarna är skärsår, självsvält och att använda sin kropp i sexuella handlingar 
för att få en reducering av ångest. McAndrew och Warne (2014) menar att det är svårt för 
ungdomar att söka hjälp för sitt självskadebeteende. Det kan tolkas att ungdomar söker sig 
eller blir hänvisade till kuratorer för andra problem så som dålig närvaro, destruktiva 
handlingar eller upplevelsen av stress. När det sedan finns ett förtroende delar ungdomen 
med sig av sina erfarenheter. Landstedt och Gillander Gådin (2011) lyfter fram i sin forskning 
att det finns starka samband mellan psykisk ohälsa inom familjer till att en ungdom ska 
utveckla ett självskadebeteende. Det går att tolka att kuratorerna är medvetna om denna 
riskfaktor. Dock nämner fyra kuratorer av fem intervjuade att det inte finns nedskrivna 
rutiner om hur de ska gå tillväga i arbetet med ungdomar som har ett självskadebeteende på 
arbetsplatsen. Oliver beskriver till exempel att nedskrivna rutiner inte är möjligt eftersom 
samtalen då inte blir individuella. Det kan även tolkas utifrån socialkonstruktionism som 
anser att individers verkligheter är unika, och att varje verklighetsuppfattning ska tas hänsyn 
till. Detta går att styrkas i det Angelöw och Jonsson (2000) nämner. L. Berger och Luckmann 
(1998) lyfter fram att människan befinner sig i olika förbestämda sociala miljöer. Dessa 
formar individer och ska därför tas hänsyn till. Doyle m.fl (2015) beskriver att det är viktigt 
för professionella som arbetar med ungdomar som har ett självskadebeteende att utvecklas i 
sin yrkesroll. Det är viktigt på grund av att majoriteten av ungdomar inte vill söka hjälp och 
måste därför motiveras till det.  

Amelia beskriver att hon tror att självskadebeteende skiljer sig mellan generationer. Hennes 
erfarenhet tyder på att självskadehandlingar i form av att skära sig själv var mer vanligt fem 
till tio år sedan. Idag poserar flickor mer extremt i sociala medier och lider av ätstörningar. 
Hon lyfter även fram ett möte där en flicka skadade sig fysiskt i sitt underliv för att hantera 
sin förtryckta ångest av sexuella övergrepp hon varit med om som barn. Detta styrker 
Landstedt och Gillander Gådin (2011) som menar att ungdomar som erfarit sexuella 
övergrepp befinner sig i en riskgrupp för att utveckla ett självskadebeteende. Det går även att 
tolka ur teorin socialkonstruktionism. Teorin lyfter fram att det ska läggas vikt vid 
observationer i nutid, eftersom förändringar sker fortlöpande (Angelöw & Jonsson, 2000; L. 
Berger & Luckmann, 1998). En individs identitet är även en del av den subjektiva 
verkligheten (L. Berger & Luckmann, 1998). Dessa förändringar lyfter Amelia fram då det var 
mer vanligt med skärande på kroppen och idag har det utvecklats till andra former av 
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självskadehandlingar. Samhället konstrueras av människan och kontexten måste tas till 
hänsyn av de som observerar konstruktioner (Hacking, 2000). I detta fall kan det tolkas när 
kuratorn försöker förstå en ungdom med självskadehandling i någon form.  

Enligt Landstedt och Gillander Gådin (2011) är det mer vanligt att flickor har en 
självskadehandling i form av att skära sig själv än pojkar men att det finns bland pojkar 
också. Pojkar är en dold grupp men eftersom deras forskning involverat fler handlingar i 
begreppet självskadebeteende har resultat visat att fler pojkar utför självskadehandlingar. 
Även respondenterna styrker detta som menar på att flickor utför mer självskadehandlingar 
än pojkar men att antalet pojkar med ett självskadebeteende har ökat genom tid. Kurator 
Lilly lyfter till exempel fram att hon tror att hur självskadebeteendet yttrar sig skiljer sig 
mellan könen. Pojkar har en tendens att utföra mer destruktiva handlingar som kriminalitet 
och missbruk. Doyle m.fl. (2015) lyfter fram att ungdomar inte söker hjälp eftersom de tror 
att de själva kan besegra sina problem. Det kan därför reflekteras kring pojkars dolda 
självskadebeteende och att de inte söker hjälp eftersom de själva inte är medvetna om att 
deras handlingar utgör ett självskadebeteende. Även Foster m.fl. (2015) lyfter fram ur deras 
resultat att majoriteten av ungdomar inte söker hjälp för sitt självskadebeteende. 

5.3 Uppfattningar om självskadebeteende 
Samtliga respondenter uppfattar att det har blivit en ökning av självskadebeteende bland 
ungdomar. Självskadehandlingar enligt Oliver kan vara mer än att skära sig själv. Det kan 
även handla om att utsätta sig för faror samt använder mat eller sexuella handlingar. Oliver 
beskriver att ångest kan vara en stor faktor till att ungdomar väljer att skada sig själva. 
Genom att skada sig själv känner ungdomen en viss reduktion av sin ångest. Därför anser 
Oliver att det är viktigt i samtalen att försöka få ungdomen till en beteendeförändring. 

