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Sammanfattning 
 
Självskadebeteende bland ungdomar är ett socialt problem världen över men är samtidigt 

tabubelagt och stigmatiserande. Skolan är en plats där ungdomar spenderar en stor del av sin 

tid och där det finns en chans för destruktiviteten att uppmärksammas. När det gäller att 

uppmärksamma självskadande ungdomar har skolkuratorn en viktig roll. Ju tidigare ett 

självskadebeteende påträffas och behandlas desto större möjligheter finns det för bättre 

framtidsutsikter. Kunskap behövs dels för att kunna se tidiga tecken och uppmärksamma den 

självskadande ungdomen och dels för att stötta och hjälpa ungdomen vidare. Syftet med 

denna studie är att undersöka skolkuratorers arbete med självskadande ungdomar och 

erfarenheter av bakgrunden till destruktiviteten. Studiens tre teoretiska utgångspunkter är 

socialkonstruktivism, stigma och kunskap som grund för sociala problem. Dessa perspektiv är 

relevanta när det gäller självskadebeteende som en konsekvens av samhällets konstruktion 

och bemötandet av det sociala problemet. Studien är kvalitativ och innefattar intervjuer med 

10 skolkuratorer från 10 olika svenska gymnasieskolor. Intervjuerna transkriberades och 

datamaterialet analyserades sedan med hjälp av tematisk analys. Med hjälp av 

socialkonstruktivism kunde skolkuratorers uppfattning om bakomliggande orsaker samt 

samhällets påverkan i form av normer undersökas. Resultatet visade att skolkuratorerna hade 

en gemensam uppfattning om bakomliggande orsaker till ungdomars självskadebeteende, att 

det användes för att hantera starka känslor. I skolkuratorernas arbete ingår att stötta elever i 

skolan, skapa en förtroendefull relation till elever och personal, samarbeta med övrig 

skolpersonal och hänvisa självskadande ungdomar vidare till rätt instans. De hinder som 

skolkuratorer upplever i arbetet är tids- och resursbrist, att självskadan kan vara dold och att 

ungdomar kan ha svårt att prata om sitt självskadebeteende och därmed inte söker hjälp. 

Psykisk ohälsa menar skolkuratorer är dessutom tabubelagt. De möjligheter som föreligger är 

att informera och utbilda både elever och personal om psykisk ohälsa, självskadebeteende och 

hur känslor kan hanteras.    
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1. Inledning 

Att ha ett självskadebeteende innebär att en person på något sätt tillfogar sig själv fysiska 

skador (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, 2014). Enligt den svenska 

statistiken är självdestruktiviteten vanligast bland ungdomar och vuxna kvinnor. Det finns 

olika former av ett självskadebeteende, till exempel att skära sig, äta för mycket eller för lite 

samt olika former av missbruk. Den vanligaste sortens självskadebeteende i Sverige är att 

överdosera alkohol, narkotika eller olika läkemedel, så kallad förgiftning. Statistiken visar att 

det är betydligt färre som skadas utav våld av en annan person, de flesta har skadat sig själva 

(MSB, 2014). Socialstyrelsen har funnit att det behövs ökad kunskap på områden i skolan 

såsom tidiga tecken på psykisk ohälsa, vad som leder till det och vad som hjälper. Unga 

människor som befinner sig i riskgränsen för psykisk ohälsa och självskadebeteende är 

områden som behöver prioriteras (Socialstyrelsena, 2014). 

 Vi har valt att skriva vårt examensarbete om ämnet självskadebeteende, ur 

skolkuratorers perspektiv. Självskadebeteende bland ungdomar är ett allmänt känt socialt 

problem (Hay & Meldrum, 2010) världen över och mindre än hälften av de självskadande 

ungdomarna söker inte hjälp för sina problem (Watanabe et al., 2012, Rowe et al., 2014, 

Doyle et al., 2015). Då vi båda har gjort vår verksamhetsförlagda utbildning inom 

vuxenpsykiatrin och kommit i kontakt med självskadande vuxna, fann vi ämnet intressant. Vi 

ville därför utforska hur ungdomar kan få hjälp innan de hamnar inom vuxenpsykiatrin genom 

att undersöka hur skolkuratorer uppmärksammar och arbetar med ungdomar som självskadar 

och vad som kan leda till ett självskadebeteende. Ju tidigare problemet påträffas och 

behandlas desto bättre blir framtidsutsikten för ungdomarna (Møhl & Skandsen, 2012). 

Skolan är en plats där elever spenderar mycket tid och där personalen har en chans att 

upptäcka ett självskadebeteende i ett tidigt skede och därför är ämnet intressant att studera. 

  

1.1 Bakgrund 

Redan på 1950-talet visade sig behovet av skolpsykologer och kuratorer vilkas verksamheter 

började växa fram. Varje skola ska inneha en elevhälsa där skolsköterska, skolkurator och 

skolpsykolog ska ingå (Socialstyrelsenb, 2014). Elevhälsans främsta arbetsuppgift är att 

kartlägga och utreda elevernas svårigheter att uppnå kursmålen. Skolkuratorer arbetar utifrån 

skolans styrdokument och är den profession som utför psykosociala insatser inom elevhälsan. 

År 2011 lagstadgades det att varje skola ska ha tillgång till en skolkurator för att elevhälsan 

ska inneha tillräcklig kompetens som behövs för att ge det stöd som eleverna behöver 
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(Socialstyrelsena, 2014). Skolkuratorer arbetar utifrån evidensbaserad praktik och är flexibla i 

sina val av arbetsmetoder när det gäller att svara mot behoven av psykosociala insatser 

(Sveriges skolkuratorers förening, 2012). En del av skolkuratorers arbetsuppgifter är att 

genomföra olika former av stödsamtal med både eleverna och dess familjer, de kan göra 

orosanmälningar till socialtjänst och polis, de samverkar med psykiatrin, ungdomsmottagning, 

arbetsförmedling och så vidare vid behov. Skolkuratorer medverkar även till att öka 

skolpersonalens kompetens inom det sociala och psykosociala området (Sveriges 

skolkuratorers förening, 2012).  

 Skola och personal förväntas vara medvetna om elevers problem och ska agera 

därefter (Best, 2006). Det är av stor vikt att utvärdera och förstå vilken effekt sociala och 

psykologiska faktorer har på självskadebeteendet (Evren et al., 2014). Enligt vår åsikt är det 

avgörande att ha grundläggande kunskap om självskadebeteende för att kunna 

uppmärksamma tidiga tecken samt veta vart det går att vända sig vid behov av hjälp. Enligt 

Reid (2006) är det vanligt att skolkuratorer arbetar med uppgifter som de inte har haft 

utbildning i. Det visar sig även att flertalet skolkuratorer inte är tillräckligt kvalificerade och 

att den ständiga professionella utvecklingen är alldeles för liten (Reid, 2006). Barn och 

ungdomar spenderar en stor del av sin tid i skolan och det är viktigt att elevhälsan och annan 

personal skapar en bra relation till de unga för att de ska våga berätta om sin situation 

(Trygged et al., 2013). Skolkuratorer har därmed en viktig roll i den dagliga kontakten med 

elever för att kunna uppmärksamma dem som mår dåligt.  Med tanke på den världsomfattande 

utbredningen av självskadebeteende är det viktigt att undersöka vad som kan tänkas leda till 

ungdomars destruktivitet. En ökad kunskap om detta borde bidra till att lättare identifiera 

problemet hos ungdomar och därmed hjälpa och stötta dem utifrån deras behov. Vi vill därför 

undersöka skolkuratorers uppfattning och arbetsroll gällande självskadebeteende och på så 

sätt finna gemensamheter i deras utsagor. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka skolkuratorers arbete med självskadande ungdomar och 

föreställningar om bakgrunden till destruktiviteten. Studiens frågeställningar är: 

 

 Vad uppfattar skolkuratorer vara bakomliggande orsaker till självskadebeteende hos 

ungdomar? 

 Hur uppmärksammar och arbetar skolkuratorer med elever som ligger i riskgränsen för 

eller har inlett ett självskadebeteende? 
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1.3 Disposition 

Detta avsnitt behandlar uppsatsens uppbyggnad. Vi börjar med att presentera tidigare 

forskning som står i relation till studiens frågeställningar.  I den första delen redogörs för vad 

tidigare forskning beskriver vara bakomliggande orsaker till självskadebeteende, både från 

samhällsvetenskaplig, psykologisk och medicinsk forskning. Den andra delen behandlar 

likaså de olika forskningsfälten men är mer inriktad på arbetet med självskadande ungdomar 

samt vad som kan försvåra eller underlätta uppmärksammandet. Efter tidigare forskning följer 

tre avsnitt om studiens teoretiska perspektiv. Det första avsnittet behandlar 

socialkonstruktivism följt av stigma och slutligen kunskap som grund för sociala problem. 

Det är dessa tre perspektiv som har präglat uppsatsen och hur självskadebeteende har 

studerats. I efterföljande avsnitt presenteras den metod som använts i studien och 

tillvägagångssättet för datainsamling och analys. Metodavsnittet följs därefter av resultatet där 

empiri och analys presenteras. Den avslutande delen av uppsatsen är en diskussion som börjar 

med en summering av resultatet följt av diskussion gällande tidigare forskning, teori och 

metod i förhållande till resultatet. Slutligen redogörs för implikationer för det sociala arbetet i 

svenska skolor.    

 

2. Tidigare forskning 

Den största delen av forskningen kring ämnet självskadebeteende har psykologiska och 

medicinska perspektiv och det är endast en mindre del av forskningen som utgår från 

sociologin (Hodgson, 2004). Medan psykologiska aspekter främst fokuserar på problem hos 

individen utforskar samhällsvetare sociokulturella faktorer i samband med självskadebeteende 

(Chandler, 2012). Hodgson (2004) understryker därför vikten av att sammanföra forskning 

från olika fält för att uppnå en djupare förståelse av ämnet. Utöver bristen på 

samhällsvetenskaplig forskning har vi även funnit en kunskapslucka i och med bristen på 

svenska artiklar som beskriver skolkuratorers arbete med självskadande ungdomar. I båda 

avsnitten om tidigare forskning presenteras först artiklar och forskning med en 

samhällsvetenskaplig utgångspunkt för att sedan övergå till den psykologiska och medicinska 

forskningen. 

I det första avsnittet behandlas bakomliggande orsaker till självskadebeteende. 

Eftersom denna studie undersöker skolkuratorers uppfattning om bakomliggande orsaker till 

ungdomars självskadebeteende är det relevant att presentera vad tidigare forskning har funnit i 

detta avseende. Det andra avsnittet redogör för hinder och möjligheter i arbetet med 
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självskadande ungdomar och då främst när det gäller ungdomars hjälpsökande. Detta är 

relevant för studiens andra frågeställning som behandlar skolkuratorers uppmärksammande av 

och arbete med självskadande ungdomar.  

 

2.1 Bakomliggande orsaker till självskadebeteende 

 Det är viktigt att ur ett sociologiskt perspektiv ta hänsyn till känslor, bearbetning av känslor 

och det sociala livet när diskussionen om självskadebeteende lyfts (Chandler, 2012). 

Författaren undersökte med sociologisk utgångspunkt på vilket sätt självskada mot kroppen 

kan vara ett uttryck för bearbetning av känslor. Data insamlades från intervjuer med 12 

individer som fick berätta om sitt självskadebeteende. Deltagarna var mellan 21-37 år men 

flertalet började sin destruktivitet i ung ålder. Författaren fann att självskadebeteendet hjälpte 

samtliga deltagare att bearbeta sin situation och var ett fungerande sätt för dem att hantera 

känslor, att de “arbetade” med sina känslor genom kroppen.  “Arbetet” med självskadandet 

innehöll motiv såsom befrielse och kontroll (Chandler, 2012). Flera av deltagarna upplevde 

att självskadandet hjälpte dem att återfå kontrollen över oregerliga känslor, sig själva eller sitt 

liv i övrigt. Självskadebeteendet kunde uppstå efter svårigheter i kontakten med andra 

människor eller av att hantera en viss situation. Vissa deltagare redogjorde för självskadandet 

som en konsekvens efter att ha upplevt situationer utan kontroll och fyllda av panikkänslor. I 

de fallen blev självskadebeteendet en rationell handling som hjälpte dem att kontrollera en 

svår situation. Flera deltagare uppgav att blodet, smärtan och den synliga skadan är mer 

konkret än känslor. Slutsatsen var att deltagarna självskadade för att förbättra deras 

känslotillstånd (Chandler, 2012). 

Hodgson (2004) menar att all mänsklig aktivitet och social interaktion påverkas 

av sociala normer och förväntningar och därför är ett sociologiskt perspektiv på 

självskadebeteende av stor vikt. Syftet med Hodgson (2004) studie var att få en bättre 

förståelse för upplevelserna hos individer som skär sig genom att studera varför de 

självskadar samt hur de hanterar stigma. Författaren ville belysa, ur en social kontext, den 

form av självskadebeteende som innebär att skära sig eftersom den största delen av 

forskningen på området är medicinsk eller psykologisk. Studien genomfördes med hjälp av 

intervjuer på internet och deltagarna var mellan 18-35 år. Samtliga deltagare hade någon gång 

skurit sig och flera av deltagarna hade ett aktivt och pågående självskadebeteende. Av de 

tjugotvå individer som deltog i studien var den största andelen kvinnor och de flesta hade 

börjat sitt självskadebeteende vid 14-15 års ålder. I resultatet framkom två teman; olika vägar 

till att utveckla ett självskadebeteende och att underhålla eller hantera beteendet i vardagen. I 
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det första temat framkom det att deltagarna använde självskadebeteendet som ett sätt att 

hantera sina känslor, oavsett om individen var självlärd eller hade inspirerats av någon annan. 

När det gäller att underhålla eller hantera självskadebeteendet i vardagen ingick strategier för 

att undvika stigmatisering. Hodgson (2004) slutsats var att deltagarna använde självskada som 

en copingstrategi eftersom de saknade andra strategier för att hantera känslor. Även om de 

inte kunde hantera sina känslor på ett vanligt sätt ville deltagarna framstå som ”normala”, 

därför dolde de sina ärr och gav sken av att de hanterade sina känslor som andra. Genom 

intervjuerna fann författaren att de som självskadade var glada över att någon lyssnade på 

dem. En större kunskap kan nås genom att lyssna på berättelser av dem som skär sig och en 

förståelse om att destruktiviteten inte behöver bero på en psykisk diagnos eller 

självmordstankar. Hodgson (2004) framhåller vikten av kunskap för att hjälpa och stötta de 

som söker hjälp för sitt självskadebeteende istället för att stämpla dem.   

Curtis (2016) har likt Hodgson (2004) undersökt självskadande individers 

upplevelser av självskadebeteende. Syftet med Curtis (2016) studie var att undersöka vilka 

faktorer som utlöser ett självskadebeteende eller självmordstankar samt vilka likheter eller 

skillnader det finns mellan dessa beteenden enligt respondenternas egen uppfattning. Studien 

hade ett stort fokus på sociala faktorers påverkan. Data insamlades genom semistrukturerade 

intervjuer av 28 kvinnor och analyserades med hjälp av en narrativ analysmetod. I resultatet 

framkom flera teman som belyste utlösande faktorer. Dessa var relationella eller 

interpersonella faktorer, förhållandet mellan självskada och självmordsbenägenhet, meningen 

med självskadebeteende och sexuella övergrepp. Sexuella övergrepp var den vanligast 

förekommande orsaken hos dem som både självskadade och var självmordsbenägna, följt av 

interpersonella faktorer så som problematiska vänskapsrelationer, social isolering och 

problem i hemmet. Självskadebeteende användes för att återfå kontroll och makt över sin 

kropp och sitt liv. Avståndstagande från familjen var vanligt förekommande bland deltagarna 

och de uppgav att deras närstående tog lättvindigt på deras självskadebeteende. Att ha sett 

självskadebeteende och självmord hos andra i omgivningen var gemensamt för nästan alla 

deltagare. Flera av kvinnorna hade svårt att prata om sitt självskadebeteende dels på grund av 

svårigheterna i att prata om sexuella övergrepp och dels för att vissa var destruktiva i 

hemlighet. Däremot fanns det kvinnor som berättade om sitt beteende för att få 

uppmärksamhet. Curtis (2016) fann att självskadebeteendet följdes av ett självmordsförsök 

för de flesta kvinnorna och ett stort antal fortsatte att självskada efter försöket. 

