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Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur behandlingspersonal upplever och 
hanterar arbetet med flickor som har ett självskadebeteende. Vi har för att kunna svara på 
dessa frågor intervjuat sex personer som arbetar på två olika institutioner där man arbetar 
med flickor som har ett självskadebeteende.  
 
I studien kan vi sammanfattningsvis se att det väcker många starka känslor hos de som 
arbetar med dessa flickor. Vi såg att behandlingspersonalen uttryckte sig behöva stöd i sitt 
arbete och för att behålla glädjen i arbetet men också för att skapa en förståelse kring 
flickans beteende. Behandlingspersonalen använder sig av tydliga förhållningssätt kring en 
flicka som har skadat sig, dessa förhållningssätt är dels till för de andra flickorna som bor 
på samma boende så att det inte ska bli en smittoeffekt. Det är också tillför den enskilda 
flickan som inte får uppmärksamhet så att beteendet befästs.  
 
Vår slutsats är att personalgruppen är den viktigaste tillgången behandlingspersonal 
upplever sig ha i arbetet, där utbildning är ett av de sätt som är viktigt för att 
behandlingspersonalen ska behålla entusiasmen i sitt arbete. Att få tillhöra en 
sammansvetsad arbetsgrupp ser vi ger personalen trygghet i arbetet. I arbetsgruppen får 
man även möjlighet att reflektera över svåra händelser som gör att möjlighet finns till att 
bearbeta det man upplevt. Behandlingspersonal kan trots ett inarbetat arbetssätt känna en 
ambivalens i sitt arbete.    
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The purpose of this study is to increase the understanding of how the treatment staff 
experience and handles the work with girls who self-injure . In order to answer these 
questions we interviewed six people working at two different institutions where they 
worked with girls who self-injure.  
 
In this study, in summary, we see that it evokes many strong emotions in those who work 
with these girls. We saw treatment staff expressing the need for support in their work to 
keep work enjoyable but also to create an understanding of the girl's behavior.  
 Treatment staff uses clear protocol dealing with a girl who is injured.  The protocol are 
partly for the other girls who live in the same housing so that there will not be a contagion 
effect and partly for the individual girl who does not get the attention which otherwise 
would reinforce the behavior.   
We also see that the treatment staff needs support in their work to maintain a good 
treatment for girls.  
 
Our conclusion is that the staff group is the most important asset the treatment staff feel 
that they have at work.  Education is one of the important ways through which the 
treatment staff maintain their enthusiasm to their work.  Belonging to a cohesive work 
group provides staff with a feeling of security at their job place. Within a work group there 
are also opportunities to reflect on difficult events.  This allows the possibility to process 
what they experienced. Treatment personnel can despite an established approach feel 
ambivalence in their work. 
 
Keywords: self-harm, self-injure, attitudes, NSSI, social pedagogy 



	  

 

Förord 
Vi vill börja med att tacka alla våra respondenter. Innan uppsatsen kunde vi inte riktigt 
förstå hur betydelsefulla ni verkligen skulle bli för oss. Ni har varit helt fantastiska.  
 
Vi vill också tacka vår handledare Anna Johansson. Tack för ditt tålamod med oss för alla 
de råd som du gett oss under denna resa, som visade sig vara riktigt goda råd. Du har varit 
vår trygga punkt under denna tid som har varit som att åka på ett stormfyllt hav där vi 
våndats och där vi även glatt oss över varje medgång som vi då och då känt.  
 
Vi vill även ge vårt stora tack till våra nära och kära som stått ut med oss under dessa 
månader som vi arbetat med denna uppsats. Ni vet vilka ni är! Vi vet att vi varit 
uppslukade av vårt arbete under denna tid. Utan er uppmuntran och tålamod hade vi aldrig 
haft möjlighet att slutföra arbetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	   	  

 
 
 

Under ytan 
Finns stora och små 

Under ytan 
Finns det skratt och gråt 

Det finns mycket där som händer 
Som vi inte kan förstå 

Men vi hittar alltid svaren 
Där i botten av oss själva 

Under ytan 
 

Uno Svenningson (1994) 
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1. Inledning 
 
I denna studie har vi valt att lägga vårt fokus på personal som arbetar med flickor som 
skadar sig själva. Vi är intresserade av vad som händer under ytan. 
Vad vi har hört av kollegor och av egna erfarenheter så kan arbetet med flickor som 
skadar sig själva vara som att balansera på en knivsegg. Där varje avvägt ord kan 
komma att ha betydelse för hur hjälpen kommer att tas emot. Det är ur detta som 
intresset kommer om hur behandlingspersonal bemöter flickor som har ett 
självskadebeteende och hur personalen hanterar de känslor och upplevelser som kan 
uppstå när en ung person väljer att skada sig själv. Citatet nedan är taget från boken 
”Ibland finns inga enkla svar”. En bok som BRIS har gett ut för att uppmärksamma 
självskadebeteende och ätstörningar hos barn och unga.  
 

”Jag ville verkligen inte leva och kände att allt var meningslöst. Jag hade 
inte livslust, eller ork till att kämpa för att må bättre längre och kände 
mig tom och likgiltig till det mesta. Det var då jag började självskada 
mig” (Allaskog & Åkesson, 2013 s.19). 

 
Självskadebeteende visar sig vara ett fenomen som eskalerar bland unga flickor med 
psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är ett stort och vitt begrepp men innefattar allt från 
nedstämdhet till olika psykiatriska diagnoser (Socialstyrelsen, 2013). 
Enligt Socialstyrelsens rapport om Folkhälsan framkommer det att 25 procent av 
flickor/kvinnor i åldern 16-24 år hade oro, ängslan eller ångestproblematik. I rapporten 
framkommer det också att det skett en ökning av den psykiska ohälsan under de senaste 
20 åren.  
 
Socialstyrelsen betonar även att det endast är en bråkdel av de med psykisk ohälsa som 
läggs in på sjukhus på grund av självskadebeteende eller försök till självmord. Dock 
framkommer det inte varför ökningen skett, men man kan se att ökningen kan ha att göra 
med att vissa ungdomar är speciellt utsatta på grund av psykosociala faktorer så som 
psykisk sjukdom eller missbruk hos en förälder. Andra faktorer som kan bidra till den 
psykiska ohälsan tycks vara att det skett förändringar i den unges miljö så som skola 
eller på andra samhälleliga nivåer där ungdomar berörs t.ex. ökad individualisering i 
samhället (Socialstyrelsen 2013). 
 
Anledningen till att vi ser detta ämne som intressant att forska kring, är att ungdomen är 
vår framtid. Vi som blivande socialpedagoger i vår framtida yrkesroll kan möta flickor 
som skadar sig själva och personal som arbetar med dem. Därför såg vi det som relevant 
och viktigt att undersöka detta område.  
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Vi anser att denna studie har en socialpedagogisk relevans då det finns mycket lite 
forskning om hur behandlingspersonal upplever arbetet med flickor som skadar sig 
själva. Flickor som har ett självskadebeteende är en grupp som är svår att hantera. Vi 
tror att det krävs mer utbildning och upplysning kring vad det är för fenomen, och hur 
man som behandlingspersonal ska förhålla sig till dessa flickor.   
 
Studien vi gjort är en kvalitativ studie där vi valt att intervjua ett antal personer och 
analysen har gjorts ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv med fokus på 
definition av situationen och begreppen bemötande och makt. 
 

1.1 Författarna 
I denna uppsats så har vi varit två författare. Vi började med att dela upp arbetet och de 
olika ansvarsområdena. Vi gjorde detta då vi ansåg att det var lättare att bearbeta en 
redan färdig text. Men med tiden som gick arbetade båda med materialet. Vad vi gjorde 
var att vi skickade materialet som vi skrivit till varandra den andre fick då korrekturläsa 
och ta bort eller fylla på. Slutsatsen har blivit att vi inte vet var den ena har börjat och 
där den andre har slutat. Därför kan vi inte annat än säga att vi båda är tillika del 
författare till allt arbete i denna uppsats. Både vad gäller transkribering av intervjuer och 
det färdiga materialet.  
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2. Syfte/Problemformulering 
 

2.1 Syfte  
Syftet med vår studie är att öka förståelsen för hur behandlingspersonal upplever, 
hanterar och arbetar med flickor som har ett självskadebeteende. 
 
Vi vill undersöka behandlingspersonalens upplevelser av att arbeta med flickor som har 
ett självskadebeteende och vilka förhållningssätt de använder sig av för att hantera sin 
arbetssituation. Vi tror att dessa förhållningssätt underlättar i deras dagliga arbete 
(Friedman, o.a., 2006). Studien handlar om behandlingspersonal som arbetar på 
institutioner med flickor som har ett självskadebeteende. Vi undersöker personalens 
upplevelse i mötet med dessa flickor och vilken betydelse personalens bemötande har. 
Vad vi också undersöker är vad förhållningssättet gör för att underlätta i personalens 
arbete och vad dessa tillför i hur personalen hanterar situationer de kan hamna i när en 
flicka skadat sig. 
 

2.2 Frågeställning 
Vilka förhållningssätt använder sig behandlingspersonal på institutioner av i arbetet med 
flickor/unga kvinnor som har ett självskadebeteende? 
 
Hur upplever och hanterar behandlingspersonal situationer då en flicka skadar sig själv? 
 
Med förhållningssätt menar vi en kombination av personalens utbildningsbakgrund och 
praktiska yrkeserfarenhet.  
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3. Bakgrund 
 

3.1 Historisk bakgrund 
Trots att självskadebeteende för många är ett okänt och nytt fenomen visar berättelser 
från den grekiska mytologin att människor skadade sig själva. Kung Oidipus stack ut 
sina egna ögon och en man från Sparta skar sig själv i benet med en kniv. Det kan även 
läsas i Bibelns evangelier (Øverland, 2010) som är tvåtusen år gamla, att det fanns en 
man som var besatt av demoner och skadade sig själv med stenar. Socialstyrelsen (2004) 
uppmärksammar att det även dokumenterats i Sverige om självskadebeteende så tidigt 
som på 1700-talet då en kvinna vid namn Sara Stina insjuknade 1763. Hon fick kramper 
i magen och i bröstet. Det visade sig att hon innan menstruation åt nålar och porslin. 
 
Tidigare ansågs det att skador som var självtillfogade var misslyckade självmordsförsök. 
Psykiatrikern Karl Menninger var 1935 den första att skriva om självskadebeteende som 
ett eget fenomen bortkopplat från självmordsförsök och fullbordade självmord (Favazza, 
1996; IKOS, 2015). 
 
När man tittar tillbaka omkring 55 år i tiden sågs självskadebeteende som ett tecken på 
en allvarlig psykisk störning vilket ofta ledde till inläggning på klinik (Øverland, 2010). 
Under 1960-talet ökade antalet patienter inom sjukvården som tillfogat sig själv skada, 
vilket ledde till inläggning. Inom sjukvården tvingades de inse att speciellt unga kvinnor 
som de tidigare trott varit suicidala inte alltid hade en önskan om att avsluta sitt liv, utan 
att dessa unga kvinnor endast sökte hjälp för de skador som de tillfogat sig själva (IKOS, 
2015). 
 

3.2 Självskadebeteendets popularisering 
Från att det nästan varit helt tyst om självskadebeteende har det under 1900-talets senare 
del skrivits mycket och kontinuerligt om detta fenomen, både i vetenskaplig litteratur 
och i självbiografier. Inte minst har massmedia uppmärksammat det och debatter i ämnet 
har förts, då speciellt inriktat på hur oroväckande högt antalet skador som är 
självtillfogade bland tonåringar och unga vuxna. Under denna tid har vetenskaplig 
litteratur allt mer gett självskadebeteende en framträdande roll. Forskningen har mer och 
mer intresserat sig för detta fenomen (Lundh, Bjärehed, & Wångby-Lundh, 
Självskadebeteende hos unga , 2010). 
 