Saras definition av självskadebeteende handlar om att ta itu med sin ångest. Det stöd Sara 
anser ungdomar överlag behöver är kommunikation. Sara beskriver att självskadehandlingar 
är: ”…lite nyfikenhet, uppmärksamhet, ångest. Att man kanske inte vet riktigt vem man ska 
vända sig till.” 

Elias tror att självskadebeteende har ökat på grund av de krav som finns i samhället. Elias 
definition av självskadehandlingar är att skada sitt yttre synligt för omvärlden, men även inre 
skador som att inte äta eller använda sex som en ångestreducering på grund av sitt dåliga 
mående. Det stöd vuxna kan ge ungdomar anser Elias vara respekt och att bli respekterad, 
klarare regler och att vara engagerade i det de är intresserade i.  

Precis som Elias tror Lilly att ökningen av ungdomars dåliga mående dels beror på 
samhällets höga krav på individer. Lillys definition av självskadehandlingar är yttre skador 
men även självdestruktiva tankar som att svälta sig själv. Dock anser hon att ungdomar har 
olika skäl till varför man utför beteendet. Lilly upplever att tidigare erfarenheter styr hur 
ungdomen mår psykiskt. Lilly menar att: ”…Det är ofta att man har otroligt dålig självkänsla 
och självförtroende på grund av att man har varit med om jobbiga saker i sitt liv.”  

Amelia upplever att ökningen av ungdomars dåliga mående beror på den sociala drivkraften. 
Samhällsutvecklingen innebär en stor stress för individer. Amelia beskriver att 
självskadebeteende handlar om ångesttillstånd. Självskadehandlingar enligt Amelia är: 
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Det är väldigt väldigt individuellt, och på vilken nivå personen i fråga befinner sig 
så att säga. Andra kanske har trauma från barndomen som är obearbetade som de 
hanterar, försöker att hantera någon form liksom i sitt unga, vuxna liv. Andra gör 
det för att de har generella ångestpåslag och är stressade överlag liksom och mår 
dåligt över sin livssituation. 

5.3.1 Analys av uppfattningar om självskadebeteende 

Samtliga respondenter beskriver en ökning av självskadebeteende bland ungdomar det 
senaste decenniet. Två av respondenterna menar att det kan bero på samhällets utveckling 
och de krav som finns på ungdomar. Dessutom menar kurator Lilly att ungdomarna kan 
utveckla stress som kan leda till dåligt mående på grund av utvecklingen i samhället. Det kan 
även styrkas av forskning gjord av Young m.fl. (2014) som beskriver att samhället utvecklas 
vilket kan skapa ångest hos ungdomar. Många väljer då att avvika från samhället och har 
större risk att utveckla självskadehandlingar vilket även framkommer ur den sociala 
konstruktionismen där Angelöw och Jonsson (2000) beskriver att varje individ är individuell 
och har individuella verklighetsuppfattningar vilket formar dem. Det kan därför tolkas att 
samhället förändras ständigt vilket kan leda till att ångest och stress formar ungdomen vilket 
i sin tur kan leda till ett självskadebeteende. Även L. Berger och Luckmann (1998) lyfter fram 
att det existerar ett samband mellan samhälle och individ då en individs identitet är en del av 
den subjektiva verkligheten, vilket i detta fall är samhället.  

Samtliga respondenter nämner att det inte är en viss grupp av ungdomar i subkulturer som 
utför självskadehandlingar. Dock lyfter Lilly upp att det kan finnas olika skäl till att 
ungdomarna utför handlingarna. Forskning gjord av Young m.fl. (2014) menar att ungdomar 
som tillhör subkulturer löper större risk att utforma ett självskadebeteende på grund av sin 
utsatthet i samhället samt att det finns en social infektion. Även Hacking (2000) och L. 
Berger och Luckmann (1998) menar att det ska tas hänsyn till den sociala infektionen som 
råder i samhället. Det kan tolkas att den socioekonomiska bakgrunden har stor påverkan i 
individers liv och att självskadebeteende faller in i den socioekonomiska bakgrunden. Även 
Young m.fl. (2014) antyder på att minoritetsgrupper med låg socioekonomisk status har 
större risk för att utveckla ett självskadebeteende. Dock lyfter inte respondenterna fram att 
den socioekonomiska bakgrunden är relevant för att utföra självskadehandlingar.  