Självskadebeteendet användes som ett sätt att lindra stress och spänning utan intentionen att ta 

sitt liv. När det gäller hjälpsökande uppgav deltagarna att stödgrupper inte hjälper utan istället 
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uppmuntrar till återfall. Genom att bli vän med andra i stödgrupperna triggar de varandra och 

normaliserar självskadebeteende vilket påverkar framtida hjälpsökande negativt. De flesta 

deltagarna var medvetna om andras negativa reaktioner och stigmatisering av deras 

självskadebeteende. Det Curtis (2016) kom fram till var att meningen med självskadebeteende 

och självmordsförsök skiljer sig då det förstnämndas mål är att hantera känslomässiga 

svårigheter på kort sikt medan självmordsförsöken är en permanent lösning. Känslan av 

befrielse efter en självskada kunde motverka självmordstankarna och förhindra utförandet. 

Självskadebeteendets ändamål kunde vara att ändra fokus från känslomässig till fysisk smärta, 

visa sig stark och återfå en känsla av kontroll, straffa sig själv eller ett rop på hjälp (Curtis, 

2016).  

Eftersom den största delen av forskningen om självskadebeteende finns inom 

det psykologiska och medicinska fältet kommer vi att övergå till att presentera bakomliggande 

orsaker ur dessa perspektiv nedan. Självskadebeteende bland ungdomar är ett allmänt känt 

socialt problem (Hay & Meldrum, 2010). Studien undersökte sambandet mellan mobbning 

och självskadebeteende samt vilken påverkan auktoritativt föräldraskap och ungdomars egen 

nivå av självkontroll har. Resultatet visade att ungefär 18 procent svarade att de självskadar 

eller har självmordstankar men endast 4 procent uppgav att det skedde ofta. Traditionell 

mobbning och nätmobbning hade ett starkt positivt samband med ett pågående eller påtänkt 

självskadebeteende. Självskadebeteende var högre hos individer med utländsk bakgrund, 

flickor, de som inte hade auktoritativa föräldrar och de som var mer impulsiva och 

risksökande, det vill säga hade låg självkontroll. De individer som hade auktoritativa föräldrar 

och som hade hög nivå av självkontroll förknippades sällan med mobbning och hade en 

minskad risk för utveckling av självskadebeteende eller självmordstankar. Hay och Meldrum 

(2010) menar att påfrestningar hanteras olika beroende på individen och behöver inte leda till 

ett avvikande beteende.  Viktiga verktyg i den sociala miljön eller av individer kan bidra till 

att minska skadliga konsekvenser (Hay & Meldrum, 2010). En annan studie som visade på 

bakomliggande orsaker är Muehlenkamp och Brausch (2012) studie. Studien undersökte om 

negativ kroppsuppfattning hade något samband mellan negativ känslostämning och 

självskadebeteende. Som resultat fann författarna att lite drygt en fjärdedel hade någon eller 

flera gånger under det senaste året skadat sig själv. Att slå sig själv, riva sig allvarligt och 

skära sig var de vanligaste metoderna att skada sig själv. Analysen visade ett signifikant 

samband mellan negativ kroppsuppfattning och negativ känslostämning samt mellan 

självskadebeteende och negativ känslostämning. Sambandet mellan självskadebeteende och 

negativ kroppsuppfattning var också signifikant. Resultatet visade att negativ 
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kroppsuppfattning var en påverkansfaktor i förhållandet mellan självskadebeteende och 

negativ känslostämning. Muehlenkamp och Brausch (2012) kom fram till slutsatsen att 

ungdomar som hade en negativ kroppsuppfattning lätt kunde ta till självskadebeteende vid 

överväldigande emotionella tillstånd. Att få till stånd en värdering och acceptans kring 

kroppen borde hjälpa ungdomars svaghet för att utveckla ett självskadebeteende. Negativ 

kroppsuppfattning är en riskfaktor men är inte avgörande för utvecklingen och underhållandet 

av ett självskadebeteende (Muehlenkamp & Brausch, 2012).  

 Självskadebeteende kan ta sig uttryck i olika former och Laukkanen et al. (2009) 

undersökte självskadebeteende hos ungdomar mellan 13-18 år men skilde det destruktiva 

beteende att skära sig från övriga självskadehandlingar. Syftet var att ta reda på hur pass 

vanligt det är att skära sig respektive använda andra former av självskadebeteende. Studiens 

syfte var även att ta reda på om de bakomliggande orsaker skilde sig mellan att skära sig och 

andra former av självskadebeteende, speciellt inom depressiva symtom och kroppsliga besvär, 

familje- och sociala relationer, skolprestationer, substansmissbruk eller sociodemografiska 

variabler. Resultatet visade att självskada i form av att skära sig var betydligt vanligare bland 

flickor, både när det gäller ett tidigare och ett aktivt, pågående beteende. Bakomliggande 

orsaker för både att skära sig och andra former av självskadebeteende visade sig vara 

upprepade handlingar av tablettmissbruk, sniffning av olika substanser, cannabisanvändning 

och alkoholkonsumtion. Att inte ha några vänner var den största riskfaktorn när det gäller just 

att skära sig medan att bo ihop med båda sina föräldrar var en skyddsfaktor. Beteendemässiga 

och psykosociala riskfaktorer hade liten påverkan på ett självskadebeteende i form av att 

skära sig men att vara flicka var en riskfaktor. Sämre skolprestationer och familjerelationer, 

nedstämdhet, droganvändning och kroppsliga åkommor var oberoende riskfaktorer. Studien 

fann inga skyddsfaktorer för andra former av självskadebeteende (Laukkanen et al., 2009). 

 Syftet med Evren et al. (2014) studie var att undersöka förekomsten av 

självskadebeteende hos ungdomar på gymnasienivå och även fastställa vilka faktorer som 

associeras med destruktiviteten. Författarna gjorde en internetbaserad enkätundersökning som 

4957 elever från 45 gymnasieskolor från olika stadsdelar i Istanbul besvarade. Enkäten 

behandlade olika områden såsom skolprestationer, nöjdhet med kroppen, psykologiska 

trauman, självskadebeteende, demografisk data, brottsligt och aggressivt beteende, socialt 

umgänge, användande av substanser inkluderat tobak och alkohol, psykisk hälsa, symtom av 

depression eller ångest, karaktäristiska drag i familjen och slutligen självmordstankar och 

beteenden. Strax under 15 procent av eleverna rapporterade om självskadebeteende under det 

senaste året. Det fanns inga skillnader mellan könen i den grupp av ungdomar som 
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självskadade men däremot var medelåldern högre bland dessa än i den grupp som inte 

självskadade. Självskadande ungdomar presterade sämre i skolan och hade en mer 

regelbunden användning av alkohol, tobak och andra substanser samt hade en mer omfattande 

historik av substansmissbruk inom familjen. Ungdomarna uppgav även att de hade en dålig 

eller väldigt dålig psykisk hälsa och mottog hjälp från psykiatriker. Dessutom rapporterade de 

självskadande ungdomarna i större utsträckning om självmordstankar eller försök, slagsmål 

under senaste året, brytande av lagen, aggressionsproblem, historia av psykologiska trauman 

och impulsivitet. Den starkaste riskfaktorn för självskadebeteende var självmordstankar eller 

försök följt av psykiska sjukdomar, missbruk av olika substanser och beteendeproblem. 

Utöver dessa associerades självskadebeteende med ångest, depression, negativ kroppsbild, 

dåliga skolprestationer och utsatta för mobbning. Evren et al. (2014) framhåller att 

skolkuratorer och folkhälsomyndigheter bör vara uppmärksamma på förvarningar om 

självskadebeteende bland ungdomar genom substansmissbruk, självmordsbeteenden eller 

impulsiva, brottsliga och aggressiva beteendeproblem. Ett lyckosamt preventivt arbete mot 

självskadebeteende måste ta hänsyn till och arbeta med ovanstående riskfaktorer (Evren et al., 

2014).  

 Doyle et al. (2015) undersökte förekomsten av ungdomars självskadebeteende, 

utforskade bakomliggande orsaker och fastställde omfattningen av hjälpsökande. 15 procent 

av deltagarna hade någon gång under sitt liv självskadat sig vid ett eller flera tillfällen, det var 

betydligt vanligare bland flickor. Att skära sig var den vanligast förekommande metoden, 

överdos som andra plats följt av andra metoder såsom strypa, hänga eller slå sig själv. De 

starkaste riskfaktorerna var exponering av självskadebeteende eller självmordsförsök av en 

familjemedlem eller nära vän, bekymmer över sin sexuella läggning eller konflikter med 

föräldrar. Flickors största riskfaktor var bråk med föräldrar medan pojkars var att se en vän 

eller familjemedlem självskada eller begå självmordsförsök. Andra riskfaktorer var problem i 

relationen till sin partner, vara mobbad i skolan eller att ha svårt för att lyckas få och behålla 

vänner (Doyle et al, 2015).  

 Hur stor den allmänna förekomsten och frekvensen var hos ungdomar när det 

gäller självskadebeteende och självmordsförsök var något som Larsson och Sund (2008) 

undersökte. De undersökte även vilka medicinska och psykologiska faktorer som kan leda till 

ett självskadebeteende eller självmordsförsök. Data insamlades vid två tillfällen genom 

enkäter med 2360 deltagare och analyserades med hjälp av multivariat analys. Resultatet 

visade att det var många fler som självskadade än som försökte ta sitt liv. Både 

självskadebeteende och självmordsförsök var vanligare bland flickor än pojkar. Larsson och 
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Sund (2008) fann även att ungdomarna kan övergå från ett självskadebeteende till ett annat. 

Ungdomar som självskadade och de som hade försökt att ta sitt liv uppvisade liknade 

psykosociala, känslomässiga och beteendemässiga problem. Ungdomar med 

självskadebeteende eller självmordstankar upplevde fysiska åkommor och funktionshinder, 

familjeproblem, livsstilsproblem, stress över skolan, låg självkänsla och känslomässiga-och 

beteendemässiga problem (Larsson & Sund, 2008). 

 Syftet med Guerreiro et al. (2015) studie var att undersöka sambandet mellan 

copingstrategier och självskadebeteende samt om det skiljer sig mellan könen. Betydligt 

högre nivåer av oro och depression påvisades hos både flickor och pojkar av de som 

självskadar. Resultat visade att ungdomar som självskadar dessutom hade ineffektiva 

copingstrategier framförallt för att bli av med spänning, ignorera problem, självbeskyllande 

och att hålla saker för sig själva. Självbeskyllande och att inte kunna göra sig av med 

spänning var de två största riskfaktorer för att någon gång i ett tidigare skede ska ha skadat sig 

själv (Guerreiro et al., 2015). Møhl och Skandsen (2012) fann att självskadebeteende kan vara 

ett sätt hantera sitt liv, till skillnad från att skada sig med avsikt att dö. Det fanns olika 

anledningar till att självskada, exempelvis att straffa sig själv, kontrollera känslor och påverka 

andra. De som självskadar ville inte avsluta sitt liv men de ville komma bort från känslor som 

de inte kunde uthärda. Självmordsförsöken ökade när självskadebeteendet inte längre 

fungerade för att hantera känslor. Møhl och Skandsen (2012) reflekterade kring orsaker till 

varför ungdomar upprepar sitt självskadebeteende och resonerade att det kan bero på bland 

annat förlust av kontroll, att ett upprepande beteende inte spelar någon roll när det första 

steget redan är taget. Det kunde även handla om att hantera sina känslor eller frigöra 

endorfiner. Det är viktigt att självskadande ungdomar identifieras tidigt för att skyndsamt 

kunna ge dem hjälp och därmed bättre framtidsutsikter (Møhl & Skandsen, 2012). 

 

2.2 Hinder och möjligheter i arbetet med självskadande ungdomar 

I Berger et al. (2014) studie var syftet bland annat att undersöka vad jämnåriga och internet-

vänner kan göra för att hjälpa unga personer som självskadar. Studien redovisade hur stödet 

till dem som självskadar kan förstås ur ungdomars perspektiv. Författarna valde ut 2637 

australiensiska skolungdomar mellan 12-18 år som deltog i studien. Deltagarna fick svara på 

frågor gällande hjälp till de som självskadar och genomföra en enkät som undersökte 

förekomsten av självskada hos ungdomarna. En tredjedel av deltagarna hade en vän som hade 

självskadat, tio procent hade själva självskadat vid minst ett tillfälle i deras liv och tjugo 

procent av deltagarna hade någon gång funderat på att självskada. Det var lika många flickor 
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och pojkar som självskadade. I analysen fann Berger et al. (2014) flera gemensamma teman 

från ungdomarnas svar. Prata och lyssna var det vanligaste svaret på hur det går att hjälpa och 

stötta ungdomar som självskadar, jämnåriga kan sätta sig in den unga självskadarens situation. 

Internet-vänner, vänskapsrelationer över internet, rekommenderades för att den som 

självskadar kan vara anonym. Det var fler deltagare som uppgav att jämnåriga hade en större 

möjlighet än internet-vänner att berätta för en vuxen. Deltagarna beskrev att det gick att 

berätta att en ungdom självskadar för någon som den självskadande ungdomen litar på, till 

exempel en förälder. Den vuxna kan sedan hjälpa ungdomen att komma i kontakt med 

professionell hjälp (Berger et al., 2014). Det var få deltagare som skulle hänvisa den 

självskadande ungdomen vidare till en formell organisation. Deltagarna påpekade att det är 

viktigt att bemöta den som självskadar med acceptans och inte stämpla dem som “konstig”, 

“självisk” eller “uppmärksamhetssökande” för att minska stigmatiseringen. Ett sätt att minska 

självskadebeteenden och självmordsbenägenhet kan vara utbildningsprogram i skolan som lär 

ungdomar hur de ska få hjälp till sig själva eller andra jämnåriga. Dessa program måste bygga 

på en utvärdering av ungdomarna för att kunna vara effektiv (Berger et al., 2014).  

Scourfield et al. (2014) undersökte hur ungdomar talar om och ger mening till 

självskadebeteende genom att lyssna på dem i fokusgrupper och genom intervjuer. Totalt 

deltog 69 ungdomar mellan 16-25 år. Det fanns inga krav på att ungdomarna skulle ha 

självskadat utan syftet var att få en allmän bild av diskussionerna kring självskadebeteende. 

Med hjälp av tematisk analys kunde stora teman väljas ut. Ungdomarnas uppfattning om 

självskadebeteende skiljde sig beroende på om den självskadande höll det för sig själv eller 

visade upp det för allmänheten. Om självskadorna hölls hemliga uppfattades det som att 

individen lider av allvarliga påfrestningar samt psykisk och känslomässig smärta. 

Ungdomarna redogjorde för depression, viljan att glömma något smärtsamt och beroende som 

orsaker till ett hemligt och privat självskadebeteende. Om destruktiviteten däremot kunde 

uppvisas för allmänheten tydde det på uppmärksamhetssökande och att visa upp sig för att få 

medkänsla och förbarmelse från andra. Scourfield et al. (2014) reflekterade kring 

ungdomarnas tvådelning av privat-allmän och sammankopplar det med begreppen rationalitet, 

begriplighet och stigma, att vara rationell innebär att behärska känslor och vara ansvarsfull. 

Ungdomarnas förakt för uppvisandet av självskadebeteende beror på att det bryter mot 

grundtanken att individer ska kunna behärska sig. Att en individ skadar sin egen kropp är för 

andra ofta obegripligt. Psykisk ohälsa är dessutom stigmatiserande varför självskadebeteende 

lätt kan misstolkas och bemötas utan förståelse eller sympati från andra. Scourfield et al. 