Enligt Socialstyrelsen (2004) gav Andrew Morton 1992 självskadebeteendet ett ansikte. 
Det var efter att han publicerat en biografi om Prinsessan Diana. Han berättar i boken 
om hennes ätstörningar han berättar även om hur hon skar sig i handlederna. På så sätt 
hade självskadebeteendet fått sig ett modernt ansikte. Detta tar även Favazza (1996) upp 
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i sin bok ”Bodies under siege”.  
 

3.3 Nutida förklaringsmodeller kring varför flickor skadar sig 
Nedan vill vi ge läsarna en förståelse för hur olika författare och forskare ser på varför 
en flicka skadar sig. Genom denna kunskap vill ge läsaren en överblick om hur dagens 
kunskapsläge ser ut.  
 
Vi kan se att det finns delade meningar om varför en flicka skadar sig. Favazza (1996) 
menar att det beror på att flickorna har en psykisk sjukdom så som borderline. En annan 
uppfattning är att det är på grund av psykisk ohälsa och då speciellt ångest vilken bli så 
stark att dessa flickor reducerar ångesten genom att skära sig eller på annat sätt skada sig 
själva. Han skiljer på två olika sorters självskadebeteenden; episodiskt och repetitivt. 
Det episodiska självskadebeteendet är begränsat i tid och antal gånger, medan det 
repetitiva självskadebeteendet pågår under längre tid och vid upprepade tillfällen, vilket 
tycks bli ett normalt sätt för flickorna att hantera sin psykiska smärta. 
 
Vi har sett att det uppkom en debatt sedan boken ”Slutdestination rättspsyk”, kom ut 
2011. Fredriksson (2012) beskriver i tidningen ”Socialpolitik” hur flera psykiatriska 
kliniker inte klarade av att hantera unga flickor med ett självskadebeteende. Istället blev 
de förflyttade till rättspsykiatriska avdelningar som hade tydliga ramar för hur detta 
beteende skulle tas om hand. Där använde de sig av bältesläggning och tvingade 
flickorna att ha handskar och hjälmar på sig för att inte tillfoga sig själva mer allvarlig 
skada än de redan gjort. Denna debatt och diskussion har skapat och skapar fortfarande 
många starka känslor. Vi vill genom nedanstående citat ge läsaren en inblick i denna 
problematik. 
  

”När jag kom till rättpsyk var det första gången någon hade sagt till mig 
att här ska du vara tills du blir frisk, annars dör du här” (Åkerman & 
Eriksson, 2011 s.113). 

 
Vi låter Björnestedt (2004) ge en aspekt på varför flickor mår sämre och tillslut inte ser 
någon annan utväg än att skada sig själva. Han menar att det kan bero på att samhället 
har förväntningar på att dessa flickor ska inrätta sig i den traditionella synen på hur 
kvinnor ska vara. Detta trots att jämlikheten är stor i samhället idag så kan man 
fortfarande se att flickor ska vara flickor och pojkar ska vara pojkar. Flickorna ska inte 
bara anpassa sig efter hur samhället ser på dem. De ska även anpassa sig efter 
förväntningar hos vänner och familj. Själva har de också förväntningar på hur de ska 
vara och se ut, vilket kan leda till stor press i en tid där de redan letar efter sin 
tillhörighet och identitet. 
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Det bekräftar även Landstedt (2010) men säger samtidigt att genusskillnaderna mellan 
flickor och pojkar är stressande för flickorna. Vilket kan leda till en jämförelse flickorna 
emellan där de ska överträffa varandra och samtidigt vara varandra till lags. Enligt 
Landstedt (2010) och Björnestedt (2004) har flickor i dagens konsumtionssamhälle blivit 
ett objekt som leder till att de känner sig maktlösa, vilket kan vara en bidragande orsak 
till att flickor skadar sig själva.  
 
Som vi tidigare nämnt är flickor som mår dåligt är överrepresenterade bland ungdomar 
som mår dåligt idag. Orsaken kan bero på att de idag mer och mer utsätts för 
påtryckningar i skolan, hemmet och på fritiden i hur de ska vara och inte vara. Vi ser i 
Landstedts (2010) studie att flickor i skolåldern som utsätts för sexuella trakasserier av 
både pojkar och flickor kan leda till att de får ett psykiskt dåligt mående. Och detta i en 
känslig fas i livet. Där kan de utsättas för ett maktspel där status är viktigt.  
 
Vi kan se av tidigare forskning att det finns många olika och komplexa förklaringar till 
varför flickor väljer att använda sig av ett självskadebeteende. De kan använda det som 
en metod att hantera negativa känslor, så som ilska och frustration. Självskadebeteendet 
kan även ha en grund i svårigheter med att uttrycka sina känslor och behov. Dessa 
svårigheter kan leda till att flickorna använder självskadebeteende som en metod i att 
reducera sin ångest. Denna metod av ångestreducering ger flickorna ett slags hopp.  
Trots denna kunskap så uppfattar personal som arbetar med dessa flickor att så mycket 
som 80 % av flickorna skadar sig på grund av att de söker uppmärksamhet (Claes, o.a., 
2014; Lindgren, 2011; Sterner, 2012; Friedman, o.a., 2006).  
 
Dock finns det andra förklaringar till varför flickor skadar sig själva Claes, o.a. (2014) 
menar att flickorna inte hittat sin rätta identitet, vilket leder till en förvirring i deras 
identitetsökande. I denna studie kommer de inte fram till om det är förvirringen i 
identitetsskapandet som är en orsak eller en konsekvens av att flickor utvecklar ett 
självskadebeteende. De ser att flickorna blir ”sitt beteende”, som en pseudo-identitet. 
 
Varför en flicka väljer att skada sig är oftast mycket komplext. Enligt Lundh, Bjärehed, 
& Wångby-Lundh (2010) kan orsaken till att flickor utvecklar ett självskadebeteende 
bero på att de har dåliga föräldrarelationer och att de har negativa känslor gentemot det 
egna jaget. Dessa negativa känlsor kan ha uppkommit på grund av olika slags 
kränkningar, så som övergrepp eller våldtäkter och att flickorna i och med det vill återta 
kontrollen över sig själva (Socialstyrelsen, 2004; Harris, 2000). 
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4. Tidigare forskning 
 
Det finns inte mycket forskning som inriktar sig på behandlingspersonals upplevelse av 
att arbeta med flickor som har ett självskadebeteende. Däremot har vi sett att det finns 
betydligt mer forskning om hur sjuksköterskor och andra yrkesgrupper upplever arbetet 
med dessa flickor. Därför har vi använt oss av forskning som även inbegriper andra 
yrkeskategorier.  
 
Vi har delat upp den tidigare forskningen i tre delar. Första delen handlar om hjälparens 
upplevelser av att möta flickor som skadar sig själva. Den andra delen handlar om vilken 
betydelse kunskapen har i mötet/behandling med flickor som har ett självskadebeteende 
och tredje delen handlar om personalens bemötande gentemot flickor med ett 
självskadebeteende. Vi kommer att avsluta denna del med en sammanfattning av den 
tidigare forskningen.  
 
Vi har sökt både på svensk och internationell forskning i Proquest.  
De sökord som vi använt är self-harm, self-injure, attitudes, NSSI (non-suicidal self-
injury).  
Vi har även använt oss av sökmotorer på internet där vi sökt på ord som 
självskadebeteende, förhållningssätt och NSSI.   
 

4.1 Hjälparens upplevelser i mötet med flickor med ett 
självskadebeteende 
Vi kan se att personalen som arbetar med ungdomar med ett självskadebeteende har en 
svår arbetsuppgift då det är ett krävande arbete. I detta arbete kommer personalen att 
mötas av svåra situationer där många känslor kan komma att uppstå. Lundh (2014) 
beskriver att personalen behöver en tydlig struktur då de arbetar med dessa flickor. Han 
menar att den personal som arbetar med denna grupp kan komma att möta en mix av 
känslor som kan innefatta sorg, skuld, hopplöshet, svek, raseri och fasa vilka kan vara 
svåra att hantera för personalen. Sterner (2012) kommer också fram till att 
självskadebeteende ofta väcker starka känslor hos omgivningen och även hos den 
behandlande personalen. Hon nämner att dessa känslor kan vara: Rädsla, chock, stress, 
avsky, ilska och känslor som kan leda till fördömande och avståndstagande till flickorna.  
 
I studien som Power, Brown, & Usher (2013) gjort såg vi att kvinnor som satt i fängelse 
med ett självskadebeteende utgjorde ett allvarligt hot mot säkerhet och välbefinnande för 
både personal och kvinnorna.  
 
I Lindgrens (2011) studie Self-harm - hovering between hope and despair kan vi även se 
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att det återkom känslor av maktlöshet hos hjälparna i arbetet med flickor med ett 
självskadebeteende. Hjälparna kände sig tyngda av att inte kunna hjälpa flickorna. De 
kände sig frustrerade, arga och maktlösa. I deras ögon var självskadebeteendet ett 
ändlöst beteende som ingav känslor av hopplöshet. Trots detta så kämpade personalen 
med att se flickornas tillgångar och inte bara deras handlingar. De beskrev att de 
behövde se på självskadebeteende på ett annat sätt.  
 
Det finns även andra känslor som kan uppkomma i detta arbete. Sterner (2012) menar att 
man som personal kan känna att man vill beskydda och ha en önskan om 
omhändertagande, en vilja att få bort beteendet så fort som möjligt.  
 

4.2 Kunskapens betydelse i mötet/behandling med flickor med ett 
självskadebeteende 
Att kunskap i vårdande yrken har betydelse för vården är nog inget någon motsätter sig. 
Enligt Friedman o.a. (2006) upplever akutpersonal generellt sig outbildad när de kom till 
att ta hand om ungdomar med självskadebeteende. I denna undersökning kommer man 
fram till att det finns ett samband mellan personal som inte fått någon utbildning i 
självskadebeteende och med arbetade års erfarenhet och en negativ attityd. Man menar 
att om hjälparna inte har tillräcklig utbildning i självskadebeteende och ju längre man 
arbetar utan utbildning desto mer negativ attityd får hjälparna.  
 
I denna studie kan vi se att Timson, Priest, & Clark-Carter (2012) fann ett signifikant 
samband inom de personalgrupper som undersöktes och mellan negativa attityder 
(uttryckt mot patienter eller familj) och dålig kunskap. Desto mer negativ personalen 
kände sig, desto mindre kunniga uppfattade de sig vara. De kom fram till att hjälpare 
som har kunskap om ungdomars självskadebeteende känner sig mer effektiva i sitt 
arbete och mindre negativa. Författarna fann också att när personalen kände sig mer 
effektiva, kände de sig mindre negativa till att hantera dessa klienter. Personalen i 
studien var också positiva till mer utbildning.  
 
Crawford, Geraghty, Street, & Simonoff (2003) menar att personal som känt sig mer 
effektiva i sitt arbete med personer med självskadebeteende också är mindre negativa 
mot dessa personer. Ökad medvetenhet av den ångest som personer med 
självskadebeteende kan känna, kan hjälpa personalen att känna sig mer självsäkra och 
empatiska när de arbetar med ungdomar med självskadebeteende som i sin tur kan 
motverka stigmatisering av gruppen, vilket leder till mer positiva beteendemässiga 
reaktioner. Ytterligare utbildning om hur man hanterar barn som skadar sig själva 
kommer sannolikt att leda till mer självsäker personal vilket gör dem mer positiva i att 
hantera dessa barn. 
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Medan Meyer & Mulherin (1980) menar att personal som upplever att personer 
medvetet skadar sig själv medför högre ilska och avsky i kombination med låg sympati 
och är mindre benägna att hjälpa dessa. De menar att hjälpare som upplever att ett 
självskadande beteende kan undvikas och upplever beteendet som "onödigt" tenderar att 
möta dem med ohjälpsamma attityder och håller inne hjälp.  
 