Samtliga respondenter och forskning gjord av Foster m.fl. (2015) samt Young m.fl. (2014) 
och McAndrew och Warne (2014) lyfter fram att självskadebeteende bland ungdomar är ett 
sätt att reducera ångest och stress. Beteende kan enligt respondenterna förekomma i form av 
att utsätta sin kropp för fara genom att exempelvis skära sig själv, gnugga suddgummi, sticka 
sig själv samt använda mat eller sexuella handlingar. Dessutom menar kurator Sara att 
självskadehandlingen kan vara ett sätt att visa sitt dåliga mående för omgivningen och på så 
sätt uppmärksammas. Även Young m.fl. (2014) styrker detta då de menar att individer utför 
självskadehandlingar för att söka uppmärksamhet. Angelöw och Jonsson (2000) menar att 
individer skapar sin egen verklighet. Därför kan det tolkas att de som observerar, i detta fall 
kuratorer, fångar upp beteendet hos individer och hjälper dem. Forskning gjord av Doyle 
m.fl. (2015) samt Landtedt och Gillander Gådin (2011) beskriver att ett självskadebeteende 
även kan uppkomma på grund av oro över sin sexualitet, bråk med föräldrar, utsatthet i 
skolan och omgivning. Dessutom kan självskadehandlingen uppkomma på grund av psykiskt 
ohälsa inom familjen. Även Hacking (2000) menar att tidigare erfarenheter av utsatthet 
inom familj eller omgivning har ett samband. Detta kan tolkas som ett samband att utveckla 
ett självskadebeteende i framtiden. Det kan illustreras i det Elias och Lilly nämner, att 
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ungdomar på grund av sin psykiska ohälsa istället utvecklar ett självskadebeteende. Det kan 
tolkas att tidigare erfarenheter av psykiskt ohälsa påverka ungdomen.  

5.4 Kuratorernas önskningar till förbättringar samt framtida 
förhoppningar 

Oliver beskriver att på hans arbetsplats finns det inte något förebyggande arbete riktat mot 
självskadebeteende. Oliver förklarar att: ”…Det som kan komma upp är att elever som börjar 
ettan, de är ju kallade på hälsosamtal hos skolsköterskan och där kan det ju komma upp, men 
det är ju inget förebyggande utan det är mer ett uppfångande.”. Oliver menar att alla slag av 
problematik hos en ungdom bör leda till ett förebyggande arbete för att skapa en trygg miljö 
för ungdomarna. Viktigast är att fånga upp självskadebeteendet tidigt, för att arbeta mot en 
förbättring. Oliver använder sig av lösningsfokuserat arbetssätt samt KBT i sitt arbete. Det 
framkommer att samverkan med andra professioner är viktigt i arbete med ungdomar. 
Denna samverkan beskriver Oliver skulle kunna förbättras genom att få bättre återkoppling 
om de aktuella ärendena och bli mer involverad i processen. Avslutningsvis beskriver Oliver 
att den större utmaningen i sin yrkesroll är att han känner att det är svårt att ge eleverna 
förutsättningar till behandling utanför skolan. Dessutom finns en utmaning där föräldrar kan 
neka framtida samtal mellan kuratorn och ungdomen. Att arbeta med föräldrarna är viktigt 
för ungdomens återhämtningsprocess då de är en stor del av det sociala nätverket.  

Det förebyggande arbetet som finns på Saras arbetsplats handlar främst om att informera om 
ångest i klasserna. Dock anser Sara att det förebyggande arbetet samt samverkan kan 
förbättras genom att få mer tid att arbeta med ungdomar. Idag går mycket av Saras tid till att 
närvara på möten med föräldrar, BUP, speciallärare och socialtjänst. Hon menar att hennes 
yrkesroll agerar som en spindel i ett nät. Sara beskriver att: ”…Jag är ju liksom med överallt, 
så det är väldigt många möten hela tiden. Och det tar tid från det förebyggande tycker jag.” 
Saras främsta utmaning i sitt arbete är att ställas inför olika situationer, exempelvis de samtal 
som sker med föräldrarna eftersom de är viktiga då arbetet inte är genomförbart utan 
föräldrarnas godkännande vilket är ett stort hinder i arbetet.  

Även Elias lyfter fram problematiken som finns när föräldrar nekar kuratorns kontakt med 
ungdomar. På grund av andra prioriteringar på gymnasiet Elias arbetar på, har det inte skett 
något större förebyggande arbete. Det han önskar är att skolan och myndigheter som BUP 
och ungdomsmottagning blir mer tillgängliga. Han beskriver: 

Fan, de måste vänta två, tre månader innan de får hjälp. Vägen är så lång. Det är 
inte så att man kan komma dit och så får man tre samtal och så kanske man mår 
bättre. Utan då ska man vänta två, tre månader. Jag menar det hinner ju hända 
hur mycket som helst i en 16, 17-årings liv. 

Elias menar att det idag är lång väntetid innan ungdomar får hjälp. Han menar att om en 
ungdom får hjälp i tid kan det agera som ett förebyggande arbete. En tätare samverkan med 
bland annat socialtjänst och polis överlag förbättrar också det förebyggande arbetet. Elias 
måste kunna arbeta utåt men även kunna hålla kontakter med andra instanser. Han berättar 
att det finns organisationer som arbetar med fritidsaktiviteter vilket är ett förebyggande 
arbete med syftet att hålla destruktiva ungdomar upptagna med andra aktiviteter så som 
tävlingar och teatergrupper. Dock lyfter Elias fram att självskadebeteende som ämne har 
fallit bort med tiden. Därför menar han att det förebyggande arbetet ska handla om att lyfta 
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fram ämnet igen. Han menar även att det är viktigt för ungdomar att få information och vart 
de kan vända sig till för att få hjälp. Ett informativt arbete kan också vara förebyggande så att 
ungdomar själva söker hjälp utan tvång. 