(2014) framhåller vikten för professionella som arbetar med självskadande ungdomar att vara 



  

 11 

medvetna om att meningen bakom beteendet kan ha en rad olika sociala funktioner. 

Författarna poängterade därför värdet av en mångdimensionell och djupare förståelse för 

självskadebeteende, ungdomar självskadar av olika orsaker vid olika tidpunkter. 

Professionella kan undvika att stigmatisera självskadande ungdomar genom ett respektfullt 

bemötande (Scourfield et al., 2014).   

 Övergången till den psykologiska och medicinska forskningen börjar med en 

redogörelse för ungdomars hjälpsökande. Doyle et al. (2015), som ovan beskrivet undersökte 

förekomst och bakomliggande orsaker av självskadebeteende samt omfattningen av 

hjälpsökande, förklarade att ungefär hälften av ungdomarna i studien uppgav att de inte sökt 

hjälp för sitt självskadebeteende. Det var vanligare att flickor uppsökte hjälp och då av en 

vän. En del av ungdomarna tog inte sina problem på allvar och sökte inte hjälp eftersom de 

inte ansåg sig vara i behov av det. En del ville inte ha hjälp utan ville ta sitt liv. Andra 

försökte berätta för vänner men kände sig inte förstådda eller lyssnade på samt var rädda för 

andras dömande. Vissa ville inte att andra skulle veta om deras destruktivitet (Doyle et al., 

2015). 

 Hill och Dallos (2011) undersökte hur ungdomar försöker skapa mening i sina 

livserfarenheter och i sitt självskadebeteende. Det studerades genom att analysera berättelser 

återgivna av ungdomar. Ungdomarna kände sig missförstådda och dömda av jämnåriga, 

föräldrar och andra i deras närhet. Det fick dem att hålla sig undan från andra och dölja sina 

ärr, vilket även hindrade dem från att få hjälp och stöd. Ungdomarna berättade att de 

självskadar för att hantera sina känslor och sin vardag. Författarna fann att ungdomarna själva 

ville berätta att självskadebeteendet är ett sätt för dem att överleva. Genom att få fram det 

budskapet fanns förhoppningar om att stigmat kunde minska, att de självskadande 

ungdomarna inte skulle framstå som "galna" eller "knäppa". Det framkom även att 

ungdomarna hade svårt att tala om sitt självskadebeteende och förstå varför de självskadade 

men de uppgav att det kändes bättre och att de blev gladare efteråt. Ungdomarna uppgav även 

att det fanns en risk att återuppleva smärtsamma minnen. Eftersom det var svårt att tala om 

känslor kunde självskadebeteendet vara ett sätt att få utlopp för känslor utan att behöva sätta 

ord på dem. Ett flertal av ungdomarna kände att de behövde straffa sig själva och förtjänade 

sitt självskadebeteende. Att vända ilska inåt istället för att ta ut sin ilska på andra uppgav 

några vara en anledning till sitt beteende (Hill & Dallos, 2011).    

 Rowe et al. (2014) har studerat både vad som kan hindra ungdomar att söka 

hjälp och vad som kan underlätta. Syftet med studien var att undersöka två områden kring 

hjälpsökandet. Det första behandlade om ungdomar söker hjälp och vilken källa de då söker 
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sig till för att få stöd. I det andra området behandlades vad som hindrar och vad som 

underlättar för självskadande ungdomar i hjälpsökandet. Data insamlades genom en 

litteraturöversikt och 20 artiklar analyserades med hjälp av en narrativ sammanställning. De 

artiklar som inkluderas i Rowe et al. (2014) studie hade deltagare som var mellan 11-19 år. 

Resultatet visade att det är vanligare att flickor söker hjälp för sitt självskadebeteende, främst 

hos vänner och familj, medan pojkar söker hjälp mer sällan och då på sjukhus. Av de 

ungdomar som självskadar var det mellan 30-50 procent som inte sökte hjälp för sitt 

självskadebeteende. Bland de som söker hjälp sökte de flesta stöd hos familj eller vänner men 

även att ringa till en stödtelefon kunde vara till hjälp. I de fall Internet användes var det mer 

för självexponering, det vill säga att visa vem man är, än för att få hjälp. Stöd- och 

diskussionsforum över internet uppgavs vara lättsamt att använda för att kunna vara anonym 

och mer öppen om sitt självskadebeteende utan att känna sig bedömd. Rowe et al. (2014) fann 

att hinder för hjälpsökande var av två typer, interpersonell (kommunikation, relationer med 

andra och rädsla för andras reaktioner) och intrapsykisk (psykologiska processer som sker 

inom individen). Många av ungdomarna vet inte vart de ska vända sig och inte heller vad de 

kan förvänta sig av den hjälp de skulle mottaga. Dock fann författarna faktorer som 

underlättar hjälpsökandet. Att den hjälpsökande blir bemött med respekt, har en pålitlig 

person att prata med, utlovande av konfidentialitet och att kunna ha möjlighet att välja att 

prata med någon med liknande bakgrund och ålder. Rowe et al. (2014) underströk vikten av 

att lärare och föräldrar kan hjälpa ungdomarna att lösa problemen, hänvisa vidare till 

professionella, förbättra familjesituationen genom exempelvis aktiviteter för att stärka 

relationerna, minska konflikter och minska skolstressen.  

 Rädsla för negativa attityder var ett av de hinder för hjälpsökande som Rowe et 

al. (2014) uppmärksammade i sin studie. Timson et al. (2012) undersökte professionellas 

attityder till och kunskap om ungdomars självskadebeteende, om det skilde sig mellan 

professioner samt fastställde behovet av kunskapsutveckling. 120 individer deltog och dessa 

arbetade inom Accident and Emergency Department (A&E), Child & Adolescent Mental 

Health Services (CAMHS) och en högstadieskola som ligger I West Midlands, Storbritannien. 

De olika professionerna var psykiatriker, socionomer, psykologer, sjuksköterskor, läkare och 

lärare. Effektivitet, negativitet och kunskap var de tre variabler som analysen utgick ifrån. 

Slutsatsen var att de professionella som hade lägre kunskap och upplevde sig mindre effektiva 

kände sig mer negativa i mötet med självskadande ungdomar än de andra deltagarna. Det 

fanns ett samband som visade på att mindre kunskap gav starkare negativ inställning. Ju större 

kunskap den professionella hade om ungdomar som självskadar desto mer effektiva och 
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mindre negativa kände de sig. Det fanns även ett positivt samband mellan effektivitet och 

negativitet, ju mer effektiva de professionella kände sig desto mindre negativa blev de i 

arbetet med självskadande ungdomar. Ungefär fyra femtedelar av deltagarna uppgav att de 

inte fått någon utbildning om självskadande ungdomar. CAMHS var den grupp där ungefär 

hälften redogjorde för att ha fått lämplig utbildning. Lärarna svarade att de inte fått någon 

utbildning och endast ett fåtal av de professionella som arbetade inom A&E uppgav att de fått 

utbildning. Behovet av vidare kompetensutveckling, kunskap och handledning är önskvärt av 

alla tre grupper men främst av lärare och de professionella inom A&E. Som avslutning 

framhåller Timson et al. (2012) att med en större medvetenhet om självskadande ungdomar 

och med lämplig kunskap kan missuppfattningar om självskadebeteendet minska och på så 

sätt även stigmatiseringen kring det. Mer kunskap på området leder även till en större 

förståelse för den unga gruppens kontextuella svårigheter och kan generera ett mer empatiskt 

förhållningssätt gentemot ungdomarna (Timson et al., 2012).   

 Sammanfattningsvis har tidigare forskning visat gemensamma drag när det 

gäller bakomliggande orsaker till självskadebeteende hos ungdomar. Bland annat visar 

forskningen att ungdomarna har sämre copingstrategier för att hantera känslor och det 

vardagliga livet och använder därmed självskadebeteende som ett sätt att reglera sina känslor. 

Mobbning, negativ kroppsuppfattning, sämre skolprestationer, problem med familje- och 

vänskapsrelationer var ytterligare exempel på riskfaktorer för att självskada. En översikt av 

tidigare forskning visar dessutom att självskadebeteende är vanligare bland flickor. När det 

gäller hinder för hjälpsökande framkom stigmatisering och oförståelse i ett flertal artiklar. 

Möjligheter var däremot att ungdomarna kunde söka stöd hos vänner och familj eller annan 

person som de litar på samt att de professionella innehar kunskap om självskadebeteende och 

bemöter ungdomarna med respekt.   

 

3. Teori 

I detta avsnitt kommer vi att behandla det socialkonstruktivistiska perspektivet som vår 

teoretiska utgångspunkt vilket är relevant med tanke på det socialkonstruktivistiska synsättet 

som innebär att människor konstruerar samhället och dess uppbyggnad (Berger & Luckmann, 

1966). Samhällets normer är relaterat till hur individer konstrueras vilka ger konsekvenser i 

form av att de som anses vara annorlunda blir utsatta för exempelvis mobbning, skolpress för 

dem som är högpresterande och känner krav på att visa att dem kan och betyder något. 

Normer kan även påverka människors kroppsuppfattning ur en negativ aspekt men i en 

samlad mening kan normer ge upphov till ångest och press på individer som känner att de inte 
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lever upp till dessa. Såsom vi ser på självskadebeteende är det något som är en konsekvens av 

samhällets normer, då individer använder destruktiviteten för att hantera ångesten. Normerna 

verkar på samhällsnivå men ger verkliga, kroppsliga konsekvenser för individer såsom 

självskadebeteende. Med hjälp av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan vi undersöka om 

bakomliggande orsaker till ett självskadebeteende, ur skolkuratorernas synvinkel, är 

konstruerade av samhället. Vi kommer även att beskriva det teoretiska begreppet stigma 

(Goffman, 1971) och relatera det till socialkonstruktivism, det vill säga hur det blir en 

konsekvens av samhällets konstruktion och hur skolkuratorer upplever att det påverkar 

självskadande ungdomars hjälpsökande. Dessutom kommer vi presentera ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv på hur kunskap formar sociala problem (Loseke, 2003) 

eftersom självskadebeteende är definierat som ett socialt problem samt att vi undersöker 

skolkuratorers kunskap på området. Dessa tre aspekter menar vi kan bidra med en djupare 

förståelse för studiens frågeställningar som är skolkuratorers uppfattningar om 

bakomliggande orsaker till självskadebeteende samt uppmärksammandet av och arbetet med 

självskadande ungdomar.  

  

3.1 Socialkonstruktivism 

Vi har valt socialkonstruktivism som teoretiskt perspektiv för att undersöka studiens 

frågeställningar då vi anser att både självskadande ungdomar och skolkuratorer lever och 

interagerar i en konstruerad verklighet. Verkligenheten är beroende av tid, människor och 

kultur som påverkar hur vi uppfattar världen och konstrueras i mötet mellan människor 

(Loseke, 2003:13). Vad som anses vara rätt eller fel i ett samhälle är beroende av den sociala 

kontexten, till exempel så är synen på självskadebeteende något som har förändrats över tid. 

För 30 år sedan sågs självskadebeteendet skärande som en ritual inom vissa satanistiska 

ungdomsgrupper i Sverige (Johansson, 2010:75) medan det idag verkar bero på flera sociala, 

psykologiska eller medicinska faktorer som påverkar individen (Larsson & Sund, 2008). Ett 

annat exempel är att skolkuratorer arbetar på olika sätt beroende på den plats som undersöks.  

I England finns organisationer med skolkuratorer som arbetar mot skolor (Reid, 2006) medan 

det i Sverige finns minst en skolkurator knuten till varje skola (Socialstyrelsenb, 2014). 

Skolkuratorer interagerar därför med elever utifrån den kunskap och kulturella förutsättningar 

som råder i samhället. Ett fenomen kan uppfattas olika över tid, som vi beskrev innan kan 

betydelsen av ett visst fenomen på 1980-talet förändras med hjälp av ny kunskap och nya 

synsätt.   
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Inom socialkonstruktivismen ska ett socialt problem vara ett samhälleligt 

problem och inkludera alla invånare (Meeuwisse & Swärd, 2013:134). För att det ska kallas 

ett socialt problem måste även samhället ha en intention att finna lösningar på detta. Detta är 

av intresse för ämnet då självskadebeteende är ett samhälleligt problem (Hay & Meldrum, 

2010) som på något sätt måste lösas och där skolkuratorer är en del i åtgärdskedjan.  

       Grundarna till socialkonstruktivismen Berger och Luckmann (1966:47) 

beskriver att verkligheten existerar som både subjektiv och objektiv och är en konstruerad 

verklighet.  

 

”Samhället är en mänsklig produkt. Samhället är en objektiv verklighet. Människan är en social 

produkt” (vår översättning (Berger & Luckmann, 1966:55)).     

 

När Berger och Luckmann (1966:47) behandlar den objektiva verkligheten beskriver de bland 

annat att bildandet av en människas ”jag” alltid förstås i relation till dennes sammanhang, det 

vill säga sin sociala kontext. Ett "jag" utvecklas genom interaktion med andra och 

tillsammans bildar människor en miljö som innehåller psykologiska och socio-kulturella 

system. Den miljö och de system som bildas kan inte anses vara en produkt av biologin 

eftersom denna endast ger människan en biologisk grunduppsättning. Miljö kan inte skapas 

utan människor och människor kan inte skapas utan miljö menar Berger och Luckmann 

(1966:47). Den objektiva verkligheten är den gemensamma verklighet som tas för given och 

inte ifrågasätts. Den är en självklar realitet som möjliggör för interaktionen mellan människor 

(Berger & Luckmann, 1966:26). Människor delar det vardagliga livets verklighet med 

varandra, främst genom social interaktion. Sociala interaktioner är flexibla och följer vissa 

mönster, om den andre är fientligt inställd påverkas bemötandet tillbaka. Men dessa mönster 

anpassas efter situationen och kan därför ändras om motsatsen bevisas. I mötet med en annan 

människa används typifieringsmönster som påverkar interaktionen (Berger & Luckmann, 

1966:30-31). Typifieringen kan liknas med en kategorisering av den andre, till exempel ”en 

självskadare”, ”en emo”, ” en blondin” och upprätthålls tills motsatsen bevisats. 

Typifieringarna bestämmer och påverkar därför handlingarna i en situation (Berger & 

Luckmann, 1966:32).  

 Två begrepp som Berger och Luckmann (1966:49-50) använder sig av är 

habitualization och institutionalisering. Habitualization eller vanemässighet innebär att en 

aktivitet som upprepas i en stor omfattning blir till ett mönster. Detta mönster kan enkelt 

upprepas av utföraren och utföraren är medveten om mönstret. Vanemässigheten kan liknas 



  

 16 

med invanda rutiner och kan upplevas som en lättnad för utföraren eftersom att det kan 

minska antalet val i vardagen, exempelvis att arbetsdagen för en skolkurator alltid börjar med 

en kopp kaffe bland ungdomarna i skolan. Institutionalisering inträffar när vanemässiga 

aktiviteter utförs i samförstånd mellan människor. Dessa är uppbyggda genom en gemensam 

historia och kan inte uppstå omedelbart (Berger & Luckmann, 1966:50). En fördel med 

institutionalisering är att båda parter i en interaktion vet vad de har att förvänta sig av den 

andre (Berger & Luckmann 1966:52). När en elev har träffat skolkuratorn vet den vad den har 

att förvänta sig till nästa möte vilket kan inge en trygghet. Eleven vet vart skolkuratorns rum 

är beläget, hur denne bemöter eleven och hur samtalet kan gå till.  