4.3 Bemötandets betydelse i mötet med flickor med ett 
självskadebeteende 
Under denna rubrik vill vi framhäva betydelsen av bemötandet till flickor som har ett 
självskadebeteende. Flickor som bemöts negativt av de som borde hjälpa dem, så som 
lärare eller någon annan professionell, ser vi att de kan känna sig förnedrade och kan 
komma att bli ännu mer fulla av självförakt, som i sin tur kan öka självskadebeteendet. 
Lundh (2014) beskriver i sin studie att personal behöver extra utbildning inom området 
för att de ska klara av att behålla ett professionellt och empatiskt förhållningssätt, då de 
kan komma att ställas inför situationer som på ett allvarligt sätt kommer att sätta 
behandlarrelationen på prov gentemot flickorna. 
 
Vidare kan vi se att Harris (2000) beskriver hur kvinnor med självskadebeteende kan 
mötas av oförståelse och fienlighet bland de professionella som ska ta hand om dem. 
Där de kan mötas av påståenden som att ”det finns andra som mer behöver denna 
hjälpen”, ” du är inte sjuk”, ” du tar tid från de som verkligen är sjuka”. Hon menar att 
dessa påståenden är till för att omyndigförklara kvinnorna. Slutsatsen som görs är att den 
fientliga vård som ges till kvinnor med självskadebeteende kan jämföras med 
”skärselden”, en plats där rop på hjälp blir ohörda, där ens beteende ständigt ifrågasätts 
och den enda säkerhet är att lidandet kommer att fortsätta. 
 
I den svenska undersökningen som Sterner (2012) gjort blir slutsatsen att det finns 
effektiva sätt att arbeta med personer som har ett självskadebeteende. Den kunskap som 
samlats in under flera år visar, genom att ge kvinnorna ansvar i kombination med att 
personalen har ett accepterat och engagerade förhållningssätt ger ett positivt resultat. 
Genom att arbeta med KBT-behandling så kan de se en avsevärd förbättring hos 
kvinnorna. 
 

”Bemötandet ska präglas av en respektfull nyfikenhet och en inställning 
av att man vill veta mer om beteendet istället för att man vill ha bort det. 
Behandlaren ska vara engagerad, ha en icke dömande attityd och inte ha 
några förväntningar om förändring eller att beteendet ska minska eller 
upphöra.” (Sterner 2012, s.17).  
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Vilket Sterner (2012) menar är att detta beteende inte är någonting som man kan bota 
snabb eller som kan förvinna med en ”quick fix”. Hon kommer fram till att det 
viktigaste som hjälparna kan göra är att lyssna och förstå kvinnorna. Genom att ställa 
öppna frågor och att inte vara dömande utan genom att visa ett genuint intresse för dessa 
personers upplevelser, kan hjälparna inspirera och förmedla hopp inte bara till personer 
med ett sådant beteende utan även till de närmaste familjemedlemmarna. 
 

4.4 Vår egen studie i förhållande till forskningsfältet 
När vi undersökt tidigare forskning inom området: ”Personals upplevelser av att arbeta 
med flickor som har ett självskadebeteende” så har vi upptäckt att det finns mycket lite 
forskning kring detta ämne. Den forskning som finns inriktar sig oftast till andra 
personalgrupper främst inom sjukvården. Vi har även funnit någon forskning som 
benämner vilken påverkan självskadebeteende har för personal som arbetar inom 
anstaltsvården.  
 
I Sverige så ser vi att det finns forskare som har uppmärksammat hur beteendet hos 
dessa unga kvinnor påverkar personalens känslor. Sterner (2012) kommer fram till att 
positiva behandlingsformer kan hjälpa personal i behandlingen av kvinnor med 
självskadebeteende. Fokus i dessa studier har varit behandlingsmetoders effektivitet och 
forskningen utgår ifrån flickorna upplevelser. I och med detta vill vi inte placera vår 
studie i direkt linje med de svenska forskarnas, då deras studier inte har fokus på hur 
behandlingspersonalen upplever och hanterar situationerna då en flicka skadar sig.  

5. Teoretiska utgångspunkter 
 
Teoridelen är hur vi ser på empirin i vår studie. Vi har valt att utgår från symbolisk 
interaktionism och vi kommer att använda oss av begreppen definitionen av situationen, 
bemötande och makt. I detta kapitel kommer vi börja med att motivera våra val av de 
teoretiska begreppen. Sedan kommer en beskrivning av begreppen. I slutet gör vi en 
sammanfattning och redovisar vilken relevans de har för studien. Anledningen till att vi 
kommer att inkludera perspektivet makt är att symbolisk interaktionism fått kritik för att 
den inte inkluderar just detta perspektiv (Giddens, 2007).  
 
Symbolisk interaktionism ser vi som en grund i hur vi kan se på sociala relationer. Den 
innebär att vi tolkar individen i dess sociala sammanhang. Som betyder att individen 
aktivt tolkar relationer, situationer och budskap. Vi kan se vikten av hur 
behandlingspersonal tolkar signaler och hur dessa hjälper dem att hantera de situationer 
som de kan ställas inför och vilken betydelse förhållningssättet har för personalen i 
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arbetet med flickorna.  
 
Symbolisk interaktionism innebär att den mänskliga interaktionen är en process som 
innehåller händelsekedjor och tolkningskedjor, ett förlopp av mänsklig växelverkan. Det 
vill säga att människan är i samspel med andra där hon hela tiden letar efter ”aningar” 
som avgör vad som är ett lämpligt beteende i det aktuella sammanhang som hon 
befinner sig i. Människan tolkar innebörden i vad andra säger och gör. Med detta menas 
att symbolisk interaktionism riktar in sig på hur människan uppmärksammar detaljer 
sinsemellan och hur dessa detaljer skapar en mening i vad andra säger och gör (Trost & 
Levin, 2010). 
 
Trost & Levin (2010) menar att symbolisk interaktionism har fem grundläggande 
hörnstenar som består av social interaktion, definitionen av situationen, att människan 
integrerar med hjälp av symboler, att människan är aktiv och att människan befinner sig i 
nuet.  
 

5.1 Definitionen av situationen  
Definitionen av situationen, innebär att om en individ definierar en situation som verklig 
så blir den verklig i sina konsekvenser. Detta uttryck myntades enligt Trost & Levin 
(2010) av William I. Thomas och Florian Znaniecki och har kommit att bli en av de 
viktigaste hörnstenarna inom symbolisk interaktionism.  
 
Definitionen av situationen betonar den mening en individ tillskriver en handling eller 
ett objekt, men även hur individen handlar utifrån denna situation. Vilket innebär att 
individen tittar efter möjligheter och begränsningar i olika situationer för att veta hur de 
ska förhålla sig till just den situation som uppstår i interaktion med andra.  
 
Definitionen kan ständigt omvandlas beroende på vilka individer som möts i en 
interaktion och beroende på vilka erfarenheter de har med sig sedan tidigare. 
Eftersom det är en ständigt pågående process innebär det att individer hela tiden 
definierar och omdefinierar situationer, vilket ger individer möjligheter att ändra sitt 
beteende. Det kan sägas att verkligheten är subjektiv vilket gör att den kan uppfattas på 
olika sätt (Trost & Levin, 2010). 
 

5.2 Bemötande 
Bemötande kan beskrivas som det direkta mötet då personer möts ansikte mot ansikte 
och det bemötandet som man kan få via brev, telefonkontakt och liknande (Blennberger, 
2005). Det vi avser med bemötande är det direkta mötet då personer ser varandra, där 
personerna kan uppfatta språk, gester, kroppsspråk, ansiktsuttryck och liknande.  
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Enligt Echeverri (2000) är bemötande en kommunikativ handling som kan skapa en 
gemensam förståelse av det som händer. Begreppet kommunikation kommer 
ursprungligen utav communicare vilket betyder att göra gemensamt. Därför menar han 
att bemötande är någonting som vi gör i samspel och i interaktion med andra personer. I 
detta samspel menar han även att den som bemöter och den som blir bemött kan uppfatta 
situationen olika.  
 
Dessa olika uppfattningar beror på att den som bemöter den andre kan ha en uppfattning 
om hur han bemöter som inte behöver överensstämma med hur den som tar emot 
bemötandet uppfattar det. Han menar att det är den skillnaden som kan skapa en 
spänning mellan parterna.  

5.2.1 Lågaffektivt bemötande 
Lågaffektivt bemötande har sin utgångspunkt i personer som har ett beteende som 
skapar problem för dem då de har svårigheter att reglera sina affekter. Affekter smittar 
och vi har sedan barnsben lärt oss att se skillnad på våra egna och andras affekter. Vissa 
personer har dock inte lärt sig detta och reagerar på andras affekter som om de vore 
deras egna (Hejlskov Elvén, 2015). 
 
Hejlskov Elvén (2015) beskriver att personalen i dessa lägen måste använda sig av 
metoder som skyddar flickorna och dem själva från att hamna i affekt. Vilket gäller så 
väl i vardagen som i de metoder som hjälper dem att hantera våldsamma situationer. 
Han menar att pedagogiken bakom ett lågaffektivt bemötande innebär att minska stress 
och beteenden som skapar problem. Miljön ska vara präglad av lugna och positiva 
förväntningar på flickorna.  
 
Metoder han menar att man ska använda sig av handlar om att ha ett tänkande kring 
praktiska förhållningssätt, så som att man ska tänka på sitt kroppsspråk, vilket avstånd 
man har till flickorna fysiskt och att ständigt använda sig av en konfliktutvärdering.  
 

5.3 Makt 
Grunden till att makt uppstår är då det finns olikheter mellan människor. Makt kan både 
användas då man har för avsikt att hjälpa men även när avsikten är att skada. Ibland kan 
makten komma att skada när avsikten var att hjälpa (Skau, 2007).  
 
Foucault menar att kunskap och makt förutsätter varandra och att dessa finns i varje 
social relation som ett växelverkande som utvecklas med tiden. Kunskapen har 
människan förvärvat genom historien och denna kunskap ger henne makt över andra. 
Foucault menar att maktpositioner uppstår i samspel mellan den egna individens vetande 
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i relation till den andra vilket han menar att makten inte är en dold agenda, utan är som 
ett samspel som sker i ett öppet samförstånd dem emellan. Han beskriver att det inte 
behöver vara något negativt utan en kapacitet som är neutral och som hjälper till att 
påverka och förändra (Foucault, 1986). 
 
Foucault (1986) pratar om att det finns flera olika sorters makt, vi väljer här att rikta in 
oss på den relationella makten som innebär den makt som uppstår mellan människor på 
en micronivå. Han menar också att makten inte kan ägas av någon utan att den är 
dynamisk, vilket innebär att makten är föränderlig och i ständig omformation.  
 
Makten mellan människor är enligt Foucault (1986) mer eller mindre asymmetriska men 
ständigt närvarande. Med det menas att människor har förväntningar på varandra och 
föreställningar om varandra som gestaltas i relationen dem emellan. Ett exempel på detta 
kan vara att om människor i en relation är av den uppfattningen att en av dem innehar en 
maktposition blir det också så.  
 
De förväntningar som finns i en maktrelation styrs av olika resurser t.ex. kunskap, 
pengar, ansvar eller befogenheter. Dock innehåller dessa resurser i sig inte någon makt 
och är inte heller konstanta. Foucault (1986) menar med detta att makten inte är konstant 
den är asymmetrisk, d.v.s. att makten har sina fördelar i en viss situation, men i en annan 
kan den bli värdelös eller till och med komma maktinnehavaren till nackdel.   
 