Lilly beskriver att det på hennes arbetsplats inte finns något arbete mot självskadebeteende. 
Arbetet på skolan ska främst vara hälsofrämjande. De försöker hitta en balans mellan 
förebyggande och hälsofrämjande. Lilly lyfter fram att utökandet av kuratorer i kommunen 
kan vara ett förebyggande arbete eftersom det finns en ökad tillgång till kuratorer. Hon skulle 
önska att mer tid läggs till för det förebyggande arbetet. Lilly skulle då ha möjlighet att bege 
sig ut i klasserna för att diskutera stress, psykiskt ohälsa och nät trakasserier. I sina samtal 
med ungdomar använder sig Lilly av flera teorier. Dessa teorier är en blandning av 
lösningsfokuserat arbetssätt, MI, psykodynamisk och KBT. Lilly anser att hennes yrkesroll 
samverkar med flera professioner och myndigheter, till exempel kontakt med 
psykiatrijouren. För att utveckla det förebyggande arbetet önskar Lilly fler gemensamma 
utbildningar tillsammans med psykiatrin. 

Det förebyggande arbetet som sker på Amelias arbetsplats är studiebesök av alla ungdomar 
från årskurs åtta i hela kommunen. Dessutom använder sig ungdomsmottagningen av ett 
riskformulär för att fånga upp dessa ungdomar för att sedan ha samtal med dem. Amelia 
lyfter fram att den största utmaningen i hennes arbete är att möta individen på dennes nivå. 
Det blir en utmaning att bearbeta trauman då det ofta är skambelagda erfarenheter. Dock 
anser Amelia att det är en möjlighet att få prata om tidigare erfarenheter för att sedan 
utvecklas som ungdom. Amelia menar att: ”… De kommer ju hit för att prata om sådana här 
saker liksom. Så där finns det ju möjligheter att utvecklas, så att det leder till någonting bra 
om man upplevt något trauma till exempel, som är obearbetad.”. Amelia önskar att mer tid 
borde läggas till det förebyggande arbetet. I dagsläget har personalen på 
ungdomsmottagningen många arbetsuppgifter. Därför är det svårt att avsätta tid till det 
förebyggande arbetet. I samtalen med ungdomar använder hon sig alltid av MI. Amelia anser 
att hennes yrkesroll samverkar med flera professioner och myndigheter, främst med 
socialtjänsten.  

5.4.1 Analys av kuratorers önskningar till förbättringar samt framtida förhoppningar 

Som Amelia lyfter fram ovan håller övriga kuratorer med om att mer tid bör läggas till det 
förebyggande arbetet. Andra arbetsplatser som till exempel där Elias arbetar har andra 
prioriteringar styrt så att det förebyggande arbetet fallit bort. Samtliga respondenterna 
menar att de samverkar med instanser som socialtjänst, BUP, ungdomsmottagning och polis 
men att denna samverkan kan förbättras. Oliver lyfter till exempel fram att han önskar mer 
återkoppling från instanser och att bli mer involverad. Sara menar istället att det 
förebyggande arbetet förbättras om hon får möjlighet att träffa fler ungdomar då mycket tid i 
dagsläget går till att närvara på möten med föräldrar, BUP och socialtjänst. Det Lilly önskar 
är att ha fler gemensamma utbildningar med andra instanser så att de får möjlighet att dela 
syn och ta lärdom av varandra. McAndrew och Warne (2014) menar att ungdomar ofta 
vänder sig till skolkuratorer och skolsköterskor. Det kan tolkas att det är ett bra sätt att mötas 
på gemensamma utbildningar för att kunna förstå instansernas logik och struktur. Angelöw 
och Jonsson (2000) lyfter fram att socialkonstruktionism lägger vikt vid att förstå hur 
individer och samhället ter sig i nutid. Även L. Berger och Luckmann (1998) menar att 
samhället och individer ständigt utvecklas i samförstånd med varandra. Det ska dessutom 
vara viktigt att försöka förstå de sociala processer som sker mellan individer. Varje 
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observation leder till antaganden om verkligheten och är inte objektiva vilket kan tolkas som 
att kuratorer i olika verksamheter har antaganden om andra instanser. Därför kan det vara 
till fördel att mötas för att dela antaganden och för att få en förståelse om de uppbyggda 
sociala konstruktioner som existerar. Hacking (2000) lyfter istället fram att psykiska 
sjukdomar är något som är konstruerat av professionella. Han att individer ställer sig osäkra 
till diagnoser, då det är ett sätt att kategorisera människor. Eftersom de intervjuade 
respondenterna befinner sig på olika arbetsplatser och som Sara beskriver är en spindel i ett 
nät för att de samverkar med olika instanser som psykiatrin och polis, kan det tolkas att de 
tvingas möta sociala konstruktioner som de inte delar men måste hantera för att få 
samverkan att fungera.  