 Institutionaliseringen sker även när barn föds. Föräldrarnas uppfattningar om 

verkligheten befäst när en ny generation kommer till, då barnen uppfostras eller socialiseras 

efter dessa uppfattningar (Berger & Luckmann, 1966:53).  Socialisationen, som är ingången 

till den subjektiva verkligheten, består av två delar vilka är primär och sekundär socialisation 

(Berger & Luckmann 1966:107). Den primära socialisationen sker inom familjen från barnets 

födelse. Den sekundära socialisationen äger rum när en person socialiseras in i nya delar av 

sitt samhälle utanför familjen, till exempel att börja på förskola. Den primära socialisationen 

är vanligen den viktigaste och för att den sekundära socialisationen ska vara lyckad behöver 

den påminna om den primära (Berger & Luckmann, 1966:108). Mellan barnet och 

familjemedlemmarna sker en känslomässig identifikationsprocess där barnet övertar attityder 

och roller från de närstående (Berger & Luckmann, 1966:108-109). Ungdomar påverkas av 

exponering av självskadebeteende från en familjemedlem eller nära vän och kan själva 

utveckla destruktivitet i och med det (Doyle et al, 2015). På så sätt går det se vikten av 

socialisationens effekter och hur betydelsefull en trygg anknytning är. 

Berger och Luckmann (1966:64-65) beskriver sociala rollers betydelse för den 

sociala världen. Roller medverkar till att ge mening till en människas handlingar i mötet med 

andra och människan blir på så sätt en del av samhället. Normer och regler för rollerna finns 

tillgängliga för samhällets medlemmar i det “gemensamma kunskapsförrådet” (Berger & 

Luckmann, 1966:65), således vad en människa får göra och hur den ska agera utifrån sin roll. 

En skolkurators roll är bland annat att utföra psykosociala insatser inom elevhälsan vilket gör 

skolkuratorn till den person som ungdomar kan vända sig till för att prata om sitt mående. 

Vaktmästaren på skolan har en annan roll såsom att byta lampor, sköta om skolgården och 

liknande och innehar inte rollen som stödkontakt i första hand.  

 Kunskapsförrådet delas in i det som har betydelse för vissa roller och det som är 

betydelsefullt för allmänheten (Berger &Luckmann, 1966:67), till exempel vad en skolkurator 



  

 17 

behöver ha kunskap om i sitt arbete samtidigt som denne ska agera som en god medmänniska. 

När yrken började specialisera sig växte den rollspecifika kunskapen men den allmänna 

kunskapen är fortfarande viktigt för att veta vilken yrkeskategori som har hand om en viss 

syssla (Berger & Luckmann, 1966:67). På samma sätt som en individ med tandvärk vet att 

denne måste uppsöka tandläkare kan elever på en skola ha kunskap om att skolkuratorn kan 

vara behjälplig vid emotionella svårigheter.  

 

3.2 Stigma 

Tidigare forskning visar att självskadande ungdomar är rädda för negativa attityder från 

omgivningen vilket hindrar dem från att söka hjälp (Rowe et al., 2014, Berger et al., 2014). Vi 

har valt stigma (Goffman, 1971) som ett teoretiskt begrepp då det konstrueras i mötet med 

andra människor och innebär ett bemötande med negativa attityder. Det är närliggande med 

socialkonstruktivism eftersom stigma skapas genom interaktion i den sociala verklighet som 

människor tillsammans bildar.  

Termen stigma myntades av grekerna för att påpeka något annorlunda eller 

nedsättande i en människas moraliska status (Goffman, 1971:11). Samhället skapar och delar 

in människor i kategorier där olika egenskaper klassas som naturliga och vanliga medan andra 

är ”onormala” och avvikande. Beroende på den sociala miljön vet samhällsmedlemmar med 

stor sannolikhet vilket kategori av människor som de kommer möta. Vid första mötet av en 

obekant person sker en granskning för att kunna kategorisera och föreskriva vissa egenheter 

hos individen, dennes sociala identitet (Goffman, 1971:12). När ungdomar går till skolan vet 

de vilka de kommer möta, andra jämnåriga. I mötet sinsemellan kommer de bli bemötta efter 

deras yttre eller personliga egenskaper, vilket är ett ständigt och pågående förlopp.  En 

avvikande klädstil, make-up eller personlighet kan ge upphov till stigmatisering av ungdomen 

och därmed påverka dennes sociala identitet. Genom första intrycket skapas fördomar om 

andra och gör det lättare för oss att placera individer i olika fack. På så sätt är det viktigt att 

skolkuratorer bemöter den självskadande ungdomen med respekt och utan fördomar för att 

eleven ska ha en fristad i skolan där stigmatisering inte existerar.  

 Goffman (1971:14) skiljer mellan tre typer av stigma. Den första typen 

innefattar kroppsliga missbildningar av olika slag. Den andra består av en ”onormal” 

personlighet såsom onaturliga begär, viljesvaghet och bristande hederlighet. Individerna 

förenar sig med dessa egenskaper om deras förgångna tid innehåller något av exempelvis 

fängelsevistelse, homosexualitet, underliga böjelser, självmordsförsök, alkoholism. Den tredje 
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typen inbegriper det tribiala stigmat i egenskap av religion, ras eller nation. Denna typ av 

stigma kan överföras mellan generationer och likaså drabba alla inom en familj.   

De individer som inte har avvikande egenskaper kallas för de ”normala” medan 

de som avviker besitter ett stigma (Goffman, 1971). Den stigmatiserade personen blir 

diskriminerad av de så kallade normala vilket begränsar den avvikande personens 

livsmöjligheter (Goffman, 1971:14). Stundtals försöker individen förtränga den avvikande 

egenskapen och måla upp en bild av sig själv där denna saknas, men verkligheten kommer 

ofta ifatt (Goffman, 1971:16). Skammen över att ha en avvikande egenskap är alltid 

närvarande, speciellt i de fall då individen befinner sig bland de så kallade normala 

människorna. Dock kan självhatet, den nedsättande synen på sig själv, även uppstå i 

ensamhet. Den ”normala” omgivningen visar inte respekt till den stigmatiserade individen 

som i sin tur beskyller något av sina utmärkande egenskaper för det mindre önskvärda 

bemötandet (Goffman, 1971:18). Goffman (1971:22) menar att stigmatiserade personer som 

är medvetna om deras underlägsenhet ofta blir osäkra i mötet med andra människor, helst i 

mötet med nya människor.  Om den stigmatiserade personen försöker rätta till den avvikande 

egenskapen genom exempelvis plastikkirurgi, psykoterapi eller utbildning så förvärvar 

personen oftast inte en så kallad normal status (Goffman, 1971:18). Istället för att ha drabbats 

av en skamfläck ses nu personen som någon som har rättat till en skamfläck (Goffman, 

1971:18). Det kan liknas med ungdomar som har synliga ärr efter sitt självskadebeteende som 

på olika sätt försöker dölja dessa. Antingen kommer ärren fortfarande vara synliga och 

därmed väcka frågor hos omgivningen eller vara kvar i minnet hos dem som kände ungdomen 

sedan tidigare. Inom socialkonstruktivismen kategoriserar människor varandra (Berger & 

Luckmann, 1966:32) efter utseende och beteende varför någon som har självskadat, med 

synliga ärr, kan bli utsatt för denna kategorisering. Även om en ungdom självskadat i ung 

ålder kan denne likaså bli kategoriserad som självskadare livet ut.  Loseke (2003:18) förklarar 

att kategoriseringen är en omedveten och neutral handling. En människa behöver placera 

andra personer i omgivningen i fack för att förstå verkligheten (Loseke, 2003:143). Men 

kategoriseringen kan även bli stigmatiserande om individen med ett självskadebeteende blir 

respektlöst bemött som en ”onormal” och avvikande individ (Goffman, 1971), både för ett 

tidigare eller pågående beteende. Skolkuratorer har en viktig roll när det gäller att 

uppmärksamma elever som mår dåligt och som självskadar. Skolkuratorer behöver därför 

kategorisera elever i sitt vardagliga arbete för att kunna hjälpa dem på bästa sätt (Loseke, 

2003:143). Även om kategoriseringen är viktig för att eleverna ska få hjälp är det av stor vikt 

att skolkuratorer bemöter dem respektfullt och inte stigmatiserar dem.  
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3.3 Kunskap som grund för sociala problem 

Tidigare forskning visar att självskadebeteende bland ungdomar är ett socialt problem (Hay & 

Meldrum, 2010, Doyle et al., 2015, Guerreiro et al., 2015, Evren et al., 2014). För att ett 

fenomen ska uppfattas som ett socialt problem krävs det att någon uppmärksammar och gör 

anspråk på det som ett problem (Loseke, 2003:25-26). Sociala problem uppfattas som en 

konsekvens av mänskliga handlingar utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet (Loseke, 

2003:70). Individer säger och gör saker för att övertyga andra att det finns ett problem som 

måste lösas. Övertygelsen sker genom att individerna konstruerar föreställningen om att ett 

problem finns och skapar även mening till problemet (Loseke, 2003:70). Genom 

meningsskapande och uppmärksammande av ett fenomen kan andra ta ställning till om det 

föreligger ett problem som kräver en lösning. En lyckad övertygelse har inte bara att göra med 

att förändra hur andra tänker utan även hur de känner om problemet, exempelvis känna 

sympati för offer av kvinnomisshandel (Loseke, 2003:70).  De som har störst trovärdighet att 

göra anspråk är forskare, som befinner sig högst i hierarkin av kunskapsbildning. Kunskap 

behövs för att formulera ett problem och forskaren måste övertyga allmänheten att det 

förekommer ett problem som behöver lösas (Loseke, 2003:39). Loseke (2003:122-123) 

beskriver hur ett problem växer fram genom kunskap, från att inte vara synligt till att förändra 

den fysiska världen och allmänhetens uppfattningar.  Förutom att forma socialpolitiken och 

det sociala arbetet bidrar föreställningar om sociala problem till en förståelse av omgivningen 

och av oss själva (Loseke, 2003:135). Så länge det saknas kunskap om ett fenomen kommer 

det inte att uppmärksammas som ett problem (Loseke, 2003:122-123). För inte så länge sedan 

sågs kvinnomisshandel i hemmet inte som ett socialt problem och det fanns heller inga 

skyddade boenden för offer att uppsöka men genom uppmärksammandet av problemet finns 

det nu hjälp att få (Loseke, 2003:123). På samma sätt har synen på självskadebeteende 

utvecklats, speciellt när det gäller sex som en form av självskada. Jonsson och Lundström-

Mattson (2012:9) förklarar att synen på sex som självskadebeteende har förändrats och 

uppmärksammats som ett socialt problem, på senare tid, men är fortfarande undermåligt 

utforskat. Det behövs mer kunskap hos både forskare och verksamma socialarbetare (Jonsson 

& Lundström-Mattson, 2012:10). Detta visar på att kunskapen även behövs efter att ett 

fenomen har definierats som ett socialt problem. Praktisk erfarenhet, utöver kunskap, hjälper 

professionella att tillföra mening i arbetet och hjälper dem att känna igen vissa problem som 

är återkommande (Loseke, 2003:146-147). Med hjälp av kunskap och praktisk erfarenhet har 

skolkuratorer möjlighet att uppmärksamma olika former av självskadebeteende hos 

ungdomar.  
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4. Metod 

Följande avsnitt börjar med en redogörelse för studiens forskningsansats följt av en 

redovisning av tillvägagångssättet för materialinsamling, det vill säga hur och genom vilka 

informanter som data insamlades. Vi kommer även att redogöra för analysprocessen följt av 

begränsningar, tillförlitlighet och giltighet. Detta avsnitt avslutas med etiska överväganden.  

 

4.1 Forskningsansats 

För att kunna utforska skolkuratorers uppfattning av bakomliggande orsaker till ett 

självskadebeteende samt hur de uppmärksammar och arbetar med elever som ligger i 

riskgränsen för eller har inlett ett självskadebeteende har vi intervjuat skolkuratorer på 

gymnasienivå med hjälp av en kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen är mest lämplig 

eftersom syftet är att studera och få en förståelse av skolkuratorers subjektiva uppfattning och 

kunskap (Padgett, 2008:2). Transkribering av intervjuerna genomfördes för att möjliggöra en 

analys med hjälp av tematisk analys (Braun & Clarke, 2006) som utgångspunkt, vilket 

innebär att analysera det empiriska materialet för att få fram centrala koder, subteman och 

teman. Vi har valt tematisk analys för att kunna analysera teman som svarar mot studiens 

frågeställningar.    

 

4.2 Material 

De 10 respondenter som intervjuades i denna studie är verksamma skolkuratorer på olika 

gymnasieskolor i Uppsala kommun. De har varit övervägande kvinnliga deltagare och åldern 

på respondenterna har varit varierande. När det gäller deras erfarenhet av att ha arbetat som 

skolkurator har det varit en stor bredd, allt från några månader upp till flera år. Nedan 

presenteras hur skolkuratorerna valdes ut samt vidare beskrivning om intervjusituationen. 

 

4.2.1 Urval 

Padgett (2008:53) förklarar att forskaren kan välja ut en stor enhet, till exempel en skola, där 

undersökningen ska genomföras. Inom kvalitativ forskning används en medveten insamling 

där valet av respondenter är grundat på deras kompetens och förmåga att kunna svara på 

studiens frågeställningar (Padgett, 2008:7). Eftersom denna studie är avgränsad till gymnasiet 

valde vi därför ut ett antal gymnasieskolor. Vi avgränsade oss till gymnasiet då vi anser den 

elevgruppen vara mest intressant eftersom de befinner sig mellan barn- och vuxenlivet. På 

gymnasiet blir elever myndiga, ska ut i arbetslivet eller läsa på högskola efter studenten och 
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står inför många val gällande sin framtid. De är fortfarande ungdomar men behöver ta beslut 

som påverkar deras framtid och har därmed en stor press enligt vår åsikt. Vi anser även att 

gymnasieskolor har en chans att uppmärksamma dem som inte tidigare fått hjälp innan, 

konsekvenserna blivit för stora. Självskadande ungdomar behöver få hjälp, innan de 

försvinner ur skolans skyddsnät och går vidare i livet. Studien är även avgränsad till 

professionen skolkuratorer eftersom det är socialarbetare som arbetar inom skolan. Data har, 

som ovan nämnts, insamlats genom intervjuer av 10 skolkuratorer från 10 olika 

gymnasieskolor i Uppsala kommun. Vi valde från en början ut 10 gymnasieskolor som vi 

kontaktade angående förfrågan om deltagande. Dock tackade några skolkuratorer nej till 

medverkan på grund av tidsbrist varför vi fick kontakta ytterligare 10 gymnasieskolor. Vi 

ville ha en variation av både friskolor och kommunala skolor samt en bredd av olika 

utbildningsprogram. Respondenterna som deltog i denna studie var skolkuratorer som hade tid 

och intresse för att medverka.  

 

4.2.2 Intervjusituation 

Intervjuerna har genomförts under april och maj månad och har tagit ungefär 45 minuter per 

respondent. Studiens tidsaspekt har avgränsat oss till att intervjua 10 respondenter. 

Rekommendationen är att intervjua samma respondent två gånger (Padgett, 2008:56-57) men 

på grund av denna studies tidsbegränsning fokuserade vi på att göra en intervju per 

respondent. Författaren menar även att det är bättre om forskaren kan ta sig till den plats 

respondenterna befinner sig hellre än tvärtom och därför valde vi att hålla intervjun på 

respektive skola. 

Vi har anammat råd, gällande en bra intervju, av Padgett (2008:101). Det är 

viktigt att vara grundligt insatt i intervjufrågorna och använda sig av följdfrågor och 

sammanfattning utefter de svar som respondenten lämnar. Författaren poängterar vikten av att 

undvika ledande frågor och att forskaren ska försöka att låta respondenten tala fritt utan att bli 

avbruten eller kontrollerad. Därför utformade vi studiens intervjuguide (se bilaga nummer 4) 

med öppna frågor där respondenten gavs utrymme att berätta obehindrat. Pagdett (2008:101) 

förklarar även att forskaren ska vara medveten om att pauser är en naturlig del i intervjun och 

därför endast avbryta en tystnad om respondenten verkar behöva hjälp att komma vidare. 