Foucault (1986) menar att makten varken är formell eller personifierad utan uppkommer 
i en interaktion mellan två individer, alltså en subjektiv makt. Han menar att makten 
uppstår ur människans normer och värderingar. Det han också påpekar är att 
maktstrukturerna inte är lika synlig i dagens samhälle då den utövas mer på en 
gräsrotsnivå där de samhälleliga normerna råder.  
 
Vi kommer att benämna den strukturella maken som faktiskt råder på vissa institutioner 
i dagen samhälle som strukturell makt. Foucault (1986) menar även att makten infinner 
sig på en macronivå, vilket innebär att samhället har makten över individen, vilket i vår 
studie visar det sig i att personalen inte bara måste förhålla sig till de regler som finns 
för flickorna, utan även de regler och lagar som finns i deras yrkesutövande.  
 

5.4 Sammanfattning 
Sammantaget så kan vi se att dessa begrepp och teorier överlappar varandra och hjälper 
oss förklara hur mötet kan bli, när en flicka har skadat sig. Dessa blir relevanta för vår 
studie beroende på hur behandlingspersonal uppfattar situationen. Deras definition av 
verkligheten kommer att påverka bemötandet till flickan. Vilket kan härledas till en av 
symbolisk interaktionismens hörnstenar; Thomas theoremet/ definition av situationen. 



	  

	   	   14	  

 
Vad vi även kan se är att makten är en ständigt närvarande faktor som påverkar mötet. 
Då vi valt att använda oss av Foucaults perspektiv på makt menar vi att makten uppstår i 
interaktionen mellan behandlingspersonal och flickan, men att den även styrs utifrån 
makt som inga av dessa kan påverka. Det vill säga den strukturella makten som vi valt 
att kalla den. 
 

6. Metod 
 
Då vårt syfte med studien är att undersöka behandlingspersonals erfarenheter och 
upplevelser i mötet med flickor som skadar sig själva, anser vi att en kvalitativ ansats är 
den mest lämpade. Eftersom vi vill ha en djupare förståelser av upplevelserna hos 
personalen tror vi oss kunna få det via intervjuer. Fördelen med att använda oss utav 
kvalitativa intervjuer är att vi under intervjun kan ställa följdfrågor och problematisera, 
men även återkoppla direkt för att undvika missuppfattningar och feltolkningar. Vi vill 
här som vi tidigare nämnt, komma nära respondenterna och få en djupare förståelse av 
vad de förmedlar till oss (Bryman, 1997). 
  
Kvale & Brinkman (2009) menar att den kvalitativa forskningsmetoden är ett sätt att se 
hela människan och dess handlande, vi vill på så sätt förstå sociala fenomen utifrån 
respondenternas egna perspektiv och utifrån deras egna beskrivningar. Bryman (1997) 
beskriver att den kvalitativa forskningen lägger en stor vikt på hur människor tolkar och 
uppfattar sin verklighet.  
 
En nackdel med den kvalitativa metoden kan vara att när man använder sig av intervjuer 
har vi som forskare vår tolkning och det kan vara så att den inte stämmer överens med 
vad respondenterna menade (Bryman, 1997; Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
Vi har använt oss av en hermeneutisks tolkningsansats eftersom vi inte eftersträvar en 
absolut sanning utan är intresserade av respondenternas egna upplevelser och tankar 
kring våra frågeställningar. Vi vill på så sätt få en valid tolkning av betydelsen i vårt 
empiriska material. Då vi vill förstå hur personalen upplever situationer de kan ställas 
inför i sitt arbete. (Kvale & Brinkmann, 2009). Här hade vi kunnat använda oss av 
observationer för att uppnå samma syfte, men vi anser att en observation inte skulle vara 
försvarbar att göra på grund av att flickorna skulle bli mer utsatta och här finns sekretess 
runt flickorna som vi skulle vara tvungna att förhålla oss till vilket skulle försvåra för 
oss i arbetet med att samla in empiriskt material.  
 
Hermeneutiken är en slags tolkningsmetod där man pendlar mellan den förförståelse 
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man redan har och empirin. Det är genom detta som ny kunskap skapas. Kvale & 
Brinkman (2009) beskriver det som en spiral där vi som intervjuare, via våra tidigare 
erfarenheter har en uppfattning om hur verkligheten ter sig, vilket leder till att vår 
förförståelse avgör hur vi tolkar empirin och vilka slutsatser vi kommer att komma fram 
till. Detta tolkningssätt kan förklaras med att vi som forskare vill vidga empirins mening 
via att vår tolkning berikar förståelsen för den. 
 
Thurén (2007) menar att en hermeneutisk ansats betyder att man som forskare vill förstå 
den man intervjuar och att man vill komma den man intervjuar nära. Det vill man göra 
för att komma deras sanning så nära som möjligt. Vidare menar Thurén att intervjuaren 
behöver förstå i vilket sammanhang man är i för att få ett resultat som är så nära 
respondenternas sanning som möjligt.  
 
För att öka vår förförståelse inom ämnet gjorde vi valet att läsa litteratur och forskning 
som belyste och riktade in sig på ämnet självskadebeteende. Med förförståelse menar vi 
att vi som forskare har med oss en viss kunskap om ämnet vi valt att intervjua våra 
respondenter om, som kan färga våra frågor och vår förståelse och tolkning i vad 
respondenterna säger.  
 

6.1 Kvalitativ intervju 
Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009), 
detta då vi ansåg att det gav personalen möjlighet att berätta om sina erfarenheter. Vi 
som intervjuade styrde frågorna runt vår frågeställning, men vi gav även respondenterna 
stort utrymme för att kunna berätta sina historier runt deras erfarenheter. Vilket Kvale & 
Brinkmann(2009) beskriver som ett strukturerat vardagssamtal. 
 
Att använda sig av denna metod anser vi vara ett bra sätt att uppnå syftet med studien, på 
grund av att det tillåter respondenterna att prata fritt kring de frågeställningar som vi har 
i vår intervjuguide(bilaga2). För att studiens reliabilitet skulle öka ställde vi samma 
öppna frågor till alla respondenter vilket gav dem möjlighet att besvara frågorna utifrån 
sina egna förutsättningar. 
 

6.2 Urval och tillträde till respondenterna 
Då vi sett att flickor är överrepresenterade av de som har ett självskadebeteende gjorde 
vi valet att titta på behandlingspersonal som arbetar med just flickor. En annan 
avgränsning vi valt att göra är att fokusera på de flickor som utsätter sin hud för skada 
detta eftersom självskadebeteende kan vara så mycket mer.  
 
Vi har valt att göra intervjuer med behandlingspersonal som har arbetat med ungdomar 
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med självskadebeteende i två år eller mer. Vi tror att man behöver ha arbetat ett tag med 
denna problematik för att kunna formulera sig och för att ha kunnat skapa en egen 
strategi att förhålla sig till.  
 
Med behandlingspersonal menar vi personer som i det dagliga arbetet träffar flickor som 
har ett självskadebeteende och har en behandlande funktion gentemot flickorna. Vi 
gjorde valet att dessa personer inte behövde vara utbildade inom området. Då vi befinner 
oss inom det socialpedagogiska fältet så tror vi oss se att personer som arbetar med 
denna sorts problematik har kunskap och erfarenheter som gör att vi kan få möjlighet att 
få våra frågor besvarade.  
 
Vi har valt att inte rikta in oss på något speciellt kön på grund av att det finns både 
manlig och kvinnlig behandlingspersonal. Dock kan det vara av intresse att se båda, då 
vi har förhoppningar om att få en nyanserad studie. 
 
Eftersom en av oss arbetar inom området har vi valt bort de arbetsplatser som kan 
komma att bli etisk problematiska och inriktat oss på institutioner där ingen av oss har 
någon anknytning till. Vi gjorde denna avgränsning för att respondenterna skulle kunna 
prata fritt under intervjuerna. Vi tror att svaren skulle ha blivit påverkade om vi hade en 
yrkesmässig relation till varandra.  
 

6.3 Intervjuguide och genomförande av intervju 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vårt tillvägagångssätt hur vi utformade vår 
intervjuguide och hur genomförandet av intervjuerna gick till. 
 
Vi började med utformandet av intervjuguiden genom att ta fram teman som vi kunde 
kretsa kring för att få svar på vår frågeställning. De teman som vi kom fram till var 
bakgrundsförståelse, metoder och strategier vid utmanande situationer.   
 
Tema ett handlade om att vi behövde en bakgrund till våra respondenter för få en 
förståelse för vilka de var och för att få en god start på intervjuerna. I 
bakgrundsförståelsen ville vi också få reda på vilka kunskaper som 
behandlingspersonalen har av arbetet med flickor som har ett självskadebeteende. Detta 
för att få reda på om det påverkar hur man ser på sin arbetssituation.  
 
Tema två handlade om att få reda på vilken metod som respondenten använde sig av i 
arbetet och hur man fått kunskap om denna metod. Här ville vi även känna in hur man 
använder sig av metoden och om man som respondent skapat egna metoder. Sista delen 
handlade om vad som händer då en flicka har skadat sig och hur man hanterar den 
situationen.  
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Under intervjuerna ställde vi kontinuerligt öppna följdfrågor då vi ville få mer 
information eller för att intervjuerna helt enkelt inte skulle stanna av. Vi ville på så sätt 
också bekräfta dem i sitt deltagande i intervjuerna (Kvale & Brinkman 2009). Dock ville 
vi inte på något sätt påverka respondenterna i deras svar utan mer få dem att bekräfta det 
som de redan sagt så att vi inte missuppfattat svaren. Vilket vi tidigare nämnt. 
 
För att få tag på respondenter började vi med att via telefon kontakta institutionschefer 
och avdelningschefer på olika institutioner, för att få möjlighet till att presentera oss som 
skribenter men även att presentera vår forskningsfråga. Efter att detta gjorts fick vi en 
del positiv respons vilket gav oss möjlighet att maila dem vårt informationsbrev (bilaga 
1).  
 
I detta brev förklarar vi vilket syfte vår undersökning har, hur lång tid intervjuerna 
skulle ta och möjligheten att respondenterna själva fick bestämma vart vi skulle träffas. 
Brevet informerade dem även om de etiska ställningstaganden som finns när det gäller 
forskning (CODEX, 2015). 
 
Cheferna vidarebefordrade sedan detta brev till sina anställda och det var cheferna som 
sedan åter tog kontakt med oss för att boka tider för intervjuer. Vid några tillfällen fick 
vi även direktnummer till de anställda som ställde upp som respondenter och genom att 
ringa dem bokade vi tider för intervjuer.  
 
Alla intervjuer skedde på respondenternas arbetsplatser i avskilda rum där vi kunde vara 
ostörda. Under intervjuerna var vi båda två närvarande. Vi hade på förhand bestämt vem 
av oss som skulle vara huvudintervjuare, den andra antecknade och ställde vissa 
följdfrågor.  
 
Vi använde oss här av en intervjuguide (bilaga 2) som vi sammanställt utifrån våra 
frågeställningar. Dessa innehöll temafrågor som även hade möjliga underfrågor för att vi 
skulle kunna röra oss fritt inom det område vi ville undersöka. 
 
Vi spelade in intervjuerna med en diktafon. Vi hade även en reserv telefon som vi 
spelade in på då vi var osäkra på hur tekniken fungerade. De inspelade intervjuerna höll 
på mellan 25 - 40 minuter, men samtalet höll ofta på mycket längre efter vi stängt av 
bandspelarna.  
 
 

6.4 Validitet och reliabilitet 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa för vad validitet och reliabilitet är och vilken 
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betydelse dessa har i en forskningsstudie. Nedanför kommer en kortfattad förklaring av 
de olika begreppen och innebörden av dem och hur vi i vår studie försökt att stärka 
dessa. 
 

6.4.1 Validitet 
Einarsson & Hammar Chiriac (2013) menar att validitet innebär att vi som forskare 
ställer oss frågan; Har vi undersökt det vi avsett att undersöka? Om vi har undersökt det 
vi menade att undersöka innebär det att studien är valid.  
 
Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är det av vikt att man under arbetets gång 
kontinuerligt kontrollerar att man som forskare inte kommit på avvägar från vad det är 
man har för avsikt att undersöka. Han säger att man som forskare ska ha en kritisk syn 
på sitt tillvägagångssätt i analysen, samt att man som forskare hela tiden ska kontrollera 
sina tolkningar så dessa inte blir felaktiga. Detta har vi gjort under hela arbetet genom att 
vi haft återkommande diskussioner om vårt material stämmer överens med vårt syfte och 
vår frågeställning, detta för att vår studie skall vara valid. Det gjorde vi även under 
analysprocessen. Frågor som vi ställt oss under denna process är; Är materialet korrekt 
tolkat? Är det tillförlitligt? Stämmer det överens med vårt syfte och våra 
frågeställningar? Stämmer det överens med den teori vi valt att använda oss av?  
 

6.4.2. Reliabilitet 
Enligt Hjelm & Lindgren (2010) är reliabilitet då man är genomgående konsekvent i sitt 
insamlande av empiriskt material. Einarsson & Hammar Chirac (2013) menar att det 
handlar om att man som forskare är konsekvent i hur man genomför sitt arbete och att 
det handlar om att med säkerhet och precision samlar in det empiriska material man ska 
använda sig av.  
 
Det handlar om att arbetet ska kunna göras om på liknande sätt av någon annan genom 
att använda sig av likartade metoder och få ett nästan likadant resultat (Kvale & 
Brinkmann, 2009). 
 
I en kvalitativ studie är det av vikt av att som forskare hela tiden vara medveten om sin 
egen förförståelse och hur den kan komma att färga studien och dess analytiska del 
(Einarsson & Hammar Chiriac, 2013). 
 
I vår studie har vi försökt att uppnå en hög reliabilitet genom att vara transparanta. Vi 
har visat kontinuerligt hur vi gått tillväga i de olika momenten som gjorts i studien, 
vilket underlättar när studien ska kritiskt granskas.  
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För att vårt råmaterial skulle kunna säkerställas valde vi att dela upp transkriberingen 
och sedan byta intervjumaterialet med varandra. Vi läste noga igenom materialet på var 
sitt håll för att senare tillsammans gå igenom och diskutera dem. Detta gjordes för att vi 
skulle försäkra oss om att tolkningsfel blev så minimala som möjligt. Kvale & 
Brinkmann (2009) menar att två olika material kan uppstå när två olika personer skriver 
ut samma intervju. Denna olikhet kan bero på var man väljer att sätta punkt eller 
kommatecken, vilket gör att det blir en tolkning redan från början. På grund av detta 
valde vi att göra som vi redogjort för ovan. 
 

6.5 Bearbetning och analys av empiriskt material 
Vi har följt Hjerm & Lindgrens (2010) beskrivning av den kvalitativa analysprocessen. 
Denna process sker i tre steg.  
 
Första steget; Genomfördes genom att vi kategoriserade materialet. Vi delade in den i 
olika ämnes områden. Detta arbete gjordes genom att vi läste igenom transkriberingen 
av våra intervjuer om och om igen för att till slut känna att vi fått fram ämnesområden 
som kunde hjälpa oss i vår analys.  
 
Dessa ämnesområden kallar Hjerm & Lindgren (2010) för kodning, man menar att i 
detta skede ordnas datamaterialet grovt. ”Koder är helt enkelt de begrepp som ger data 
en viss innebörd och som utgör byggstenarna i teorin” (Danermark 2003, s.242). 
 
Som steg två tematiserade vi koderna (Hjerm & Lindgren, 2010). Vi gjorde detta genom 
att studera våra koder, vi jämförde dem och kunde urskilja att vissa ämnen framträdde 
som motsvarade svaren på våra frågeställningar. I detta skede fann vi också citat som 
utförligt beskrev våra teman. Under de teman vi funnit samlade vi koderna och de citat 
som vi tyckte stämde in. 
 
Steg tre gjordes genom att vi analyserade de olika teman genom de teoretiska begreppen 
och den tidigare forskningen (Hjerm & Lindgren, 2010). Vi har analyserat och förklarat 
dessa teman utifrån symbolisk interaktionism med fokus på definitionen av situationen 
och begreppen makt och bemötande. 
 
Citaten vi valt att använda oss av har vi funderat mycket över och vi valde dem då vi 
kunde se att de på ett rättvist sätt visar respondenternas upplevelser av det vi undersökte. 
Vi kommer att presentera det analyserade materialet genom att belysa fyra teman som vi 
anser hjälper oss att besvara våra frågeställningar.  
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6.6 Etiska ställningstaganden 
Vi kommer i detta kapitel diskutera våra etiska ställningstaganden och de etiska 
riktlinjer (CODEX, 2015) och hur vi applicerat dem i vårt arbete.  
 
Genom hela vår studie har vi fört diskussioner om etiska ställningstaganden och om hur 
de beslut vi tagit under arbetets gång kan ha kommit att påverka resultatet. Diskussioner 
har vi även fört kring huruvida dessa beslut även kan ha påverkat våra respondenter i 
deras svar. Likaså har vår egen roll som forskare diskuterats och hur den kan påverka det 
material som presenteras.  
 
Under hela studien har vi kontinuerligt diskuterat CODEX (2015) etiska riktlinjer inom 
forskningsområdet humaniora och samhällsvetenskap. Einarsson & Hammar Chiriac 
(2013) sammanfattar att forskningsetiken har fyra grundläggande krav som är till för att 
skydda individen och dessa är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 
samt nyttjandekrav. 
 

6.6.1 Informationskrav och samtyckeskrav 
Med informationskrav menas att vi som forskare har en skyldighet att informera 
respondenterna om deras rättigheter. Vad vi gjorde innan varje intervju genomfördes var 
att vi försäkrade oss om att respondenterna förstod att deras deltagande var frivilligt och 
att de när som helst kunde avsluta sin medverkan om de så ville. Här lämnade vi även ut 
vårt informationsbrev för att försäkra oss om att de fått ta del av det. Eftersom vi endast 
skickat ut det till enhetscheferna och inte var säkra på att respondenterna hade fått ta del 
av det innan (Lövgren, Kalman, & Sauer, 2012; Einarsson & Hammar Chiriac, 2013; 
CODEX, 2015).  
 
Det visade sig att endast någon av respondenterna hade fått ta del av informationsbrevet 
innan vi kom för att intervjua dem och därför kändes bra att vi delgav dem detta 
personligen.  
 
Samtyckeskravet innebär att respondenterna måste blivit informerade om vilket syfte 
studien har och att de samtycker till deltagande i den. Samtycket fick vi när vi 
informerade dem om vad vår studie syftade till och då fick de även information om att 
de när som helst kan dra sig ur studien utan att detta medför några negativa 
konsekvenser för dem.  
 
Vi frågade om det gick bra att vi spelade in intervjun. De fick även information om att 
detta skulle bli vårt arbetsmaterial som sedan skulle raderas. Här valde vi att inte ge för 
mycket information av studiens syfte till respondenterna för att det inte skulle påverka 
deras svar (Lövgren, Kalman, & Sauer, 2012; Einarsson & Hammar Chiriac, 2013; 
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CODEX, 2015).  
 
Informerat samtycke är en allt vanligare benämning på dessa båda ovanstående kraven, 
då informationskravet är en förutsättning för att ett samtycke ska kunna komma till stånd 
(Einarsson & Hammar Chiriac, 2013; Lövgren, Kalman, & Sauer, 2012).   
 

6.6.2 Konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 
Med konfidentialitetskrav menas att respondenterna avidentifieras så att de inte kan 
kännas igen. Avidentifieringen har för oss inneburit att vi valt att inte använda deras 
riktiga namn eller på vilken arbetsplats de arbetar. Vi har även hanterat informationen vi 
fått på ett säkert sätt vilket har inneburit att endast vi författare och vår handledare har 
fått ta del av råmaterialet (Einarsson & Hammar Chiriac, 2013). Denna information har 
vi delgett våra respondenter tydligt innan våra intervjuer startade och alla respondenter 
godkände det. 
 
Här kan vi inte vara säkra på att de ställde upp frivilligt eller om deras chefer påverkade 
dem som tidigare nämnt i genomförande delen. Vi är medvetna om att deras chefer kan 
veta vilka som på deras institution varit med och deltagit i vår studie och därför gör vi 
inte en närmare presentation av respondenterna för att säkerställa att de inte blir 
utelämnade till igenkännande. Vi har gjort detta val på grund av att det kan komma att 
påverka dem i deras position på sin arbetsplats. 
 
För oss har det varit viktigt att göra en avvägning i de citat vi valt att använda oss av. Då 
personer som är med i studien kan kännas igen trots att en avidentifiering gjorts. 
 
Enligt Kvale & Brinkman (2009) innebär nyttjandekravet att vi endast får använda den 
information vi samlat in till denna studie. Vi talade därför om för respondenterna att det 
de säger endast kommer att användas för denna studie och att materialet förvaras på ett 
sätt vilket gör att endast vi forskare och vår handledare kan komma åt det. Det innebär 
att inga obehöriga får se eller kan komma åt råmaterialet och att det material vi samlat in 
endast kommer att användas i vetenskapliga ändamål (Einarsson & Hammar Chiriac, 
2013). 
 

6.6.3 Forskarrollen 
Viktigt är att vi som forskare ser över vår roll för att så lite som möjligt inverka på 
resultatet. Det är också viktigt att ha i beaktande att våra frågor kan vara färgade och 
formulerade på ett sådant sätt som gör att våra egna värderingar och våra teoretiska 
utgångspunkter framkommer i respondenternas svar (Einarsson & Hammar Chiriac, 
2013). Vi har strävat efter att förhålla oss till detta då vår avsikt är att inte påverka 
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respondenterna utan att få fram respondenternas egna svar. Nedan kommer vi att 
benämna vår maktposition som forskare.  
 
Under intervjuerna var vi två som intervjuade med endast en respondent åt gången, 
vilket gjorde oss medvetna om att vi befann oss i en maktposition. Men i och med att vi 
befann oss på respondenternas arbetsplatser kunde vi se att situationen ändå var bekväm 
för dem. 
 
Med förförståelse menar Einarsson och Hammar Chiriac (2013) att forskarna måste vara 
medvetna om och inlästa på det område de tänker forska på. Vi har valt att läsa in oss på 
området via tidigare forskning och med hjälp av den teoretiska utgångspunkt vi valt att 
använda oss av kommer vi att analysera och tolka det material vi samlat in. Som vi 
tidigare nämnt har vi båda erfarenhet av att möta flickor som skadar sig själva och är 
därför medvetna om att detta kan komma att färga vår studie, vilket gjort att vi under 
hela studien haft med oss detta i våra tankar och reflekterat runt det.  
 
Under intervjusituationerna försökte vi att inte påverka respondenternas svar, vilket 
gjordes med hjälp av att vi ställde öppna frågor. Vi har uppmärksammat att då vi 
försökte komma åt det som vi var intresserade av hade frågorna en viss inriktning som 
kan ha påverkat deras svar. Dock tror vi inte att påverkan var så stor eftersom 
intervjuerna var avslappnade och att vi inte hade någon tidigare relation till dem. Det är 
svårt att avgöra om vi som forskare lyckats se världen genom respondenternas 
perspektiv. Bryman (1997) beskriver den kvalitativa forskningen som ett sätt för 
forskaren att få en förståelse utifrån respondenternas egna ögon.  
 