Elias beskriver att ett förebyggande arbete bland ungdomar kan förbättras genom att lyfta 
fram ämnet självskadebeteende. Han upplever att det fallit bort med tiden och bör tas upp 
bland personal som möter ungdomar mer frekvent. Dessutom menar han att ungdomar bör 
veta vart de kan vända sig för att få hjälp. Det informativa arbetet blir till ett förebyggande 
sådant. Detta styrks av McAndrew och Warne (2014) då deras studie tyder på att ungdomar 
inte söker professionell hjälp just för att de inte vet vart de ska vända sig. Även Foster m.fl. 
(2015) beskriver att de flesta ungdomar med självskadeproblematik inte söker hjälp för det. 
Därför går det att tolka att ett tydligare informativt arbete bland ungdomar är viktigt för att 
kunna förebygga psykisk ohälsa. Deras antagande av sin verklighet kan överensstämmas med 
den information som ges. Angelöw och Jonsson (2000) menar att det är en del av den sociala 
konstruktionismen genom att få sina antaganden av sin verklighet jämförd med andras.  

Samtliga respondenter anser att den största utmaningen med sitt arbete är att inte få 
föräldrarnas medgivande i samtal med ungdomar vilket är en viktig process i återhämtningen 
hos ungdomen. Dessutom menar Oliver att när dålig samverkan mellan kurator och föräldrar 
sker, kan återhämtningsprocessen hos ungdomen förvärras. Samtliga respondenter lyfter 
fram vikten av att involvera föräldrarna i möte med ungdomar. Dock tyder forskning gjord av 
McAndrew och Warne (2014) att vissa behandlingsformer utesluter föräldrar för att nå fram 
till ungdomar och skapa förtroende samt för att de ska känna sig bekväma med att prata om 
sin situation. Angelöw och Jonsson (2000) beskriver vikten av individers 
verklighetsantagande samt professionellas framhållning kring individers sociala 
interaktioner. Precis som McAndrew och Warne (2014) antyder, är det viktigt att skapa ett 
förtroende för ungdomar genom att förstå deras sociala uppfattning. 

Oliver anser att en begränsning med sitt arbete är att inte kunna finnas där för ungdomen på 
ett behandlande sätt, utanför skolan. Hacking (2000) beskriver att utifrån ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv kan faktorer så som miljö och kultur leda till en 
ungdoms självskadebeteende. Eftersom skolan är en liten del av ungdomens vardag är det 
därför svårt att behandla utanför skolan. Elias menar att en utmaning är att kunna framhäva 
det som faktiskt har fungerat i sitt arbete och inte enbart fokusera på det negativa för att 
sedan arbeta förbättrande. Dessutom menar Lilly att den största utmaningen är att ge mer tid 
åt det förebyggande arbetet. Forskning gjord av Doyle m.fl. (2015) menar att det är viktigt för 
professionella att hela tiden utvecklas i ämnet om självskadebeteende för att det 
förebyggande arbetet ska utvecklas och förbättras. Amelias största utmaning i sitt arbete är 
att kunna prata med ungdomen om trauman denne varit med om eftersom det ofta är 
skambelagda erfarenheter. Det är däremot en möjlighet för ungdomen att prata ut om 
tidigare erfarenheter anser Amelia. Det är viktigt för att kunna utvecklas som individ. Även 
forskning gjord av McAndrew och Warne (2014) tyder på att många ungdomar känner skam 
och har svårt att prata om erfarenheter de varit med om. Ungdomar har i vissa fall valt att 
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inte söka professionell hjälp för självskadehandlingarna på grund av stämpling. Detta stärks 
ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där interaktionen mellan professionella och 
ungdomar är ytterst viktigt för att skapa ett starkt band och förtroende mellan dem (Angelöw 
& Jonsson, 2000). 

6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 
Studiens syfte har varit att undersöka kuratorers upplevelser av ungdomar med 
självskadeproblematik. Det har även varit att öka förståelsen av självskadeproblematik. 