Detta tog vi hänsyn till under intervjuerna. I en bra intervju ska forskaren utveckla en distans 

till sig själv och inte berätta om sina egna erfarenheter vid igenkännande av respondentens 

berättelse (Padgett, 2008:101). Forskaren ska även undvika att generalisera utan fokusera på 

respondentens egen berättelse. Samtalsklimatet behöver vara avslappnat, det ska vara möjligt 
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att skratta i situationer som tillåter det samt även ställa frågor vid missförstånd. I våra 

intervjuer förekom både skratt och förtydliggörande av frågor och svar.  

Padgett (2008:69) poängterar att forskaren måste vara medveten om att det kan 

uppstå starka känslor i samband med intervjun varför det är av vikt att forskaren kan hänvisa 

respondenten vidare till en professionell samtalskontakt vid behov. Om respondenten börjar 

uppvisa starka känslor under intervjun ska hänvisningen ändå ske efter avslutad intervju och 

när inspelningen är över. I våra intervjuer förklarade de flesta skolkuratorer att det hade varit 

lärorikt att få bli intervjuad och det hade väckt tankar och idéer hos dem. Vi uppfattade inte 

att någon blev upprörd eller ledsen under intervjuerna.  

 

4.3 Analys  

För att kunna analysera vårt material har vi transkriberat intervjuerna till text. Vi följde 

Padgett (2008:153) råd som understryker vikten av att först transkribera och koda ett par 

intervjuer på var sitt håll, om det är två eller fler forskare, för att sedan jämföra koderna och 

utveckla dem vidare. Vi anammade detta och på så sätt kunde vi finna koder på egen hand för 

att senare föra ihop dem till våra slutgiltiga koder. Kodningen öppnar upp för tolkning och 

tolkar materialet (Padgett, 2008:151). Som ovan nämnts har vi undersökt och analyserat 

transkriberingarna med hjälp av Braun och Clarke (2006) tematiska analys. Grunderna i den 

tematiska analysen handlar om att identifiera, analysera och redogöra för mönster, så kallade 

teman, inom datamaterialet. Genom denna form av analysmetod går det att tolka olika 

aspekter av studiens syfte.  Det är viktigt att redogöra för analysens tillvägagångssätt (Braun 

& Clarke, 2006), det vill säga presentera hur koder och teman tagits fram samt varför de har 

valts, vilket vi gör nedan. Författarna framhåller vikten av att den teoretiska utgångspunkten 

och den tematiska analysen stämmer överens med studiens syfte och att forskaren beskriver 

varför dessa är relevanta. Den tematiska analysen är anpassningsbar till de teorier som denna 

studie behandlar, vilka är socialkonstruktivism, stigma och kunskap som grund för sociala 

problem. Genom Braun och Clarke (2006) verktyg “faser av tematisk analys” kommer vi steg 

för steg presentera de sex olika faserna i analysprocessen
1
. 

 

 Fas 1 - bekanta dig med datan  

Den första fasen handlar om att lära känna sitt datamaterial, ur alla aspekter (Braun & Clarke, 

2006:87). Ett bra sätt att bekanta sig med sitt material är att själv transkribera sina intervjuer. 

                                                 
1
 Vår översättning av faserna i Braun och Clarke (2006) tematiska analys. 
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Det färdigskrivna datamaterialet bör läsas upprepade gånger i försök att hitta mening och 

mönster. Processen att läsa för att åter läsa igen är tidskrävande men dock viktig inför 

kodningsarbetet som börjar i fas två. Första fasen är grunden i hela analysen och det är därför 

viktigt att lägga ned den tid som behövs och inte gå för fort fram. Den tematiska analysen 

kräver att transkriberingen innehåller allt som uttalas men kan även innehålla icke-verbala 

handlingar såsom hostningar, skratt, gråt och så vidare (Braun & Clarke, 2006:87).   

 Eftersom att vi själva intervjuade, transkriberade vårt material samt att vi läste 

igenom det ett flertal gånger bekantade vi oss med det innan vi började koda.  

  

 Fas 2 - utvecklandet av inledande koder  

När all data bearbetats upprepade gånger är det tid för att skapa koder (Braun & Clarke, 

2006:88). Koderna återger de mest grundläggande bitarna eller inslagen i datamaterialet och 

handlar om att organisera datan i meningsfulla kategorier. Kodningen kan se olika ut 

beroende på om forskaren är data-driven eller teori-driven. Antingen formar koderna teman 

som beror på materialet eller så har forskaren studiens frågeställningar i tanken samtidigt som 

koderna skapas (Braun & Clarke, 2006:88). Det är bra att koda så många tänkbara teman eller 

mönster som möjligt och att samma kod kan placeras i flera olika teman för att nästa fas 

specificera och namnge teman. Det är en skillnad mellan koderna och de teman som väljs ut 

på så sätt att teman oftast är bredare än koderna (Braun & Clarke, 2006:88).  

 När vi började koda materialet hade vi studiens frågeställningar i åtanke och vi 

var därför teori-drivna. Vi kodade var för sig och sammanförde sedan våra resultat för en 

jämförelse och utifrån det kom vi överens om gemensamma koder. Till exempel hade vi två 

koder med samma innebörd men med olika namn, den ena var ”god relation elev-kurator” och 

den andra var ”relation är det viktigaste”. Ur dessa två koder blev den slutgiltiga koden ”god 

relation till elev viktigt”.  

 

 Fas 3 - sökande av teman  

När datamaterialet är färdigställt vad gäller kodningen är det aktuellt att sammanställa den 

långa listan av koder i presumtiva teman (Braun & Clarke, 2006:89). Forskaren analyserar 

koderna och undersöker hur olika kombinationer av koder kan fastställas till ett heltäckande 

tema. Det är i fas 3 som forskaren börjar reflektera över förbindelserna mellan koder, mellan 

koder och teman och även mellan teman. En del koder kommer att forma huvudteman medan 

andra utvecklas till subteman. Subteman används för att visa på hierarkin av mening inom 
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datan men även ge struktur åt komplexa och stora teman. Vissa koder kommer inte att kunna 

placeras ut varför de får avvakta till en senare genomgång av koderna. Det är för tidigt att 

göra sig av med koder och teman då den slutgiltiga versionen inte än är klar (Braun & Clarke, 

2006:89).  

För att få struktur över våra koder sammanställde vi dem i en lista och började 

sedan gruppera dem efter gemensamheter. Koderna ”tidsbrist för eftersökande av aktuell 

forskning”, ”många områden att uppdatera sig på”, ”uppsökande av kunskap på egen hand”, 

”stöd hos kollegiala nätverk”, ”föreläsningar om självskadebeteende” och ”erbjuds kunskap 

av skolan” blev tillsammans temat ”Aktuell forskning”. Vi flyttade runt på koder för att få 

dem att passa in under rätt tema och de koder som vi ansåg vara svårplacerade sparade vi i ett 

tema som kallades för ”Övrigt”. Subteman var inget som vi använde oss av, istället arbetade 

vi fram ett stort antal teman som sedan sammanfördes med varandra.  

 

 Fas 4 - granskning av teman  

I denna fas börjar forskaren förfina de potentiella teman som skapades i fas tre (Braun & 

Clarke, 2006:91). Det finns en möjlighet att en del teman kommer att förenas till samma tema 

medan andra uppvisar sin ogiltighet. Det kan även bli så att ett tema behöver delas upp i två 

olika teman. Datan inom varje tema ska vara meningsfullt sammanflätat medan det ska vara 

en klar skillnad mellan olika teman. Om datan inte följer en röd tråd i temat får forskaren 

omarbeta eller skapa ett nytt tema (Braun & Clarke, 2006:91). Nästa steg i fas 4 blir att 

undersöka om temat uppvisar meningsfullhet för hela studien. Det är även under denna fas 

som forskaren läser om hela datamaterialet dels för att kontrollera om de olika teman 

framhäver studiens syfte och dels för att granska om de koder som tidigare avvaktats kan 

placeras in i uppkomna teman. I slutet av fas 4 ska forskaren ha en klar bild över de olika 

teman som valts, hur de passar ihop och det sammanhang av datamaterial som de uppvisar 

(Braun & Clarke, 2006:91).  

 Vi sammanförde temat ”Vidareutbildning” till temat ”Aktuell forskning” och 

ändrade sedan namnet till ”Strävan efter kunskap”. Vi hade även två olika teman som 

sammanfattade möjligheter och hinder i och med uppmärksammande av självskadande 

ungdomar samt förändringar som möjliggör uppmärksammandet vilka vi sedan sammanförde 

till ett och samma tema, ”Hinder och möjligheter i arbetet med självskadande ungdomar”. 

Genom att ha studiens syfte i åtanke kunde vi skapa dessa teman. Efter ytterligare en 

genomgång av våra teman slog vi ihop ”Strävan efter kunskap” och ”Uppmärksamma 
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självskadande ungdomar” till ett nytt tema som vi kallar ”Vägar till att uppmärksamma”. En 

del koder i temat ”Övrigt” kunde vi placera in i olika teman medan andra fick förkastas.  

 

 Fas 5 - precisering och namngivande av teman  

I den näst sista fasen ska slutgiltiga teman preciseras och ytterligare förfinas (Braun & Clarke, 

2006:92). Fas 5 handlar om att identifiera essensen i varje tema och bestämma vilket 

perspektiv av datan som dessa visar på. Det handlar även om att visa varför temat är intressant 

och varför forskaren har valt dem. En detaljerad analys ska utföras och skrivas om varje tema, 

analysen ska innehålla en förklaring om vad temat skildrar och visa på hur den beskriver 

studiens syfte. I slutet av denna fas ska temat ha fått det namn som ska användas i den 

slutgiltiga analysen. Namnet måste vara kortfattat och preciserat, slagkraftigt och direkt ge 

läsaren en förståelse över innehållet i temat (Braun & Clarke, 2006:92).  

 Vi konkretiserade våra teman ytterligare och kom fram till slutgiltiga 

benämningar på dessa och kontrollerade att de hörde ihop med studiens syfte. Vi 

sammanfattade temats koder och empiriska material till en detaljerad analys av innehållet. Vi 

valde dock att använda oss av temanamn i form av meningar för att läsaren lätt ska kunna 

förstå vad temat innehåller och kunna koppla det till studiens syfte.  

 

 Fas 6 - framställning av uppsatsen  

När alla teman är klara och har ett namn börjar den slutgiltiga analysen och utförandet av 

uppsatsen (Braun & Clarke, 2006:93). Forskaren ska redogöra för den invecklade innebörden 

av datamaterialet och övertyga läsaren om validiteten och värdet av analysen. Det viktiga är 

att erbjuda läsaren en koncis, logisk, sammanhängande och intressant skildring av den data 

och teman som framkommit utan att vara upprepande. För att läsaren ska få en större 

förståelse av det som forskaren åskådliggör är målande exempel eller utdrag som fångar 

essensen användbara. Redogörelsen av data ska inte bara vara beskrivande utan forskaren ska 

argumentera för datan i förhållande till studiens frågeställningar (Braun & Clarke, 2006:93).  

 Vi har analyserat våra teman tillsammans med valda teorier och skrivit den 

utförliga analysen, i resultatavsnittet, som redogör för datamaterialet i varje tema.  
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4.4 Begränsningar, tillförlitlighet och giltighet 

Studiens tidsaspekt har varit en begränsning eftersom vi endast hade tid för att intervjua 10 

skolkuratorer och enbart en intervju per skolkurator. Hade vi haft längre tid på oss och fått 

fler respondenter att intervjua hade vi både fått en djupare och större bredd på vår empiri. Vi 

valde att begränsa oss till skolkuratorer på gymnasienivå för att kunna säga något om 

gemensamheter i skolkuratorernas uppfattningar och arbete på gymnasiet. Med tanke på det 

mindre urvalet av 10 skolkuratorer i en specifik kommun kan vi inte dra generella slutsatser 

om skolkuratorers uppfattningar och arbetssätt i hela Sverige.  

 När det gäller tillförlitlighet har det varit vi två uppsatsförfattaren som 

tillsammans har genomfört de 10 intervjuerna. Däremot uppgick inte alla intervjuer till 45 

minuter, en del blev närmare 30 minuter, och vi kontaktade därför flera skolor för att kunna 

genomföra ytterligare en intervju som skulle täcka upp för de intervjuer som blev mindre än 

45 minuter. Dock var det svårt att få tag i fler respondenter. Vi kände oss nöjda och säkra med 

den data som insamlat eftersom vi ansåg att vi fått ut det väsentliga i de 10 respondenternas 

utsagor. Vi transkriberade intervjuerna och kodade, fem stycken var för sig, och analyserade 

sedan resten tillsammans. På så sätt har vi varit väl bekanta med det insamlade materialet. Vi 

valde att ställa öppna frågor under intervjuerna vilket lät oss ta del av skolkuratorernas 

subjektiva uppfattningar. Vi transkriberade så noga som möjligt för att på ett korrekt sätt 

framställa skolkuratorernas utsagor. Vi redovisar även för några exempel på 

kodningsförfarandet i kodningsschemat, se bilaga 5. Samtliga respondenter hade en 

högskoleutbildning som lämpar sig för att arbeta professionellt som skolkurator, vilket de 

även var anställda som. Giltigheten ligger därmed i att vi har intervjuat den profession som 

studien vill undersöka. Tack vare bredden på olika skolors inriktningar samt en variation av 

friskolor och kommunala skolor har vi fått insikt om att självskadebeteende är ett problem 

som förekommer oberoende av skola och utbildningsprogram. Eftersom vi utgick från vår 

intervjuguide vid samtliga intervjuer har vi därmed ställt samma frågor till respondenterna. 

Med hjälp av vår intervjuguide kan andra forskare upprepa studie ur en annan kontext och få 

liknande resultat. Vi följde även Braun och Clarke (2006) sex faser av tematisk analys vilket 

underlättar en upprepning av studien ytterligare.  

 

4.5 Etiska överväganden 

Vi anser att etiska övervägande är en viktig del att ta hänsyn till och ska alltid vara närvarande 

under hela arbetsprocessen. Vi har utgått från Hermerén (2011) för att säkerställa god 
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forskningsetik och etiska överväganden under studiens gång. I uppsatsen har vi använt oss av 

informerat samtycke som innebär att respondenterna ska vara informerade om studien, det 

frivilliga deltagandet och rätten till att avbryta. För att få intervjua skolkuratorer på 

gymnasienivå behövde vi först kontakta rektorerna på respektive gymnasieskolor (Padgett, 

2008:66). Vi lämnade ut ett informationsbrev (se bilaga nummer 1) där vi presenterade oss 

själva, syftet med studien och nyttan som studien leder till. Vi beskrev även vår tidsåtgång 

och tillvägagångssätt samt informerade om det frivilliga deltagandet. En presentation av 

materialförvaring, konfidentialitet samt uppgifter om oss redovisades i brevet. Efter ett 

godkännande från rektorerna kom vi i kontakt med skolkuratorerna på respektive skola. 