6.6.4 Respondenterna 
Här vill vi lite kort berätta om våra respondenter. Men för att minska ett igenkännande 
har vi valt att hitta på fiktiva namn som är könsneutrala. Orsaken är att minska risken för 
igenkännande och för att inte utelämna någon. Vi väljer att presentera varje respondent 
med citat ur deras respektive intervju där de själva kanske känner igen sig vilket gör att 
de kan se sig själva i sammanhanget.  
 

”Någonstans så kände jag väl att jag kunde göra nytta för de här 
flickorna, få dom lite mer fokuserade på det positiva i livet och att även 
om man har ett brokigt förflutet med familj som kanske inte alltid håller 
ihop, så är det ändå sig själv som man ska rå om framåt i livet.” Mika  

 
”Som sagt har jag lång erfarenhet med barn och ungdomar, men inte 
jättelång erfarenhet innan med detta” Lo  
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”…man ser ju också att det är ett enormt behov många unga mår ju 
fantastiskt dåligt.” Tim  

 
”….jag tror att jag har jättemycket med mig eftersom jag vet precis hur 
man tänker och jag har varit i två kommuner…” 
Alex  

 
”Jag har jobbat inom.….sedan 1994 innan var det landstinget” Kim  

 
”…du får i morgon på dig att fundera. Då tänkte jag, jag hoppar på 
det…” Mio  

 
Det som är gemensamt med våra respondenter är att de har en lång erfarenhet av att 
arbeta med ungdomar, vilket inkluderar flickor som mår dåligt och har ett 
självskadebeteende. 

7. Resultat och analys 
 
Under analysen av vårt empiriska material har vi kunnat urskilja fyra teman med dess 
underteman som vi kopplar ihop med våra frågeställningar. Nedan kommer vi att 
redovisa dessa och visa hur vi återkopplar dem till de teoretiska utgångspunkter och den 
tidigare forskning som vi bygger vår studie på.  
 

• Den professionella rollen 
• Förhållningssätt 
• Utbildning och erfarenhet 
• Känslor 

 

7.1 Den professionella rollen 
Under detta tema tolkar vi det som att respondenterna beskriver tre olika underteman av 
att vara professionell och att handla professionellt. Det första undertemat är då 
behandlingspersonalen agerar i stunden, vilket vi har valt att kalla för att stänga av. 
Undertema två handlar om att erfarenheterna man får, vilket gör att man kan bli 
avtrubbad. Undertema tre handlar om vikten av kollegor för att behålla sin 
professionalitet 
 

7.1.1 Att kunna ”stänga av” 
Vad vi kunde urskilja av det som kommer fram under intervjuerna var att i akuta 



	  

	   	   24	  

situationer där flickor skadar sig själva upplever behandlingspersonalen att de blir 
”mekaniska” och bara ”agerar”. De lämnar sina känslor utanför händelsen och agerar i 
stunden. Lo beskriver i citatet nedan hur hen kan känna känslor via att bli påverkad av 
att en flicka skadar sig, men som Lo beskriver det, vi får aldrig visa dem det. 
 

”Det blir man, det är i själva handlandet som man blir det, därför att vi 
har sett så pass mycket… men vi får ju aldrig visa det.” Lo 

	  
Det beskriver även Alex när hen belyser vikten av att klara av att hantera känslor som 
uppstår på ett professionellt sätt. 
 

”Det är viktigt å hantera mina egna känslor i min professionella 
roll.”Alex 

  
Dessa två citat anser vi beskriver hur behandlingspersonalen förklarar hur de agerar i sin 
professionella roll, vilket vi tolkat som att de är medvetna om att de måste lämna sina 
egna känslor utanför den akuta situationen. Vi ser att de i dessa händelser definierar 
situationen som de står inför och handlar utifrån den definitionen. Vilket Trost & Levin 
(2010) beskriver som definition av situationen som är en ständigt pågående process. 
 

7.1.2 Avtrubbad 
 
”-Det är ju viktigt med verktyg. Intervjuaren 
-Det säger de som skär sig också, (fniss)”Lo 

 
I citatet ovan har vi precis samtalat om vikten av metodiska verktyg. Vi uppfattar det 
som att Lo för oss visar att det här är en miljö där man behöver lite ”rå” humor för att 
överleva. Vi tolkar det som ett sätt för personalen att hantera de svåra situationer de 
hamnar i.  
 

” Sen är vi sjuka i huvet asså, det får man säga. Vi är ju yrkesskadade av 
det här.” Lo 

 
”…det innebär ju inte att man blir avtrubbad fullt ut. Men man blir lite 
tillvänjd, på något sätt.”Kim 

 
Lo och Kim beskriver här för oss hur behandlingspersonalen ser på sig själva och hur de 
hanterar att arbeta i dessa miljöer. Vi tolkar det som att respondenterna uppfattade sig 
som avtrubbade på grund av allt de fått se och uppleva i sitt arbete, vilket även Lundh 
(2014) beskriver i sin studie. Vi tolkar detta som ett legitimt sätt för 
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behandlingspersonalen att hantera sin arbetsmiljö på och de strukturer som finns på de 
olika arbetsplatserna.  

 

7.1.3 Arbetsgruppen 
 

”Du jobbar så mycket tillsammans och vi jobbar ju bara med rösten så 
att…du måste ha en jättetillit i gruppen.” Lo 

 
Vi låter detta citat bli en övergång till denna del som beskriver hur man pratade om sig 
själv som del i arbetsgruppen. Vad som kom fram under intervjuerna var att 
respondenterna benämnde arbetsgruppen som ett vi. Arbetsgruppen ansågs som ett team 
där sammanhållning och tajthet upplevdes som viktiga. Respondenterna sa att de inte 
skulle kunna utföra sitt arbete om man inte hade kollegor som fanns i närheten och hade 
samma erfarenheter. I citatet nedan låter vi Kim beskriva vikten av en bra arbetsgrupp.  
 

”…man är så beroende av varandra man kan inte göra det här jobbet 
själv, utan man är ett team.” Kim 

 
Samtliga respondenter betonade vikten av sammanhållningen och känslan av att andra 
vet vad som kan vänta bakom nästa stängda dörr. Det fanns en trygghet i att veta att man 
har varandra i de stunder när arbetet kunde vara svårt.  
 

”Kollegorna är nummer ett och man delar ju upplevelserna, det är 
överlevnad faktiskt.” Kim 

 
I citatet ovan beskriver Kim vikten av att kunna lita på sina arbetskollegor och veta att 
de finns där när de behövs. Vi kan se att arbetskollegorna har en stor betydelse för den 
enskilda behandlingspersonalen i mötet då en flicka har skadat sig, eftersom 
arbetskollegorna hjälper till att bearbeta och förklara det man upplever så att man får en 
förståelse kring det. Vi kopplar det till att man i dessa situationer får hjälp av sina 
arbetskamrater att definiera och omdefiniera situationerna man hamnar i (Trost & Levin, 
2010) för att kunna behålla ett professionellt bemötande.  
 

7.2. Förhållningssätt 
Vår tolkning av materialet är att respondenterna lade stor vikt vid att upprätthålla ett bra 
bemötande gentemot flickorna. De beskrev olika förhållningssätt som de utarbetat på de 
olika arbetsplatserna. Vi kan se att det finns två olika förhållningsätt, det lågaffektiva 
(Hejlskov Elvén, 2015) som menas att man inte ger flickan bekräftelse i att skada sig 
själv. Det andra förhållningssättet som vi ser är den strukturella makten (Foucault, 
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1986).  Vi kommer nedan att tolka och förklara dessa två olika förhållningssätt. 
 

7.2.1 Lågaffektivt bemötande 
Respondenterna uppger att när de uppfattar att en flicka har skurit sig så vill de inte 
uppmärksamma detta beteende. Vad de gör är att de tittar till såren för att se om 
läkarvård behövs. I annat fall så har man ett bemötande som inte är byggt på 
uppmärksamhet.  
 

”I början kanske man reagerade så att man tyckte att det var hemskt och 
att man ska prata och så där, men vi är nog ganska kalla där, i dom 
situationerna.” Mio 

 
”Det här är ju ett beteende som vi inte vill uppmuntra…förhållningssättet 
till att det ska inte omvårdas så himla mycket, men sen är det så klart är 
det fara för liv och död så är det väldigt bra om vi reagerar, men är det 
för uppmärksamhets skull så en lagom dos uppmärksamhet.” Mika 

 
”Får dom uppmärksamheten så befäster man det beteendet och där är 
det faktiskt viktigt att inte bry sig och tycka synd.” Kim 

 
Citaten beskriver här förhållningssättet de har mot flickorna då de skurit sig på ett sätt då 
flickorna inte behöver läkarvård. Här kan vi se att behandlingspersonalen använder sig 
av ett lågaffektivt bemötande för att inte befästa beteendet som positivt. Enligt Hejlsov 
Elvén (2015) beskriver respondenterna att de utgår från ett lågaffektivt bemötande som 
då kan uppfattas som kallt av de som är mottagare av det. I vår studie så kan vi inte 
bekräfta detta påstående, utan det vi kan se är att det är en vedertagen metod man 
använder sig av i bemötandet av flickor som har ett självskadebeteende.  
 

7.2.2 Strukturella makten 
Av respondenterna tolkar vi att de kan behöva använda sig av särskilda befogenheter. 
Dessa befogenheter ger behandlingspersonalen möjlighet att utöva makt mot de flickor 
som inte rättar sig efter institutionernas riktlinjer. Denna makt kan ges i uttryck på olika 
sätt, så som t.ex. avskiljning eller nedbrottning.  
 

”…Vi har ju särskilda befogenheter här så vi får ta i flickorna och vi får 
brotta ner en flicka hålla fast och även avskilja om det skulle behövas.” 
Mika 

 
I citatet ser vi att Mika förklarar hur makten ständigt är närvarande i denna miljö vilket 
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både behandlingspersonal och flickorna är medvetna om, då makten kan komma i 
uttryck på ett öppet sätt (Foucault, 1986).   
 
Vi ser att behandlingspersonal använder sig utav sin makt för att hjälpa flickan i sitt 
destruktiva handlande (Skau, 2007), vilket gör att maktaspekten inte bara känns som 
negativ, utan att den även speglar något positivt. 
 

”Det är ju ett fruktansvärt virus alltså, Det är det som gör att vi inte vill 
ha in det på … Så har du skurna handleder ska du ha heltäckande tröja.” 
Lo 

 
I citatet ovan illustrerar Lo att behandlingspersonalen använder sig utav den makten som 
de innehar på ett sätt som skall vara positivt för flickorna. Vi kan se att 
behandlingspersonalen inte vill att fler flickor ska börja skära sig och därför måste de 
flickor som har sår använda en långärmad tröja för att förhindra en smittoeffekt.  
 
Respondenterna beskriver detta bemötande som att de blir mer fyrkantiga kring flickan. 
Mika beskriver denna fyrkantighet i citatet nedan: 
 

”…sen så blir jag ju extremt fyrkantig mot den flickan, man har ju mer 
uppsikt på den flickan…det blir ju en formation… de får inte vara i köket 
förens såren är läkta, och känslan av att man blir väldigt fyrkantig runt 
hela flickan” Mika 

 
Här tolkar vi det som att behandlingspersonalen tillsammans har utformat ett gemensamt 
bemötande. Man har använt sig utav den kunskap och de erfarenheter de har för att 
definiera vilket bemötande som är det som gynnar flickorna mest. Vi kan inte finna 
någonting i den tidigare forskningen som tar upp detta, men vi tolkar det som att makten 
är någonting som ständigt gör sig påmind (Foucault, 1986). Makten är någonting som 
man inte kommer ifrån utan man försöker använda sig utav den på det sätt som är mest 
positivt för flickorna (Skau, 2007). 
 