6.1.1 Hur kan självskadebeteende beskrivas utifrån kuratorer som arbetar med 
ungdomar som har ett självskadebeteende?  

Både forskning och samtliga respondenter har tillsammans lyft fram begreppen ångest och 
stress som centrala faktorer till att ungdomar utför självskadehandlingar (Landstedt och 
Gillander Gådin, 2011 & McAndrew och Warne, 2014). Denna stress kan ha ett samband med 
dålig närvaro och sämre betyg. Resultat av studien visar att självskadebeteende skiljer sig 
generationer emellan. Med samhällets utveckling kan det tolkas att självskadehandlingar 
utvecklas tillsammans med samhället. Med ökade krav i samhället som ställs på ungdomar 
kan det leda till en djupare ångest som vidare kan leda till ett avvikande från samhället och 
en riskfaktor till att utveckla ett självskadebeteende. Det kan därför tänkas vara viktigt för 
kuratorer generellt som möter ungdomar i sitt arbete att vara medvetna om denna reflektion. 
Resultat har även lyfts fram att de vanligaste formerna av att skada sig själv är skärsår, 
självsvält och att använda sin kropp i sexuella sammanhang för att hantera sin ångest. Andra 
former av självskadeproblematik har blivit mer framträdande det senaste decenniet, som 
exempelvis posera i sociala medier. En tolkning kan vara att de psykiska skador som 
ungdomar utför framkommer mycket senare i samtalen än tydliga skärsår som kan vara mer 
framträdande. Dessutom menar samtliga respondenter att på grund av samhällets utveckling 
skapar ungdomar en annan arena att uttrycka sitt dåliga mående. Unga flickor kan använda 
sin kropp för att posera i sociala medier och genom det få en reducering av sin ångest samt få 
en bekräftelse. En möjlig reflektion är att använda sociala medier som ungdomar använder 
sig av för att informera om stöd och på detta sätt fånga upp deras uppmärksamhet. Det är 
inte enbart ungdomar som använder sociala medier idag och bör därför utnyttjas för att 
informeras om pubertet, stress och hur för mycket stress kan påverka det psykiska måendet.  
 
Samtliga kuratorer lyfter fram att självskadebeteende varierar mellan könen samt att de 
yttrar sig på olika sätt. Den tidigare forskningen gjord av Landstedt och Gillander Gådin 
(2011) och McAndrew och Warne (2014) nämner att det är flest flickor som utför 
självskadehandlingar. Dock har samtliga respondenter lyft fram att de har träffat fler pojkar 
än vad forskning antytt. De menar att pojkar utför destruktiva beteenden som kriminalitet 
och missbruk för att hantera sin ångest och därför ses pojkar som en dold population. De 
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flesta individer ser inte ett samband mellan destruktiva handlingar och självskadebeteende. 
En möjlig tanke gällande kön som utför självskadehandlingar är att forskning samt 
professionella bör lyfta fram pojkars självskadeproblematik och inte enbart fokusera på 
flickor. Landstedt och Gillander Gådin (2011) lyfter också fram att det i framtiden behövs 
mer forskning gällande unga pojkars självskadebeteende. 

6.1.2 På vilka sätt kan kuratorer som möter ungdomar med självskadebeteende 
bemöta dessa och hur kan det förebyggande arbetet utvecklas? 

Kuratorerna menar att för att hjälpa ungdomar med självskadeproblematik ska ett förtroende 
från ungdomarna finnas. Ungdomar kan då motiveras i samtalen att informera föräldrarna 
om sitt aktiva självskadebeteende samt tillsammans söka hjälp. Dessutom menar 
majoriteteten av kuratorerna att de inte använder sig av nedskriva rutiner i samtalen med 
ungdomar vilket är till en fördel. Fördelen med det är att samtalen blir mer individuella 
eftersom varje individ behöver individuella stöd och råd. Det kan därför tolkas att kuratorer 
som inte har strukturerade samtal med ungdomarna framhäver varje individs unika 
personlighet. Dock kan nackdelen med att inte ha nedskriva rutiner innebära att bemötandet 
kan variera.  

Samtliga kuratorer menar att det förebyggande arbetet har minskat med tiden och är svårt att 
urskilja på deras arbetsplatser till skillnad från vad Foster m.fl. (2015) nämner att inom hälsa 
och social omsorg prioriteras ett förebyggande arbete. Dock är respondenterna överens om 
att deras arbetstid bör prioritera det förebyggande arbetet av självskadebeteende. Det kan 
tolkas som en tätare samverkan mellan instanser blir ett sätt att lättare hitta de ungdomar 
som påvisat symtom som kan leda till självskadehandlingar. Kuratorerna lyfter fram en 
önskan att bli mer involverad i instansernas arbete som berör ungdomarna på kuratorernas 
arbetsplats. En möjlig tolkning kan vara att den information som kuratorerna lyfter fram inte 
är nytillkommen, som exempelvis skolans uteblivna involvering i socialtjänstens ärenden. 
Det kan dock reflekteras att det fortfarande är lika viktigt att instanser försöker involvera 
kuratorer som arbetar med ungdomar för att kunna förbättra det förebyggande arbetet. 
Dessutom kan ett annat sätt att arbeta förebyggande vara om kuratorerna har gemensamma 
utbildningar med andra instanser. Dessutom menar resultatet att ämnet självskadebeteende 
bör lyftas fram bland ungdomar för att upplysa vart de kan vända sig för råd och stöd.  

Det går att förstå att samhället ständigt förändras och utvecklas är det viktigt för kuratorerna 
att erhålla ny kunskap om ämnet självskadeproblematik hos ungdomar för att möjliggöra ett 
bättre förhållningssätt i mötet med ungdomar. Samhället kan då stötta kuratorer i sitt arbete 
genom att erbjuda fri tillgång till aktuell forskning. Dessutom menar de kuratorer som 
arbetar i skolor att skolan utgör en liten del av kuratorernas arbete eftersom de inte är 
tillgängliga för ungdomarna utanför skolan. En reflektion kan vara att möjliggöra fler 
frivilliga stödinsatser i samhället, i form av bland annat fritidsgårdar och ungdomsjourer. På 
så sätt kan ungdomarna själva söka hjälp frivilligt och vara medvetna om att inga journaler 
förs samt att personalen som ungdomarna möter har tystnadsplikt.  