Skolkuratorerna har också fått ett informationsbrev (se bilaga nummer 2) samt fått skriva på 

en samtyckesblankett, vilket innebär ett informerat samtycke (se bilaga nummer 3). Vi har 

utgått från Padgett (2008:65) som beskriver att ett informerat samtycke ska innehålla: 

 en redogörelse av studien och dess innehåll  

 hur många intervjuer och hur lång tid dessa kommer att ta 

 en presentation av studiens författare samt dess kontaktuppgifter 

 en förklaring om frivillig medverkan och att samtycket inte är ett kontrakt utan kan 

avbrytas när som helst, att ta tillbaka sitt samtycke ger inga negativa konsekvenser för 

respondenten 

 en redovisning för risker eller nytta med att delta i studien 

 ett löfte om konfidentialitet till respondenten 

Inom kvalitativ forskning kan forskaren aldrig garantera eller utlova anonymitet (Padgett, 

2008:67-68). Däremot använde vi begreppet konfidentialitet som innebär att forskaren gör allt 

den kan för att inte röja en persons identitet och förhindra att det redovisade materialet kan 

kopplas till enskilda respondenter. Istället för att använda respondenternas riktiga namn är 

pseudonymer ett bättre alternativ (Padgett, 2008:67-68). Där citat inplacerades i 

resultatavsnittet använde vi fiktiva namn. Dessa namn är inte kopplade till det biologiska 

könet varför ett eventuellt citat från en manlig skolkurator kan komma att kallas för ett 

kvinnligt namn och tvärtom, på grund av den utlovade konfidentialiteten. Vi har även valt att 

använda oss av bandinspelning eftersom det är säkrare än videoinspelning då det kan finnas 

risk att obehöriga kommer åt materialet och ser vem personen är. Datamaterialet som vi har 

arbetat med har dels att kopierats över på en extern hårddisk som har förvarats inlåst i ett skåp 

med nyckel och dels har vi arbetat på en dator som är lösenordskyddad.  
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Vi anser att vår studie är nödvändig för att kunna analysera uppfattningar om 

bakomliggande orsaker till ett självskadebeteende och hur skolkuratorer arbetar kring detta 

sociala problem. Vår studie bidrar även med forskning från ett samhällsvetenskapligt 

perspektiv och ur en svensk kontext. De risker som eventuellt kan föreligga är att kuratorerna 

får känslomässiga reaktioner på grund av tidigare erfarenheter eller liknande. Avsikten med 

studien är att få en djupare förståelse för självskadebeteende och skolkuratorernas arbete kring 

detta.  

 

5. Resultat 

I följande avsnitt redovisas resultatet av det analyserade datamaterialet. De intervjuade 

skolkuratorernas egen definition av självskadebeteende var viktigt att få kunskap om för att 

kunna få en förståelse om hur de ser på det sociala problemet och hur de arbetar med 

självskadande ungdomar. De flesta skolkuratorerna definierade självskadebeteende brett men 

enades i att det handlar om att skada sig själv fysiskt. En del skolkuratorer menade även att 

unga människors självskadebeteende är ett allvarligt problem som ger negativa konsekvenser 

för ungdomen själv och är något som måste behandlas. Flera skolkuratorer uppgav att 

destruktiviteten ofta är en impulsiv handling som hjälper ungdomar att lindra sin ångest men 

är samtidigt en kortsiktig lösning. I brist på fungerande copingstrategier att hantera starka 

känslor och för att kunna byta fokus från psykisk till fysisk smärta används 

självskadebeteendet som en strategi, enligt en del skolkuratorer. En skolkurator beskrev det på 

följande sätt: 

 

”Alla människor strävar ju efter att må bra och vi andra har ju olika strategier för att må bra, och 

det är en strategi för att må bra för att i den akuta situationen känna någon kontroll eller känna 

att det här försvinner, det här jag vill bli av med” (Annika
2
) 

 

Samtliga skolkuratorer enades i att självskadebeteende används för att hantera starka känslor. 

De uppgav även att det finns olika former och tillvägagångssätt för att skada sig själv, bland 

annat att skära sig, missbruka olika sorters substanser och alkohol, destruktivt sexuellt 

beteende samt negativ kontroll av matintag. Andra former av destruktivitet som inte beskrevs 

lika ofta under intervjuerna var att rispa, klösa, bränna sig, dra sig i håret eller hoppa ut 

genom fönster. 

                                                 
2
 Samtliga namn är fiktiva. 
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Det var även intressant att ta reda på hur vanligt förekommande det är att 

självskadande ungdomar uppmärksammas för att få en insikt om hur utbrett problemet kan 

vara på gymnasieskolor. Det är av vikt att problemet belyses och blir uppmärksammat för att 

ungdomar ska kunna få den hjälp som de är i behov av.  De flesta skolkuratorerna uppgav att 

de kom i kontakt med självskadande ungdomar, en del mötte 1-4 elever per termin medan 

andra träffade 5-6 elever per termin. Dock var de flesta överens om att ett okänt mörkertal 

existerar.   

Med denna information som bakgrund kommer vi nedan att presentera de teman 

som arbetats fram med hjälp av Braun och Clarke (2006) sex faser av tematisk analys. De 

teman som vi kom fram till behandlar skolkuratorers uppfattningar om och arbete med 

självskadande ungdomar. 

 Skolkuratorers uppfattningar om bakomliggande orsaker 

 Arbeta för att vara närvarande 

 Vägar till att uppmärksamma  

 Skolkuratorers roll  

 Hinder och möjligheter  

5.1 Skolkuratorers uppfattningar om bakomliggande orsaker 

När det gäller skolkuratorernas erfarenheter av och förståelse för orsaker som kan leda till att 

ungdomar utvecklar ett självskadebeteende, svarade samtliga skolkuratorer att ångest är en 

stark utlösande faktor. De förklarade att ungdomar upplever en kraftig ångest som de inte kan 

hantera och som de måste få utlopp för på något sätt. En förklaring var: 

 

”Det kanske bottnar i en oförmåga i att hantera känslor, ehm..just att hantera starka känslor, att 

inte riktigt ha den ehm..känslokontrollen liksom, att inte veta vad man ska göra av det här som 

känns i kroppen, stark ångest eller också kanske just en dålig självkänsla, självhat..” (Berit) 

 

Självskadebeteendet används därför som en copingstrategi av ungdomar för att hantera starka 

känslor eftersom dem till skillnad från andra har svårt att uttrycka sig och berätta om sina 

känslor. Skolkuratorerna bidrog med olika förklaringar till de starka känslornas ursprung, 

bland annat angavs trassliga hemförhållanden, dåligt självförtroende, stressad livssituation, 

skolpress och ensamhet som bakomliggande orsaker. Det kunde även vara faktorer såsom 

mobbning, depression, och grupptryck. Flera skolkuratorer uppgav att destruktiviteten kunde 

vara en del av en ungdomskultur där ångestlindringen i form av självskada är en norm. Andra 
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skolkuratorer belyste att en längre tid av dåligt psykiskt mående hos den unga kunde vara en 

faktor. Självskadebeteende kan bero på en kombination av flera faktorer och det kan även 

vara så att ungdomar varit med om något traumatiskt enligt en del skolkuratorer. En 

återkommande grundtanke hos ett flertal skolkuratorer var att självskadan och därmed den 

fysiska smärta är enklare att förstå än det starkt emotionella, psykiska lidandet. Slutligen 

uppgav flera skolkuratorer att det uppstår en ond cirkel i samband med självskadebeteende. 

De förklarade att ungdomar självskadar på grund av att de mår dåligt och mår sedan ännu 

sämre efteråt, för att lindra den ångesten så självskadar de igen och så upprepas beteendet.  

Att ta reda på skolkuratorernas uppfattningar om bakomliggande orsaker till ett 

självskadebeteende ger insikt om deras kunskap på området. Analysen av skolkuratorernas 

redogörelse visade att det fanns en gemensam förståelse för självskadebeteende bland unga 

människor. Kunskapen är grundläggande och behövs för att skolkuratorer ska förstå och veta 

vad de ska söka efter när det gäller att uppmärksamma självskadande ungdomar. Kunskap 

behövs för att kunna definiera ett fenomen som ett socialt problem (Loseke, 2003). 

Självskadebeteende är som sagt ett socialt problem vilket även märktes när skolkuratorerna 

pratade om det. Samtliga skolkuratorer hade kunskap om vad det är för något och vad som 

kan tänkas ligga bakom beteendet, även om en del skolkuratorer endast kommit i kontakt med 

ett fåtal destruktiva ungdomar. Detta visar på att det är ett allmänt känt samhällsproblem.  

Vissa bakomliggande orsaker, som beskrevs av skolkuratorerna, såsom 

mobbning, dåligt självförtroende och skolpress kan vara följder av samhällets normer vilka 

kan leda till verkliga, kroppsliga konsekvenser i form av ett självskadebeteende. Som Berger 

och Luckmann (1966) beskriver bildas ett "jag" genom interaktion med andra och 

tillsammans konstruerar människor den sociala världen. Människor delar vardagens verklighet 

med andra där vissa synsätt blir normer och tas för givna (Berger & Luckmann, 1966). 

Normer i dagens samhälle handlar bland annat om att passa in, att vara högpresterande och se 

bra ut vilket leder till höga krav på de ungdomar som vill vara "normala" (Goffman, 1971) 

och inte vill utmärka sig. En person förstår och utvecklar sig själv i jämförelse med andra 

(Berger & Luckmann, 1966) och därför påverkas personens självbild av omgivningen. Om 

normen är att vara smal kommer omgivningens bemötande vara stigmatiserande och dömande 

om en person inte är smal. På sociala medier i dagens samhälle har det blivit en trend att lägga 

ut bilder eller statusuppdatera för att visa upp ett perfekt liv trots att det inte alltid 

överensstämmer med verkligheten. Normen har alltså blivit att leva ett lyckligt liv genom att 

ha en stor umgängeskrets, resa, äta på restaurang, hitta på aktiviteter och så vidare. Psykisk 

ohälsa är å andra sidan tabubelagt och stigmatiserande vilket blir motsatsen till att leva ett 
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lyckligt liv. Omgivningen kan därför komma att bemöta personer med psykisk ohälsa med 

fördomar och kategorisera dem som avvikande (Goffman, 1971). Om en ungdom är utsatt för 

mobbning, har dåligt självförtroende eller upplever höga krav att prestera i skolan uppstår 

starka känslor och hur dessa hanteras skiljer sig mellan individer. Ungdomar som självskadar 

har som tidigare beskrivits svårt att hantera starka känslor och ångest och använder därför 

självskadebeteendet som en copingstrategi. Om ungdomen inte fått med sig fungerande sätt 

för att hantera känslor i den primära socialisationen (Berger & Luckmann, 1966), det vill säga 

under barnets första år i livet, kan de ha svårare för att hantera känslorna även i den 

sekundära, vilket omfattar socialisationen utanför familjen. Som samtliga skolkuratorer sa var 

ångest en stark utlösande faktor för självskadebeteende. Normer i samhället sätter press på 

ungdomar på olika sätt som ligger till grund för känslor som ångest. Ångestlindringen i form 

av självskadebeteende är därför en verklig, kroppslig konsekvens av samhällets normer.  

Berger och Luckmann (1966) begrepp habitualization är användbart vid 

förklaring av den onda cirkeln som flertalet skolkuratorer beskriver. Habitualization kallas 

med ett annat ord vanemässighet och innebär ett upprepat mönster som görs medvetet (Berger 

& Luckmann, 1966). Självskadebeteendet blir ett upprepande mönster och en ond cirkel som 

utföraren använder för att lindra sin ångest. Skolkuratorerna förklarade att ungdomar ofta flyr 

från den psykiska smärtan till den fysiska genom självskadebeteende och lättar på så sätt 

ångesten. Vanemässigheten minskar antalet val i vardagen (Berger & Luckmann, 1966) 

genom att en individ gör saker rutinmässigt på ett visst sätt och vet att det fungerar.  På 

samma sätt upprepar ungdomar sitt självskadebeteende för att få ångestlindring eftersom det 

är ett effektivt sätt och undviker därigenom att lära sig andra hälsosamma strategier för att 

hantera ångesten.  

 

5.2 Arbeta för att vara närvarande  

En förtroendefull relation mellan skolkurator och skolelever ligger till grund för att 

ungdomarna ska våga berätta om sina problem enligt skolkuratorerna. För att bygga en god 

relation hade skolkuratorerna olika strategier. Arbetet med att ge eleverna kännedom om 

skolkuratorns befintlighet började redan när eleverna börjar årskurs ett på gymnasiet enligt 

flertalet skolkuratorer. Under introduktionen presenterade sig skolkuratorn och gav eleverna 

information om vad denne kan hjälpa till med. Samtliga skolkuratorer underströk även vikten 

av att vara synlig och det kunde ske på olika sätt, bland annat genom att gå runt i korridorerna 

eller i skolans allmänna utrymme och hälsa på eleverna. De flesta uppgav även att de 

medverkar en del i klassrummen genom att bland annat hålla i föreläsningar inom 
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skolkuratorns område, vikariera som lärare vid sjukdom eller vara ett stöd under öppna 

arbetspass där eleverna kan fokusera på det ämne de ligger efter i. Att vara tillgänglig för 

eleverna och ge intrycket av att eleverna alltid är välkomna var viktigt enligt flera 

skolkuratorer. För flertalet skolkuratorer var det en väsentlig del i tillgängligheten att ha 

öppen dörr in till sitt rum men även att eleverna hade tillgång till skolkuratorns mailadress 

och telefonnummer. En central placering av skolkuratorns rum underlättade för kontakten 

med eleverna enligt flera skolkuratorer, dels för att de befinner sig där eleverna rör sig och 

kan hålla uppsikt över elevernas välmående och dels för att det är lätt för eleverna att göra 

spontana besök och hälsa. De flesta skolkuratorer avvarande en del av sin arbetstid till att 

umgås med eleverna i cafeterian och att prata med dem spontant i korridorerna. En 

skolkurator beskrev närvarande på följande sätt: 

  

”jag rör mig mycket bland ungdomar, jag rör mig mycket i skolan och sen på de program som 

tillåter (…) och sen så sitter jag, försöker jag fika varje dag i elevfiket (…) sitter ofta med öppen 

dörr” (Göran) 

 

En annan social aktivitet som en del skolkuratorer gör tillsammans med eleverna är 

pedagogisk lunch som innebär att skolkuratorer och annan skolpersonal äter lunch ihop med 

eleverna.  

Berger och Luckmann (1966) resonemang om att sociala interaktioner följer 

vissa mönster kan appliceras på relationen mellan skolkurator och elev. Eftersom de flesta 

skolkuratorer betonade vikten av att bygga en god relation till eleverna, krävs det att 

skolkuratorn bemöter eleven med respekt. Det kan bidra till att eleven får en positiv 

upplevelse av skolkuratorn och en förtroendeingivande relation är därmed möjlig. På 

motsvarande sätt kan eleven få en negativ uppfattning och inställning till skolkuratorn om 

bemötandet inte är hänsynsfullt. För att kunna bygga relationer framhöll skolkuratorerna att 

de behövde vara synliga för eleverna. Det främsta sättet var att ofta gå runt i skolan och hälsa 

på eleverna vilket skolkuratorerna hade gjort till en vana. Ett vanemässigt beteende är vad 

Berger och Luckmann (1966) kallar för habitualization och när det vanemässiga beteendet 

delas med andra kallas det för institutionalisering. I skolkuratorernas fall inträffar det när 

elever börjar hälsa tillbaka, eleverna vet då vem skolkuratorn är och varför denne hälsar. Att 

elev och skolkurator hälsar på varandra bidrar till den positiva upplevelsen. Berger och 

Luckmann (1966) två begrepp kan även tillämpas på den pedagogiska lunchen där 

skolkuratorn äter regelbundet tillsammans med eleverna. Flera skolkuratorer poängterade 
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även vikten av att hålla dörren till sitt rum öppen för att elever ska känna sig välkomna och 

respekterade vilket symboliserar ett bemötande som står i motsats till Goffman (1971) 

begrepp stigmatisering som innebär ett bemötande med en dömande attityd.  

 

5.3 Vägar till att uppmärksamma  

När det gäller att uppmärksamma en ungdom som självskadar behövs kunskap på området 

samt ett bra samarbete mellan skolpersonalen. Vi börjar med att presentera empirin för 

skolkuratorers sätt att införskaffa kunskap för att sedan övergå till uppmärksammandet av 

självskadande ungdomar.  