7.3 Utbildning och erfarenhet 
Under våra intervjuer berättade respondenterna om hur det var att börja arbeta med 
flickor som skadar sig själva och om hur de tänkte då (Friedman o.a, 2006). De berättar 
att de inte förstod vad det handlade om och att det var som att komma in i en annan 
värld. Vi förstod att kollegorna hade en stor betydelse i dessa stunder och vi såg även att 
det var genom dem man skapade sig kunskap kring beteendet hos flickorna. Mio 
beskriver i citatet nedan hur hen upplevde sitt första möte med en flicka som skadat sig. 
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”Jag tyckte det var konstigt, jag fattade inte alls vad det var frågan 
om…Så det fick jag förklarat sen…det var en helt ny värld, man fattade 
ingenting av det där.” Mio 

 
Flera respondenter delgav oss tankar om vad kunskapen hade för betydelse för arbetet 
med flickorna och vad det gjorde för dem. Man menar att kunskap har stor betydelse för 
hur man klarar av att arbeta i detta klimat. Kunskapen gav dem även ny energi och ny 
förståelse för sitt arbete vilket även Sterner (2012) betonar i sin studie. 
 

“Det är klart att om jag möter en flicka och hon känner att jag är trygg 
så gör det en skillnad för henne, det är jag ganska säker på.” Kim 

 
I Citatet ovan beskriver Kim hur hens erfarenhet ger en trygghet som förmedlas till 
flickorna. Sterner (2012) beskriver detta som att kunskap ger personalen en stabilitet i 
sig själva som också ger en trygghet för flickorna.  
 
På de olika arbetsplatserna kunde vi skönja en skillnad av energi. Vi kunde se att på den 
arbetsplatsen där de nyligen genomgått utbildning var man mer entusiastiska och såg 
fram emot att pröva dessa nyfunna kunskaper. Denna kunskap kunde vi tolka som att det 
gav ett samtalsklimat som var hoppfullt inför framtiden i arbetet med flickorna. Lundh 
(2014) beskriver det som att ny kunskap kan vara det som gör att behandlingspersonal 
kan behålla ett gott bemötande. Citatet nedan uttryckte Tim under intervjun då vi kom in 
på vikten av kontinuerlig fortbildning. 
 
 

”Det blev som en Aha upplevelse… nu är det så nyligen vi gått den här 
DBT1- utbildningen men jag tror att det kommer att göra en 
jätteskillnad.” Tim 

 
I citaten nedan ser vi att både Tim och Kim betonade att kunskap var ingenting som man 
kunde få för lite av eftersom arbetet som de utför är komplext.  
 

”Man har så liten kunskap om det ändå, så det triggade mig att veta 
mer” Tim 

 
”Jo ju mer jag kan, ju mer jag förstår, desto mer förstår jag att det är så 
komplex.” Kim 

 
Kunskap tolkade vi var en källa till kraft att orka och en önskan om att vilja veta mer 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  DBT	  -‐	  Dialektiskt	  beteendeterapi	  
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vilket även Lundh (2014) betonar. Vi ser vikten av att få till sig ny kunskap och få 
möjlighet att pröva nya metoder och behandlingssätt tillsammans med sina kollegor. I 
dessa stunder då vår ryggsäck av kunskap fylls på så omvärderas kunskapen och 
erfarenheterna, så att behandlingspersonal får möjlighet att utvecklas (Trost & Levin, 
2010). I och med att ny kunskap har skapats ger detta en tro på att kunna göra skillnad. 
Som i sin tur påverkar förhållningssättet gentemot flickorna.  
 

7. 4 Känslor 
I denna del vill vi ge läsarna en bild av vilka känslor som respondenterna uppgav kunde 
uppkomma i det nära arbetet med flickor som skadar sig själva. De underteman som vi 
funnit är ambivalens, en känsla som kan komma efter ett bemötande. Undertema två 
handlar om den känsla av maktlöshet som kan infinna sig då beteendet hos flickan inte 
avtar. Undertema tre handlar om de känslor som lämnar spår efter sig långt efter en 
händelse inträffat. Undertema fyra är en mer positiv känsla, känslan av att göra skillnad. 
 

7.4.1  Ambivalens 
Under intervjuerna uppfattar vi att det lågaffektiva bemötandet är det som används på 
institutioner i arbetet med flickor med ett självskadebeteende (Hejlskov Elvén, 2015). 
Vad som även framkommer är att flera uttrycker att de inte är helt säkra på om detta är 
den bästa metoden. Vilket framkommer i följande citat. 
 

”Vi har alltid haft det så att de får ganska lite uppmärksamhet i det, om 
de är rätt eller fel? Jag vet inte.” Mio 

 
”Men känslorna sen blir ju har jag gjort rätt eller fel?” Tim 

 
”…för det känns jättefel för mig som person att inte låtsas som jag inte 
ser någonting som är ett jätteproblem.” Tim 

 
Vi tolkar det som att behandlingspersonal uttrycker en osäkerhet i deras bemötande då 
en flicka skadat sig. Som att de frågar sig har jag verkligen definierat situationen (Trost 
& Levin, 2010) på ett korrekt sätt?  
 

7.4.2 Maktlöshet 
Respondenter gav oss en enstämmig bild av hur hopplöshet och frustration då och då 
kunde påverka dem i deras arbete. Lundh (2014) benämner även att känslor av 
hopplöshet och maktlöshet kan uppkomma hos personalen. En känsla som de bär med 
sig i arbetet. Hejlskov Elvén (2015) anser att personal känner sig maktlösa och då blir de 
ofta konfronterande och krävande mot flickorna. Vad vi kunnat urskilja är att denna 
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känsla uppkommer hos behandlingspersonalen. Vad vi dock inte kunnat urskilja är om 
denna maktlöshet påverkar bemötandet till flickan. Denna maktlöshet låter vi Mio och 
Mika beskriva i citaten nedan.  
 

”Då när det var som värst, när alla skar sig, då kunde jag känna mig 
uppgiven.” Mio 

 
”…så väcker det en känsla av att det här är ju en jättefin flicka. Varför ska 
hon gå och göra sönder armarna?” För det här kommer hon att leva med 
länge även när hennes beteende är borta så finns ärren kvar…hur ska jag 
säga det till henne, hur ska jag på något sätt…” Mika 

 

7.4.3 Ett arbete som lämnar spår efter sig 
De frågor som kan stanna kvar hos personalen efter en incident låter vi Kim och Mika 
illustrera med var sitt citat. 
 

”..frukansvärt skärrad och man tänker… vad var det som gjorde att jag 
gick in till…och dom tankarna alltså. Vad hade hänt om vi kom in fem 
minuter senare?” Kim 

 
”Jag har ju fortfarande bilden kvar i huvudet… minns henne jätteväl... 
Jag minns lukten men samtidigt, det är ju ingenting som jag tänker på 
dagligen.” Mika 

 
Vi vill med detta visa att respondenterna förmedlade att det här arbetet satte sina spår. 
Det förstod vi då alla respondenter berättade minnen som hade påverkat dem under sina 
år som de arbetat som behandlingspersonal. Under intervjuerna så kunde vi se hur 
respondenterna blev berörda och påverkade när de berättade om dessa händelser. Den 
tidigare forskningen bekräftar att det här är ett arbetsområde som väcker mycket känslor 
och som lämnar många känslosamma spår efter sig (Lundh, 2014; Sterner, 2012; 
Lindgren, 2011).  
 

7.4.4 Att göra skillnad 
Vi kunde även höra av respondenterna att arbetet som de utförde ingav en känsla av att 
de som behandlingspersonal gör en skillnad i flickans liv (Lindgren, 2011).  Och att 
denna känsla fick dem att känna hopp i arbetet.  
 

”Den känslan tror jag är nödvändig att ha med sig om man ska orka vara 
kvar, alltså att, jag tror att jag kan göra skillnad.” Kim 
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”Utan det är mer, kicken av att stötta!” Lo 

 
”…nu känns det så mycket mer hoppfullt, vi kan göra skillnad på ett 
annat sätt…” Tim 

 
I citaten ovan beskriver respondenterna vikten av att få känna att man kan göra skillnad i 
en flickas liv, och den känslan ger dem även orken att fortsätta sitt arbete. Det kommer 
ljusglimtar då och då som gör att behandlingspersonalen får styrka att orka kämpa vidare 
i arbetet. Behandlingspersonals möjlighet att befinna sig i nuet gör att de kan 
omdefiniera sitt arbete och få en känsla av att göra nytta (Trost & Levin, 2010). 
 

7.5 Sammanfattning 
I början av vår studie trodde vi att känslor som väcktes hos behandlingspersonalen i 
mötet med dessa flickor som skadar sig själva skulle ha en stor betydelse för dem. Det 
visade sig att de inte lade stor vikt på sina egna känslor och de uttryckte att känslorna 
inte hade någon större betydelse i hur de bemötte flickorna just i stunden.  
 
Dock visar det sig i tidigare forskning (Friedman, o.a., 2006; Crawford, Geraghty, 
Street, & Simonoff, 2003) att bemötandets betydelse ligger i hur du känner inför vad du 
möter. Vi tänker att om du som behandlingspersonal bär på en känsla av hopplöshet i ett 
möte med en flicka så förmedlar du det på ett omedvetet sätt.  
 
Det vi kunde utläsa av vår analys var hur stor vikt behandlingspersonalen lade vid att 
benämna betydelsen av att arbeta ”tajt” med kollegorna. Och vad gruppen hade för 
betydelse i hur de klarar av att hantera situationer som uppstår. De menade att, för att 
”överleva” behövde arbetsgruppen vara tajt och samspelad. Vi lade märke till att de 
belyste vikten av en god arbetsgrupp för att hantera känslor och tankar som dyker upp i 
arbetet med dessa flickor. 
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8. Slutdiskussion 

8.1 Tidigare forskning, teoriram  
Vi kan se att resultatet svarade på de frågeställningar vi hade, och det visade sig att det 
vi tittat på är ett komplext och relativt outforskat område. Det finns forskning på vad 
som kan orsaka ett självskadebeteende och vilka metoder som visar sig ha en relativt bra 
effekt att minska detta beteende. Vi har kommit fram till att det tyvärr inte finns mycket 
forskning om hur personalen hanterar beteendet i sin arbetssituation. Området som vi 
anser vara av stor betydelse då vi som socialpedagoger kan komma att arbeta med 
flickor som självskadar. Vi kan även se betydelse av att forskning inom området borde 
fortsätta, då vi som socialpedagoger kan komma att leda arbetsgrupper där det behövs 
kunskap om vad som gör att personal klarar av att hanterar vissa situationer och vilket 
bemötande som anses vara det mest effektiva. 
 
Vi har haft problem med att hitta teorier som kan förklara det ämnesområde vi fördjupat 
oss i. Många och långa diskussioner har först om vad vi ville komma åt och hur vi på 
bästa sätt med hjälp av teorier skulle kunna förmedla detta. Vi anser att det som har 
lämpats sig bäst är symbolisk interaktionism som förklarar samspelet och interaktionen 
mellan människor.  
 
Vi ser att de perspektiv vi valt att använda oss utav kompletterar varandra och har hjälpt 
oss att fylla ut de tomrum som vi anser finns i vår studie. Trots våra ansträngningar att 
hitta teorier som skulle hjälpa oss att förklara våra frågeställningar ser vi att vår teori är 
akilleshälen i studien, då den trots ansträngningar från oss inte helt hjälpt till med detta. 
Vi gjorde då valet att inkludera begreppet lågaffektivt bemötande som vi tycker förklarar 
personalens förhållningssätt rättvist. Med detta kan vi se att vår studie blev abduktiv. 
 

8.2 Metoddiskussion 
När vi hade genomfört våra intervjuer kändes det som att vårt material var gediget vilket 
innebar att vi ansåg att vi hade tillräckligt med empiri för att kunna genomföra vår 
analys. Vi tycker att intervjuerna fungerade bra och samtalen med våra respondenter flöt 
på. Vad vi kände var att vi skapade ett gott samtalsklimat med våra respondenter er som 
gärna delade med sig av sina erfarenheter och sin kunskap om området. 
Givetvis hade det varit mer utvecklande för vår studie om vi kunnat ha mer respondenter 
att intervjua, men vi är nöjda med att vi har använt oss av intervjuer som metod. 
 