6.2 Metoddiskussion 
Studiens syfte har varit att undersöka kuratorers upplevelser av ungdomar med 
självskadebeteende. Syftet har även varit att öka förståelsen om självskadeproblematik 
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genom att undersöka vilka orsaker som kan ligga till grund för självskadebeteendet. Samtliga 
respondenter besvarar syftet om deras upplevelser. Resultat av denna studie lyfte fram flertal 
möjliga orsaker men stress och ångest är de centrala faktorerna som kan leda till ungdomars 
självskadehandlingar. Att hålla intervjun på respondenternas arbetsplats kan ha underlättat 
de svar som gavs. Eftersom intervjun hölls på en plats där respondenterna kan tänka sig vara 
bekväma och därmed ge mer utvecklande svar.  

Studien har även lyft fram professionellas egna erfarenheter av ungdomars 
självskadeproblematik. Den kvalitativa datainsamlingsmetoden underrättar insamlandet av 
erfarenheter än om en enkät hade delats ut. Överlag har den tidigare forskningen och 
respondenter varit överensstämmande gällande stress och ångest, och hur samhället kan 
påverka ungdomens mående. Tidigare forskning lyfter inte fram pojkars självskadebeteende 
lika mycket som flickors till skillnad från empirin som lyfter fram båda könen. Denna studie 
kan därför användas som ett sätt att framhäva pojkars dåliga mående i samma utsträckning 
som flickors. Den tidigare forskningen har underlättat arbetet eftersom den visade sig 
överensstämmas med vad som framkom i resultatet. Socialkonstruktionismen har varit ett 
intressant perspektiv att analysera materialet utifrån eftersom den inte framkommit i den 
tidigare forskningen. Denna studie kunde därför ha valt en teori som framkommit i tidigare 
forskning, ett exempel är KBT. Hade dock KBT valts kan det tänkas att denna studie inte 
framkommit med någon ny information. 

Om en kvantitativ undersökning istället valts kan det tänkas att reliabiliteten och validiteten 
blivit högre. Eftersom en kvalitativ datainsamlingsmetod valdes blev resultatet mer 
individuellt och innebar att reliabilitet och validitet blev lägre. 

6.3 Forskningsetisk diskussion 
Utifrån de forskningsetiska principerna har samtliga respondenter fått möjlighet att vara 
involverade i studien vilket har underlättat då de fått svara på intervjufrågorna utan 
förpliktelser.  

Studiens ursprungliga syfte var att kontakta ungdomar i gymnasium för att svara på en enkät 
som berör deras psykiska mående. Dock var detta inte genomförbart eftersom 
självskadebeteende är ett känsligt ämne som kan påverka ungdomarna negativt.  Men denna 
studie kan ha haft ett annat resultat om empirin insamlats från ursprungliga tänkta 
respondenter.  

Efter en djupare reflektion om de fyra etiska forskningskraven kan intervjuarna ha varit mer 
tydliga med att informera respondenterna om nyttjandekravet. Innan intervjuerna 
påbörjades borde mer tid ha lagts överlag på de forskningsetiska principerna så att 
respondenterna är väl medveten om deras rättigheter.  
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7 SLUTSATSER 

Denna studie har inneburit att kuratorernas upplevelser av ungdomars självskadebeteende 
framhävts och att läsaren tillåtit skapa en förståelse om förbättringar i samhället så att det 
förebyggande arbetet kan utvecklas. Respondenterna var överens om att samhället har 
utvecklats och numera ställer högre krav på ungdomar. Detta kan leda till en svår ångest hos 
ungdomen och det kan därför vara en slutsats att det är viktigt att informera i arenor där 
ungdomar vistas i. Exempel på dessa arenor är skolor, sociala medier och fritidsgårdar. 
Informationen ska beröra det psykiska mående och vad stress och ångest kan få för negativa 
konsekvenser.  

En annan slutsats som kan dras utifrån denna studie gällande kön som utför 
självskadehandlingar är att det existerar en brist på forskning om pojkars 
självskadebeteende. Därför är viktigt att instanser som bland annat Socialstyrelsen lyfter 
fram alla ungdomars självskadehandlingar så att pojkar inte förblir en dold population. Ett 
exempel är att Socialstyrelsen kan uppdatera sin rapport som enbart fokuserar på flickors 
dåliga mående.  