 För att kunna undersöka skolkuratorernas strävan efter kunskap innehöll 

intervjuerna frågor om de följer aktuell forskning och även om de har vidareutbildat sig inom 

ämnet självskadebeteende. Gemensamt för de flesta skolkuratorer var att de inte eftersökte ny 

kunskap så aktivt som dem skulle vilja. En del skolkuratorer uppgav att de har många 

områden att uppdatera sig på vilket innebar en prioritering av kunskapssökande efter intresse 

och förekomst av problem på skolan. Följande förklaring kom från en skolkurator: 

 

”inte så mycket som jag skulle vilja ehm.. dom skickar ju ut ibland, till skolkuratorer och det 

läser jag alltid men jag har inte suttit och sökt så mycket själv om de..det har hänt men eftersom 

det inte har varit så aktuellt här.” (Louise) 

 

Några andra poängterade tidsbristen som ytterligare en anledning. Det var ingen av 

skolkuratorerna som uppgav sin högskoleutbildning som en källa till kunskap gällande 

självskadebeteende. Förutom att de flesta fick söka efter ny kunskap på egen hand så kunde 

de även få tillgång till kunskap på annat sätt. Bland annat genom materialutskick, det vill säga 

olika sorters broschyrer eller informationsblad som skickades till skolkuratorerna. Det kunde 

även vara så att skolan erbjöd tillfällen för kunskapsutveckling genom föreläsningar och 

konferenser. Flera av skolkuratorerna ansåg sig vara insatta i självskadebeteende tack vare 

fortbildningar och tidigare erfarenheter på andra arbetsplatser. Ett fåtal skolkuratorer nämnde 

även teater och självbiografier som en källa till kunskap. Gemensamt för de flesta var att 

kunskap och stöd fanns att hämta hos det kollegiala nätverket där de kunde diskutera tankar 

och frågor med varandra. 

 Samarbetet mellan skolpersonal är en annan viktig del i uppmärksammandet av 

självskadande ungdomar enligt flera skolkuratorer. De förklarar att främst lärarna har en 
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viktig roll eftersom det är dem som känner eleverna bäst och kan på så sätt vara lyhörda för 

hur eleverna verkar må. En skolkurator beskrev detta såhär: 

 

”det är ju lärarna som känner sina elever bäst och det är oftast därifrån som saker och ting 

kommer, ehm.. dom är liksom länken emellan” (Karin) 

 

Samtliga skolkuratorer förklarar att lärarna kommer och berättar när de uppfattar att en elev 

har ett problem vilket även är den vanligaste vägen till att uppmärksamma självskadande 

ungdomar. Förutom att vara lyhörda i elevernas närhet kan lärarna och annan skolpersonal se 

om elever klär sig avvikande för årstiden, till exempel bär långärmat när det är varmt, eller 

uppmärksamma om någon elev inte vill byta om i samband med idrott eller annan aktivitet 

enligt en del skolkuratorer. De förklarar även att lärare kan uppmärksamma om en elev ändrar 

sitt beteende eller skriver en inlämningsuppgift utifrån sitt eget liv där oroande 

omständigheter framkommer. En del skolkuratorer beskrev olika sätt att uppmärksamma 

självskadebeteende, bland annat att alltid fråga elever om självskadebeteende vid nybesök 

eller använda ett frågeformulär som berör olika områden vid uppmärksammande av 

depression. När det gäller besök av eleverna själva skiljer sig uppfattningen inom 

skolkuratorsgruppen. Hälften uppgav att elever kan komma självmant för att prata om sina 

problem men att det inte är så vanligt förekommande medan den andra hälften menar att det 

sker ofta. Mindre vanligt är att föräldrar eller kompisar till den självskadande ungdomen hör 

av sig enligt flertalet skolkuratorer. Däremot har flera skolkuratorer förklarat att 

skolsköterskan har en viktig roll i att uppmärksamma självskadande ungdomar under 

hälsosamtalen. På en del skolor har skolkuratorerna ansvar för tillsyn av närvaron och flertalet 

skolkuratorer belyser att en hög frånvaro kan vara ett tecken på att något inte står rätt till hos 

eleven. En skolkurator poängterade vikten av frånvarorapporten för att eleven på så sätt ska 

känna sig sedd och betydelsefull.  

 

”vi undrar var är du? liksom vi saknar dig här nu, är det något vi kan göra för dig eller? det är 

viktigt budskap” (Liv) 

 

Därför är frånvarorapporterna ett viktigt redskap i att uppmärksamma självskadande 

ungdomar enligt skolkuratorerna.  

För att skolkuratorer ska kunna ge elever stöd i skolan menar vi att de behöver 

vara bekanta med en mängd olika områden och inneha kunskap om dessa. Det kan vara allt 
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från sömnsvårigheter, HBTQ-frågor och stress till självskadebeteende. Skolkuratorer har 

många och varierande arbetsuppgifter och upplever därför, som ovan beskrivits, att tiden inte 

räcker till för att aktivt eftersöka kunskap även om de uppger att de skulle vilja lägga mer tid 

på det. Eftersom forskning är under ständig utveckling och ny kunskap produceras 

kontinuerligt är det av stor vikt att professionella uppdaterar sig. Som Loseke (2003) förklarar 

är även praktiskt erfarenhet, utöver kunskap, ett viktigt verktyg för att tillföra mening i 

arbetet. Kunskap och praktisk erfarenhet leder till en större förståelse av ett problem och när 

det gäller självskadebeteende kan de två formerna av kunskap hjälpa skolkuratorer att 

identifiera elever som annars inte skulle bli uppmärksammade. Som ovan nämnts uppgav en 

del skolkuratorer att det går att observera varningssignaler hos ungdomar såsom att de bär 

långärmat under varma dagar, har hög frånvaro eller att de inte vill byta om i 

omklädningsrummet. För att kunna veta att det är ett varningstecken behöver de antingen ha 

fått den genom praktiskt erfarenhet (Loseke, 2003) eller läst sig till den kunskapen. 

Skolkuratorerna kan även vända sig till det kollegiala nätverket för att inhämta kunskap 

utifrån de praktiska erfarenheter som nätverket innehar, vilket de även gör. Berger och 

Luckmann (1966) poängterar att sociala roller ger mening till människors handlingar i mötet 

med varandra varför det är relevant när det gäller stödet hos det kollegiala nätverket. Den 

övriga skolpersonalen är medveten om att de kan vända sig till skolkuratorn när de är oroliga 

över en elev och skolkuratorn kan söka stöd hos det kollegiala nätverket när denne behöver 

rådgöra i vissa ärenden. De sociala rollerna (Berger & Luckmann, 1966) är även relevanta i 

uppmärksammandet av självskadande ungdomar, lärarna har en viktig roll att vara lyhörda 

och upptäcka förändrade beteenden hos eleven och skolkuratorernas roll blir att hjälpa och 

stötta eleven vidare.  

 

5.4 Skolkuratorers roll 

Som tidigare beskrivits har flera skolkuratorer uppgivit vikten av att bygga en god relation till 

ungdomarna på skolan. En del skolkuratorer menar att det gäller att bekräfta eleven och visa 

att man bryr sig samt ha förståelse för att elevens svårigheter i livet går ut över skolan. Många 

av skolkuratorerna uttryckte tydligt att det inte ingår i deras arbetsroll att behandla ett 

självskadebeteende utan att de hänvisar till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), 

vuxenpsykiatrin, socialtjänst och andra hjälpinstanser. Istället för att vara behandlare av 

självskadebeteende lade många skolkuratorer stort fokus på att vara ett stöd för elever i skolan 

och träffa elever regelbundet vid behov. Citet nedan beskrevs av en skolkurator: 
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”jag tror att om man bara ser och uppmärksammar eleverna och visar att man bryr sig, det är det 

viktigaste, det kommer man väldigt väldigt långt på. Vi på skolan kan inte bota en depression, vi 

är inte läkare utan det vi kan göra är att vara en trygg brygga till rätt plats och sen ge stödet i 

skolan för att dom ska kunna vara här så mycket som möjligt och fixa skolan” (Kim) 

 

Flera skolkuratorer betonade att det är frivilligt för elever att söka upp dem, att det är viktigt 

att involvera eleven själv och att undvika att stigmatisera eleven i mötet. Flera skolkuratorer 

uppgav att de måste ta reda på om eleven får tillräckligt med stöd genom andra insatser, 

såsom BUP, eller om de ska hänvisa eleven vidare när ett självskadebeteende har 

uppmärksammats. Flertalet skolkuratorer var noga med att benämna familjens ansvar i 

kontakten med BUP, således att skolkuratorn ringer hem och meddelar familjen om vad som 

uppkommit och att de i sin tur får kontakta BUP. Däremot uppgav hälften av skolkuratorerna 

att de får lov att ta ett helhetsansvar för en elev och ta dem kontakter som behövs om de är 

osäkra på föräldrarnas förmåga att hjälpa sitt barn. De flesta skolkuratorer nämnde att de har 

både anmälningsplikt och kan göra orosanmälan men att de i första hand försöker hitta en 

lösning tillsammans med eleven om det är möjligt. En del skolkuratorer arbetade även för att 

motivera eleven själv att berätta för sina föräldrar. Psykisk ohälsa är enligt dem flesta 

skolkuratorer något som är tabubelagt och som är svårt för elever att prata om. En förklaring 

var följande:  

 

”jag brukar försöka förstärka dom i att jag liksom inte tycker att dom är knäppa eller nått, det 

finns ju en ganska stor okunskap hos ungdomar om psykisk ohälsa och hur det fungerar, dom 

skäms ju ofta, dom tycker det är jättejobbigt” (Hedvig) 

 

Därför kunde det även pågå ett motivationsarbete för att underlätta för eleven att berätta om 

sina svårigheter med skolkuratorn. En del skolkuratorer anser att de behöver utmana eleverna 

för att få dem att prata om sina problem utan att skrämma dem men menar samtidigt att det är 

en svår balansgång. När en ungdom med självskadebeteende har upptäckts anser en del 

skolkuratorer att det är viktigt att vid ett senare tillfälle våga fråga ungdomen om beteendet 

upprepats. Flertalet skolkuratorer uppgav att en stor del av deras arbete handlar om att 

samverka med övrig skolpersonal och att använda elevhälsoteamet som ett forum för 

diskussion och stöd. Som vi tidigare beskrivit har lärarna en viktig roll när det gäller att 

uppmärksamma elever som verkar ha ett problem och därför har flera skolkuratorer 

understrukit betydelsen av ett bra samarbete mellan dem och lärarna. De förklarar att ett bra 
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samarbete bygger på en förtroendefull relation där lärarna vet vad dem har att förvänta sig av 

skolkuratorn.  

Gällande skolkuratorernas känslor i mötet med självskadande ungdomar finns 

det vissa likheter och olikheter. Gemensamt för samtliga skolkuratorer var en känsla av 

empati och att de genom sin arbetsroll kan känna sig trygga och lugna samt veta hur de ska 

hantera i situationen. De förklarar att det är naturligt att känna en stor oro över att en ung 

människa gör sig själv illa men att de som professionella är utbildade för att hantera sådana 

situationer och att det ingår i skolkuratorns yrkesroll att vara lugn och sansad. Flera 

skolkuratorer underströk därför vikten av distans, att kunna hålla sina egna känslor utanför 

arbetet och inte engagera sig alltför djupt känslomässigt. En skolkurator beskrev det såhär:  

 

”jag kan ju känna empati såklart, jag kan ju känna..jag kan också känna sorg över att en ung 

människa mår så dåligt och inte har nått annat sätt att kanalisera sitt illamående på, absolut. (…) 

jag tror att mina känslor finns ganska långt inne när det gäller mitt arbete, förstår ni?” (Robin) 

 

Dock var det flera skolkuratorer som uppgav att vissa ungdomar påverkar dem mer än andra. 

Andra känslor som framkom i mötet hos de olika skolkuratorerna var bland annat förvåning, 

stress, att det är något akut och allvarligt, att känna sig nere eller att bli envis. Vissa 

skolkuratorer upplevde att de hade utnyttjat sin makt och att det var tungt att bryta förtroendet 

till eleven och kontakta närstående eller BUP mot dennes vilja. Trots detta kunde 

skolkuratorerna lugna sig med att de hade gjort sitt jobb och ha en förhoppning om att 

ungdomen ska få en bättre framtidsutsikt, utan att självskada. Slutligen poängterades vikten 

av att få ventilera sina känslor hos någon annan, såsom handledning eller hos det kollegiala 

nätverket enligt flertalet skolkuratorer.  

Kunskapen bidrar till att forma det sociala arbetet (Loseke, 2003). I skolan har 

det sociala arbetet utvecklats på så sätt att skolkuratorer har kunskap om vart de kan vända sig 

för att hänvisa självskadande elever vidare till specialiserad hjälp. Samarbete mellan 

professionella har varit ett återkommande ämne som behandlas av skolkuratorerna och 

innefattar skolkuratorns kontakter till bland annat BUP och socialtjänst men även mellan 

lärare och annan skolpersonal. Utvecklingen av det sociala arbetet i skolan har också inneburit 

att skolkuratorer har kännedom om olika former av självskadebeteende och därmed har 

införlivat rutiner att hålla koll på elevers närvaro eller ställa frågor till elever om 

självskadebeteende. Inom socialkonstruktivismen talar Berger och Luckmann (1966) om 

sociala rollers betydelse för meningsskapande av handlingar vilka även innehåller 
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begränsningar och möjligheter för hur en viss roll kan agera och bete sig. Eftersom 

skolkuratorns roll till stor del handlar om att ge elever stöd i skolan, vet båda parter att 

skolkuratorn kan ställa frågor om elevens emotionella hälsotillstånd i mötet dem emellan. 

Möjligtvis hade eleven blivit mer fundersam om en hygientekniker på skolan hade ställt 

liknande frågor. Övertygelsen om ett socialt problem blivit lyckad om andra blir 

känslomässigt påverkade av problemet (Loseke, 2003), i detta fall skolkuratorernas empati för 

unga människors självskadebeteende. Däremot förklarade flertalet skolkuratorer att det ingår i 

yrkesrollen att hantera sådana situationer varför Berger och Luckmann (1966) sociala roller 

kan användas i sammanhanget. Den sociala rollen för skolkuratorn talar om hur denne kan 

agera i mötet med ungdomen och därför kan den professionella känna sig lugn och trygg i 

arbetet. I de fall då skolkuratorn träffar en elev regelbundet för stödjande kontakt är Berger 

och Luckmann (1966) begrepp institutionalisering tillämpbar. Vid en återkommande kontakt 

vet både elev och skolkurator vad de har att förvänta sig av varandra i mötet. Skolkuratorn å 

ena sidan har kunskap om elevens problematik och vad de ska prata om men är även 

förberedd på att nya omständigheter kan framkomma i samtalen. Eleven å andra sidan vet hur 

bemötande från skolkuratorns sida kommer vara och att det är en person som eleven kan 

samtala om svårigheter med.  

 Som tidigare nämnts arbetar skolkuratorerna för att undvika att elever ska känna 

sig stigmatiserade. Goffman (1971) menar att stigmatiseringen sker i och med den negativa 

kategorisering som en person tillskrivs av andra, det vill säga att kategoriseras som "onormal" 

eller avvikare. Eftersom personer med psykisk ohälsa och självskadebeteende kan 

kategoriseras som "onormala" riskerar dem därmed att bli stigmatiserade. Däremot har 

Loseke (2003) ett annat perspektiv när det gäller professionella och menar att kategorisering 

är ett viktigt verktyg för att den hjälpsökande ska få rätt hjälp. En ungdom måste kategoriseras 

som självskadare för att skolkuratorn ska kunna hänvisa den unga till rätt hjälpinstans.  