De samtal som fördes efter att bandspelarna stängts av har vi tyvärr inte tagit med då vi 
ansåg att det inte var etiskt att ha med den informationen, då vi tydliggjort att intervjun 
var avslutad. Samtalen som skedde då bandspelarna var avstängda kunde vi känna var 
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mer frimodiga och vi kunde tydligt känna att bandspelaren gjorde att respondenterna 
ofta övervägde sina svar. 
 
I och med att cheferna var länken mellan oss och respondenterna kan vi inte vara säkra 
på att respondenterna ställde upp frivilligt eller om cheferna påverkade dem till att ställa 
upp. Nygren (2012) belyser det när han skriver om att respondenterna kan stå i en 
beroendeställning gentemot sina chefer. Vi är väl medvetna om denna aspekt och vi 
hade det i beaktandet när vi analyserade vårt material. När vi citerar respondenterna har 
vi noga övervägt att inte nämna från vilka arbetsplatser de kommer ifrån.  
 
När vi gjorde vårt urval till intervjuerna trodde vi inte att utbildningsnivån på 
respondenterna hade någon betydelse och gjorde valet att inte kräva att våra 
respondenter skulle ha någon speciell utbildning. Vi såg i tidigare forskning att detta 
hade betydelse vilket gör att vi nu kan se att vi kanske skulle gjort ett annat val i de 
kriterier vi hade av våra respondenter.  
 
Vi hade kunnat använda oss av metodgrupper men i och med vår frågeställning ansåg vi 
att det hade kunnat komma att hämma respondenterna i sina svar om vi använt oss utav 
metodgrupper som metod. Vi vill komma åt det som finns under ytan på våra 
respondenter och det tror vi att vi gjort genom att använda oss utav semistrukturerade 
intervjuer.  
 

8.3 Knyta ihop säcken 
Det är svårt att svara på om vi studerat det vi från början avsåg att studera, vi har under 
arbetes gång haft problem med att ringa in vad det är vi verkligen vill komma åt.  Det vi 
hela tiden velat se är hur behandlingspersonal hanterar de situationer som uppkommer 
när en flicka skadat sig själv och hur personalen tar hand om sig själva i detta och hur de 
hanterar sina egna känslor. När studien inleddes hade vi en tanke om att känslor som 
väcktes skulle ha en betydande roll och vara en stor del i hur personalen hanterade 
situationerna, men resultatet visade att så inte var fallet. Istället visade det sig att det som 
personalen tyckte var viktigt, var sammanhållningen i arbetsgruppen och det stöd man 
gav varandra.  All slags utbildning ansågs ha stor betydelse för hur de hanterade och 
bemötte flickorna.  
 

8.4 Brister/förtjänster, styrkor/svagheter 
Vi kan se att vår studie har en del svagheter. Problemet med att göra 
behandlingspersonalen rättvis kan vara att vi från början hade tänkt intervjua personal 
som arbetade just med behandling. Men då vi med hjälp av enhetschefer fick tillgång till 
personal som arbetade med flickorna fick vi inte inblick i vilken sorts behandling de 
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utförde. Det visade sig att vi fick intervjua personal som arbetade på ställen där flickorna 
endast vistades en kort tid och att de inte utförde en behandling i den bemärkelse vi 
efterlyste. Här fick vi anpassa oss då vi haft svårt att få tag på respondenter. Vi ser att 
detta har påverkat vår studie och de resultat vi fått fram. Trots det vill vi betona att de 
respondenter som ställde upp var otroligt kompetenta och alla hade erfarenhet och 
kunskap inom området. Trots allt så ser vi att det är en av styrkorna i vårt arbete.  
 
Vi ser även att vi genomgående har varit tydliga, förklarande och genomskinliga i vårt 
arbete. På grunda av detta anser vi att vår studie är lättläst och förståelig, vilket vi ser är 
vår främsta styrka. Vi har vågat oss in på ett relativt outforskat område därav har ämnet 
bidragit till ett ökat engagemang hos oss författare till att studera detta komplexa 
område.  
 

8.5 Praktisk nytta i relation till socialpedagogiken 
Den samhällsdebatt som förts i ämnet i början på 2000-talet har medfört att ögon har 
öppnats för hur stort antal flickor som skadar sig själva är. Det innebar för oss att vi blev 
intresserade av hur behandlingspersonal som arbetar med dessa flickor hanterar vad de 
ställs inför. Därför tror vi att denna studie kan komma till nytta. Den belyser en annan 
del av flickors självskadebeteende, det vill säga de som försöker hjälpa dessa flickor. 
Det har visat sig vara ett komplext arbete där personalen använder sig själva som 
redskap och att de påverkas av vad de möter. Vi menar att behandlingspersonalen inte är 
maskiner som bara utför.  
 
Vi anser att denna studie har en stor relevans för vår yrkesgrupp som socialpedagoger då 
området är komplext och behöver många infallsvinklar. Vi menar inte bara konkreta 
lösningar utan strategier som man tillsammans med personal utarbetar där deras 
kunskaper och erfarenheter tas tillvara på. 
 
Vi ser att socialpedagogiken har möjlighet att sätta personalen i det större 
sammanhanget och ge dem kunskaper som efterfrågas genom att tillsammans utarbeta 
nya arbetssätt. Där vi kan hjälpa till att bygga broar mellan den praktiska och teoretiska 
världen.  
 

8.6 Framtida forskning 
Vi anser att vår studie endast är en början på ett forskningsområde som bör tittas mer på. 
Det är viktigt att skaffa fram mer kunskap inom detta område via fortsatt forskning som 
lyfter vikten av att ta vara på behandlingspersonalens kunskaper för att arbetet ska kunna 
bli mer effektivt. 
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Vad resultatet visar är att detta är ett arbete som är komplext och att det väcker något i 
personalen, vilket visar att arbetsgruppen har en stor betydelse för hur 
behandlingspersonalen hanterar olika situationer som kan uppkomma. Det visade sig att 
personalen beskrev sin arbetsgrupp som viktig och att det var den som gjorde att de 
orkade och klarade av att arbeta med denna grupp av flickor. Vi ser även att utbildning 
och ny kunskap gör att de får en annan förståelse och att det även ger 
behandlingspersonalen ny energi. 
 
Med detta menar vi att det skulle vara intressant att forska på; Vad är det i arbetsgruppen 
som gör att man klarar av att hantera ett arbete där man använder sig själv som ett 
verktyg.  
 

8.7 Personliga reflektioner  
Som vi tidigare lyft fram är personalgruppen av stor betydelse för 
behandlingspersonalen. Vi ser också en fara i att arbetsgruppen är den största källan till 
att de klarar av att härda ut i sitt arbete. Funderingar har väckts kring detta då vi tror att 
behandlingspersonalen kan bli statiska i tankarna kring sitt förhållningssätt. Vi tror att i 
detta arbete behövs möjlighet till att reflektera över förhållningssätt, bemötande och 
strategier. Vi menar att det behövs göras tillsammans med någon som inte arbetar på 
plats utan en utomstående genom exempelvis handledning. Självklart är 
personalgruppen mycket viktig för reflektioner i stunden.  
 
Då vi fångade upp en entusiasm hos den personalgrupp som nyss fått externutbildning 
förstod vi att få ny kunskap att tillföra arbetsgruppen gav ny energi. 
 
Under arbetets gång har vi även lärt oss vikten av samarbete oss författare emellan. Men 
även hur svårt det kan vara att få tillgång till respondenter, vilket vi inte förväntade oss. 
Vi ser även att det här arbetet har varit tidskrävande vilket gör att vi gärna hade velat ha 
mer tid till få fram mer kunskap om området då vi sett en kunskapslucka inom detta. Vi 
anser att denna kunskapslucka bör fyllas vilket gör att vi har förhoppningar om att någon 
tar upp stafettpinnen och utför en grundligare studie inom området. Vi anser att vår 
studie endast skrapar på ytan och vi ville ju komma åt det som är under ytan. 
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Bilaga 1  

Informationsbrev 
 
Hej! 
Vi är två studenter från Högskolan väst som läser på socialpedagogiska programmet och 
skriver vårt examensarbete. Syftet med examensarbetet är att intervjua 
behandlingspersonal som arbetar med unga flickor som skadar sig själva.  
Vi är intresserade att komma i kontakt med behandlingsassistenter eller 
behandlingssekreterare som kan/vill ställa upp på en intervju. 
 
Vi söker dig som har arbetat i två år eller mer med flickor som har ett 
självskadebeteende och som har ett intresse av att berätta om detta för oss.  
Ni som deltar kommer att avidentifieras, detta för att minska risken för att bli igenkända. 
De som kommer att ha tillgång till materialet är vi två som skriver och vår handledare. 
Intervjun behöver vi spela in för att ha möjlighet att analysera materialet på ett så 
relevant sätt som möjligt. Intervjun kommer att ta ca 45 minuter. 
Dessa intervjuer kommer att ske under vecka 17 och 18 på en plats där ni känner er 
bekväma och som ni själva får bestämma. 
 
 
När intervjuerna är klara och utskrivna finns det möjlighet för er att läsa igenom dem om 
så önskas. Allt råmaterial kommer att raderas efter att vi analyserat det.  
När vår uppsats är godkänd så finns det möjlighet för er att ta del av den.  
Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och man kan när som helst avbryta utan att 
behöva motivera varför.  
 
Vänligen  
Cecilia Erdéus, 0739853800, cecilia.erdéus2@student.hv.se 
 
Maria Åkebrand, 0707399451, maria.akebrand@student.hv.se 
 
Handledare: 
Anna Johansson, Universitetslektor i sociologi anna.johansson@hv.se 
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Bilaga 2 

Intervjuguide: 
 
Vi presenterar oss och syftet med vår studie. Vi försäkrar oss om att respondenten 
förstår vad den ska handla om och att hen har möjlighet att avbryta intervjun när hen 
helst vill under intervjun.  
 
Vi har en önskan om att spela in samtalet eftersom vi vill få med hela samtalet. 
Intervjuaren informerar respondenten om det och frågar om det går bra? 
 
Eftersom vi även vill anteckna under intervjun så frågar vi om det är ok för 
respondenten? 
 
Frågeområden: 
 
Bakgrundsförståelse  
 
Hur kom det sig att du valde att arbeta som behandlingspersonal? 
 
Hur länge har du jobbat med flickor som skadar sig själva? 
 
(Hur ser du på att tjejerna skadar sig själva?) 
 
Metod 
 
Vilken metod använder ni er av i arbetet med dessa tjejer? 
 
Hur får ni kunskap om denna metod? 
 
Enligt din uppfattning arbetar all personal med samma metod? 
 
Strategier/utmanande situationer 
 
Hur kan en sådan situation se ut? Kan du beskriva den? 
 
Hur blev din känslomässiga upplevelse av det? 
 
Vilka känslor/tankar väcker det? 
 
Hur gör du för att hantera dessa känslor/tankar? 
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Tar du hjälp av dina kollegor att hantera dina känslor/tankar? 
 
Hur går det till i så fall? 
 
 
 
När intervjun är färdig och bandspelaren stängs av: 
Vi tackar för att personen valt att ställa upp på intervjun. Förklarar att jag inte hade 
kunnat göra denna undersökning om jag inte haft möjlighet att intervjua personen. 
 
Vi lämnar våra namn och vårt telefonnummer om det skulle vara någonting som 
personen skulle vilja fråga om eller berätta om i efterhand. Eller om det är någonting 
som personen inte vill ha med i intervjun. Som vi i så fall ska ta bort. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