Eftersom denna studie inte hade som syfte att ur ett genusperspektiv undersöka 
självskadebeteende kan det vara intressant i framtiden att lyfta fram likheter och skillnader 
gällande pojkars och flickors dåliga mående. Överlag behövs mer forskning gällande 
självskadebeteende ur ett genusperspektiv. Det kan även vara till nytta att i framtiden forska 
mer kring hur pojkar använder sociala medier som ett sätt att reducera sin ångest. Av 
resultatet i denna studie framkommer det tydligt att flickor använder sin kropp för att posera 
i sociala medier. Eftersom socialt arbete innefattar frivilliga klienter kan det vara viktigt för 
framtida forskning att det framkommer ny information gällande ungdomars dåliga mående. 
Mer forskning som överensstämmer med varandra kan skapa en djupare förståelse för 
självskadeproblematik och kan innebära att åtgärder framtas som går att applicera i 
verksamheter som berör ungdomar.  
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BILAGA A - MISSIVBREV 
Hej!  

Vi är två socionomstudenter som läser termin 6 på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Just 
nu skriver vi vår C-uppsats om kuratorers upplevelser om självskadebeteende i sitt arbete. 
Därför undrar vi om det finns möjlighet att boka en intervju med dig? Resultatet kommer att 
behandlas anonymt och du kan få tillgång till uppsatsen när den är färdig. Intervjun kommer 
att ta cirka 30 minuter. Vi skulle uppskatta om du kan ta dig tiden att ställa upp.  

Intervjuerna kommer att hållas på er arbetsplats. Vi finns tillgängliga mellan måndag och 
torsdag hela dagarna.  

Vi hoppas att ni vill ta er tiden att medverka i vår studie. Tack på förhand, med vänliga 
hälsningar 

Ida Hansen & Tibelia Varli 

 

 

Kontaktuppgifter 

Ida Hansen 

Tel: 07xxxxxxxx 

Mail: xxx 

 

Tibelia Varli 

Tel: 07xxxxxxxx 

Mail: xxx  
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BILAGA B - INTERVJUGUIDE    
Bakgrund 

• Vilken utbildningsbakgrund har du? 
• Hur länge har du arbetat som kurator och i vilka verksamheter? 
• Vilka är de största utmaningarna i ditt arbete? 
• Hur möter du ungdomar i ditt arbete? Alternativ följdfråga: Vad är den vanligaste 

orsaken du möter ungdomen?  
 

Självskadebeteende och yrkesroll 

• Vilken är den vanligaste åldersgruppen samt kön du möter i ditt dagliga arbete? 
Alternativ följdfråga: Vad tror du detta beror på?  

• Upplever du en ökning eller minskning av ungdomar dåliga mående? Alternativ 
följdfråga vad kan detta bero på? 

• Har du några erfarenheter av självskadebeteende bland ungdomarna du möter i ditt 
arbete? 

• Hur definierar du självskadebeteende? – kan du berätta något mer/mer detaljerat 
• Hur kommer du vanligtvis i kontakt med ungdomar med självskadebeteende? 

Alternativ följdfråga: Ungefär hur ofta händer det? 
• Hur går du tillväga när du har fått reda på att en ungdom skadar sig själv? 
• På vilket sätt skadar dem sig? Alternativ följdfråga: Brännsår? Skärande? Rispa sig? 
• Vad tror du är anledningen till att ungdomar skadar sig själva? 
• Använder du dig av några rutiner när du möter ungdomar som skadar sig själva? 

Alternativ följdfråga: Hur ser dessa ut? Hur skulle dessa kunna se ut? 
• Kan du berätta om något möte med en ungdom som varit svårhanterligt? 
• Vad tror du att dessa ungdomar behöver för stöd och hur kan du bidra med det i ditt 

arbete? 
• När och hur tar er kontakt vanligtvis slut? 
• Vilken kontakt har du med ungdomens föräldrar när denne är omyndig? 
• Har du anmält till socialtjänsten någon gång, med anledning av en ungdoms 

självskadebeteende? När anser du att gränsen är nådd för en sådan anmälan?  
 

Förebyggande arbete 

• Kan du beskriva det förebyggande arbetet av självskadebeteende på denna 
arbetsplats? Alternativ följdfråga: vad är din del i det förebyggande arbetet? 

• Finns det någonting du skulle vilja förbättra i det förebyggande arbetet mot 
självskadebeteende bland ungdomar? 

• Hur har du erhållit de kunskaper du har om självskadeproblematik bland ungdomar? 
• Anser du att du har tillräcklig kunskap i ämnet? 
• På vilket sätt skulle du vilja att arbetet är strukturerad i fråga om behandling och 

använder du dig av någon teori i ditt arbete? 
• Vilken grupp av ungdomar med självskadebeteende möter du i större utsträckning än 

andra, och vad tror du detta beror på?  
• Anser du att din yrkesroll samverkar med andra professioner och myndigheter, och 

kan du beskriva på vilket sätt? 
• Kan du beskriva hinder alternativt möjligheter som kan finnas med hjälp av din 

yrkesroll i arbetet mot självskadebeteende? Alternativ följdfråga: Hur är sekretessen 
utformad i din yrkesroll? 

Avslutning 

• Finns det något du vill tillägga?  
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• Hur skulle du vilja att myndigheter som arbetar med självskadebeteende kan bidra så 
att det förebyggande arbetet och behandlingen utvecklas? 

• Vill du att vi ska skicka uppsatsen till dig när den är färdig?  
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