 

5.5 Hinder och möjligheter  

De flesta skolkuratorerna var enade om att det är svårt för elever att prata om sina problem 

och sitt självskadebeteende på grund av skam. En skärskada kan vara placerad på dolda 

ställen på kroppen medan andra former av självskadebeteenden inte behöver ge skador på 

kroppens yttre enligt flera skolkuratorer. Hindret ligger således i att upptäcka elever som 

självskadar. Ett annat hinder kan vara elevernas rädsla för att föräldrarna ska få vetskap om 

deras destruktivitet eller att vissa ungdomar inte vill göra något åt sitt problem vilket en del 

skolkuratorer uppgav. Vissa skolkuratorer förklarade att elever tidigare har haft dåliga 
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erfarenheter i kontakten med vuxna och med hjälpinstanser och kan därför vara 

misstänksamma mot elevhälsan vilket blir ett hinder för elever att söka hjälp. En annan 

svårighet som en del skolkuratorer beskrev var att många lärare har dåligt med tid utöver sina 

pedagogiska uppgifter att föreläsa i skolan och därför inte kan vara så uppmärksamma på 

elevernas mående. De beskrev även att en del lärare inte har kunskap om självskadebeteende 

eller är rädda för att ta tag i problemet varför de inte heller kan uppmärksamma elever som är 

i behov av hjälp. Dock förklarade skolkuratorerna att lärarna vet att de kan vända sig till 

skolkuratorn för vidare stöd. Något som de flesta skolkuratorer var enade om var att 

resursbrister i form av tid och personal var ett hinder för att uppmärksamma självskadande 

ungdomar. På frågan om det finns några hinder svarade en skolkurator såhär:   

 

”Ja..absolut resurser, alltså både tid och personella resurser” (Gunilla) 

 

Många ansåg att deras tjänst var otillräcklig för att möta behoven på skolan och för att täcka 

upp behovet behövdes antingen en utökning av deras egen tjänst, om den inte var på 100 %, 

eller att tillsätta en till skolkurator. Enligt en del skolkuratorer försvårade tidsbristen även 

möjligheten att arbeta förebyggande trots att de skulle vilja det samt att det ingår i deras 

arbetsroll. 

  När det gäller skolkuratorers uppfattning om vilka möjligheter de har i arbetet 

med självskadande ungdomar svarade flera att det förebyggande arbetet är en viktig del. Olika 

förslag på det preventiva arbetet framkom, bland annat att informera lärare och annan 

personal och på så sätt öka deras kunskap och lyhördhet. Det kunde även vara att diskutera 

mer i klassrummen bland elever och då ta upp ämnen som behandlar vad psykisk ohälsa och 

ångest är, hur starka känslor kan ta sig uttryck och så vidare. En skolkurator förklarade 

följande: 

 

” (…) o då tänker jag mer på det här förebyggande och främjande arbetet så där tror jag att man 

skulle kunna göra mer, att just komma ut i klasserna och lyfta dom här diskussionerna lite mer 

och ganska snart (…) ” (Lena) 

 

En del skolkuratorer förklarade att mindre grupper är att föredra eftersom det å ena sidan 

underlättar diskussionen och å andra sidan skapar förutsättningar för att kunna bygga en 

förtroendefull relation med eleverna. Ett annat förslag på preventivt arbete var att motivera 

alla elever att delta i det frivilliga hälsosamtalet hos skolsköterskan för att utifrån det kunna 

uppmärksamma om en elev har svårigheter. För att möjliggöra det preventiva arbetet ansåg de 
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flesta skolkuratorer att det skulle behövas mer resurser i form av både mer tid och personal. 

De förklarade att det förebyggande arbetet är viktigt för att kunna bli bättre på att 

uppmärksamma det mörkertal av självskadande ungdomar som idag inte kommit till känna. 

Psykisk ohälsa är som redan nämnt något som flera skolkuratorer anser vara tabubelagt och 

stigmatiserande och därför har de förklarat att samhällets normer behöver förändras för att 

kunna få till en större acceptans kring psykisk ohälsa än vad det är idag. De menar att 

självskadebeteende är för komplext att bilda sig en uppfattning om varför omgivningen ofta 

har svårt att visa förståelse för den som är destruktiv mot sig själv. Dock gavs inga konkreta 

förslag på hur normerna i samhället ska förändras. Flera skolkuratorer uppgav att det kände 

stort förtroende för samhällets förmåga att hjälpa elever i behov med tanke på hänvisningar 

till BUP, socialtjänst och andra hjälpinstanser. En annan möjlighet som flertalet skolkuratorer 

menade vara av stor vikt var samarbetet mellan skolpersonal, att all personal är uppmärksam 

på elevernas mående. Som tidigare nämnts talade flera skolkuratorer varmt om uppsikt över 

elevernas närvaro och att det är en möjlighet i att uppmärksamma om svårigheter hos eleven 

föreligger. Något som flera skolkuratorer poängterade som viktigt i arbetet med självskadande 

ungdomar var att involvera familjen, att inkludera ungdomens miljö istället för att endast se 

självskadan som ett problem inneliggande hos individen. De förklarade att en vuxen i 

närmiljön, som ungdomen litar på, kan hjälpa den unga att hitta strategier för att hantera 

starka känslor. 

Som ovan förklarat uppgav flera skolkuratorer att ungdomar har svårt att prata 

om sitt självskadebeteende samt att en del elever döljer sin destruktivitet varför det är svårt att 

upptäcka dem. Skammen kan vara en bakgrund till detta och Goffman (1971) andra typ av 

stigma, som innebär en ”onormal” personlighet, kan därför tillämpas. Ungdomars 

undanhållande kan vara ett tecken på rädslan för att bli stigmatiserade. Ju mer kunskap det 

finns om ett socialt problem desto större förståelse får omgivningen för problemet enligt 

Loseke (2003). Det var även något som skolkuratorerna poängterade, att omgivningen ofta 

har svårt att förstå en ungdom som skadar sig själv medvetet. Därför behövs mer kunskap om 

självskadebeteende och psykisk ohälsa för att öka förståelsen för och minska stigmatisering 

av personer med psykisk ohälsa. Kunskapen behövs främst hos annan skolpersonal så att dem 

blir medvetna om de varningstecken som kan föreligga vilket kan bidra till en ökad 

identifieringsprocess. Detta ligger hand i hand med det som skolkuratorer ansåg, att de ville 

arbeta mera förebyggande för att nå ut med kunskap kring självskadebeteendet. Förslag från 

skolkuratorerna var även att informera eleverna på skolan och diskutera i klassrummen om 

psykisk ohälsa och hantering av känslor. På så sätt kan kunskapen bidra till att förändra 
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normer på lång sikt och visa på hur känslor kan hanteras på andra sätt än genom självskada. 

Kunskapen kan även ge ungdomar insikten om att hjälp finns att tillgå, både för sin egen del 

och för sina vänner.  

Dåliga erfarenheter av tidigare hjälpinsatser eller vuxna kan hindra ungdomar 

för att söka hjälp enligt skolkuratorernas uppfattning. Berger och Luckmann (1966) 

institutionaliseringsbegrepp kan även tillämpas på ungdomars negativa erfarenheter av 

bemötande från vuxna. Ungdomar, som tidigare mist förtroendet för vuxna, kan därför 

uppleva en motvilja till att söka hjälp igen, såsom hos skolkuratorn. När eleven litar på 

skolkuratorn och berättar om sina problem behöver skolkuratorn arbeta motiverande för att få 

eleven att delge detta till sina föräldrar. Skolkuratorerna beskrev att föräldrarnas deltagande är 

en möjlighet i arbetet med den självskadande ungdomen. Istället för att endast fokusera på att 

problemet ligger hos individen själv behöver miljön tas med i beräkningen. Föräldrar behöver 

få vetskap om sitt barns destruktiva beteende och skolkuratorn lämnar oftast över ansvaret till 

familjen när det gäller kontakten med BUP. Den primära socialisationen har en stor betydelse 

för barnets anpassning i den sekundära socialisationen, det vill säga samhället (Berger & 

Luckmann, 1966). Om ungdomen hamnat snett i och med den sekundära socialisationen utan 

föräldrarnas vetskap är det därför viktigt för ungdomen att få stöd från föräldrarna. En 

närstående vuxen kan, som tidigare nämnts, hjälpa en ungdom med hantering av känslor 

enligt skolkuratorerna.  

 

6. Diskussion 

Nedan kommer vi först att summera resultatet och sedan diskutera det i relation med tidigare 

forskning samt våra teori- och metodval. Slutligen kommer vi presentera implikationer för det 

sociala arbetet i skolan.  

 

6.1 Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka skolkuratorers arbete med självskadande ungdomar 

och föreställningar om bakgrunden till destruktiviteten, med de två frågeställningarna: Vad 

uppfattar skolkuratorer vara bakomliggande orsaker till ett självskadebeteende hos ungdomar? 

Hur ser skolkuratorers uppmärksammande av och arbete med elever som ligger i riskgränsen 

för eller har inlett ett självskadebeteende? 

Även om det skilde sig gällande förekomst av självskadande ungdomar, är 

skolkuratorerna enade i att självskadebeteendet innebär att en person skadar sig själv fysiskt. 
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De bakomliggande orsakerna till självskadebeteende som de flesta skolkuratorer upplever är 

att destruktiviteten används för att hantera känslor och lindra ångest. Känslorna kan ha sitt 

ursprung i mobbning, dåligt självförtroende, skolpress, trassliga hemförhållanden, depression 

eller en längre tids psykisk ohälsa. Självskadebeteendet och den fysiska smärtan blir mer 

konkret och därmed ett sätt att fly från den psykiska smärtan.  

När det gäller att uppmärksamma självskadande ungdomar är kunskap en 

grundläggande utgångspunkt. På så sätt kan skolkuratorer och annan skolpersonal lägga 

märke till tecken eller förändrade beteenden hos eleven som skulle kunna ligga till grund för 

ett utvecklat självskadebeteende. För att få kunskap söker skolkuratorer främst upp det på 

egen hand, även om det inte sker så aktivt som de skulle vilja. En annan viktig del är att 

samarbeta med lärare och annan skolpersonal. Även att vara närvarande och att bygga en 

förtroendefull relation är en viktig del i arbetet med att uppmärksamma självskadande 

ungdomar. Skolkuratorerna arbetar på olika sätt för att vara närvarande men gemensamt för 

samtliga är att vara synliga, både i skolans öppna utrymmen eller i klassrummen.  

 Skolkuratorers arbete handlar om att stötta elever i skolan men de är däremot 

inga behandlare när självskadebeteende upptäcks. Istället hänvisar de vidare till specialiserad 

hjälp hos andra hjälpinstanser. Skolkuratorer är även måna om att involvera hela familjen i 

ärendet. Även om samtliga skolkuratorer känner en stor oro över att unga människor mår 

dåligt och självskadar är de ändå lugna och trygga i sin arbetsroll i mötet med dessa.  

 Ett stort hinder när det gäller att uppmärksamma självskadande ungdomar är 

tids- och resursbristen. De flesta skolkuratorer var överens om att deras tjänst skulle behöva 

utökas för att kunna täcka upp behovet. Ett annat hinder i uppmärksammandet är att 

ungdomar döljer sin självskada och därmed är svåra att upptäcka. Att skada sig själv kan vara 

obegripligt för andra menar flera skolkuratorer och därmed har omgivningen ofta svårt att 

visa förståelse för den som är destruktiv mot sig själv. De flesta skolkuratorer anser att 

psykisk ohälsa är tabubelagt och att det kan vara svårt för ungdomar att prata om sitt 

självskadebeteende. Möjligheterna ligger dock i samarbetet mellan skolpersonal, i det 

förebyggande arbete och av en förändring av samhällets normer gällande psykisk ohälsa.  

 

6.2 Resultat i relation till tidigare forskning 

Det har varit intressant att jämföra de teman som vi har arbetat fram och den empiri som vi 

fått, genom intervjuer, med tidigare forskning. De flesta skolkuratorer som medverkade i våra 

intervjuer hade en bred definition av självskadebeteende samt ansåg att de bakomliggande 
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orsakerna kunde vara en kombination av flera faktorer. Även Scourfield et al. (2014) menar 

att professionella behöver vara medvetna om att det kan finnas en rad olika anledningar till att 

självskada för att få en djupare förståelse om problemet. I enhällighet med tidigare forskning 

uppger skolkuratorer i Sverige att självskadebeteendet används för att hantera känslor 

(Chandler, 2012, Hodgson, 2004, Møhl & Skandsen, 2012) samt för att flytta fokus från 

psykisk till fysisk smärta (Curtis, 2016, Chandler 2012). Hodgson (2004) samt Hill och Dallos 

(2011) menar att självskadebeteendet används som en copingstrategi. Detta var även något vi 

fann i skolkuratorernas utsagor, att självskadebeteende används som en copingstrategi för att 

hantera känslor. Bakomliggande orsaker som vi fann både i skolkuratorernas utsagor och i 

tidigare forskning var familjerelaterade problem (Curtis, 2016, Laukkanen et al., 2009, 

Larsson & Sund, 2008), att ha varit med om någonting (Curtis, 2016), att ha blivit utsatt för 

mobbning (Hay & Meldrum, 2010, Doyle et al., 2015, Evren et al., 2014) att vara stressad 

över skolan eller att ha dåligt självförtroende (Larsson & Sund, 2008) och att ha psykisk 

ohälsa såsom att vara deprimerad eller ha ångest (Evren et al., 2014). Hodgson (2004) 

förklarar att all mänsklig aktivitet och interaktion påverkas av normer. I jämförelse med 

skolkuratorernas åsikter går det förstå att de delar denna uppfattning eftersom de önskar en 

förändring av samhällets normer gällande psykisk ohälsa. Både Hodgson (2004) och Hill och 

Dallos (2011) förklarar även att ungdomar döljer sin självskada för att framstå som ”normala” 

och undvika stigmatisering vilket också framkom i våra intervjuer med skolkuratorerna. 

 Förtroendet till en vuxen grunden för att den unga ska våga berätta om sitt 

självskadebeteende (Berger et al., 2014). Att bygga en förtroendefull relation var enligt de 

flesta skolkuratorer en viktig del i arbetet med ungdomar. Berger et al. (2014) understryker 

även att det är viktigt att minska stigmatiseringen och bemöta självskadande ungdomar med 

acceptans samt att arbeta preventivt med utbildningsprogram i skolan som informerar om vart 

ungdomar kan vända sig för att få hjälp. Det är i likhet med det vi presenterade i resultatet, att 

skolkuratorer vill arbeta förebyggande och upplysa elever om den hjälp som går att få för sitt 

eller andras självskadebeteende. Även Rowe et al. (2016) beskriver att ungdomar inte vet var 

de ska vända sig för att få hjälp för sitt självskadebeteende samt att de inte vet vad de har att 

förvänta sig av hjälpen. Enligt Timson et al. (2012) efterfrågade lärare mer kunskap om 

ungdomar som självskadar och menade samtidigt att lämplig kunskap leder till mindre 

missuppfattningar och mindre stigmatisering av dessa ungdomar. Att utbilda och informera 

övrig skolpersonal var något som flera skolkuratorer såg som en möjlighet i arbetet, vilket kan 

bidra med en ökad förståelse om självskadebeteende. Scourfield et al. (2014) menar att det 

ofta är obegripligt för omgivningen varför en person självskadar och att psykisk ohälsa är 
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stigmatiserat vilket var två aspekter som även skolkuratorerna framhöll. De flesta 

skolkuratorer förklarade även att det är svårt för ungdomar att berätta om sitt 

självskadebeteende eftersom psykisk ohälsa är tabubelagt vilket kan jämföras med tidigare 

forskning (Rowe et al., 2016, Hill & Dallos, 2011, Berger et al., 2014). Möjligheterna i 

hjälpsökandet för självskadande ungdomar som Rowe et al. (2016) belyser är att bli 

respektfullt bemött, ha en pålitlig person att prata med, att ha lärare eller föräldrar som hjälper 

till vid problemlösningen och att den vuxna i sin tur hänvisar vidare till professionella. 

Skolkuratorerna i vår studie underströk också vikten av att bemöta ungdomarna med respekt, 

att vara en vuxen som kan hjälpa dem i sina svårigheter samt vara den som hänvisar den 

självskadande ungdomen vidare till specialiserad hjälp. Däremot beskrev skolkuratorerna 

ingenting om kopplingen mellan självskadebeteende och en negativ kroppsuppfattning som 

Muehlenkamp och Brauschs (2012) och Evren et al. (2014) förklarar har ett positivt samband. 

Flera artiklar av den tidigare forskningen har även fokuserat på ett genusperspektiv och 

därmed förklarat om förekomsten skiljer sig mellan könen (Hay & Meldrum,2010, Laukkanen 

et al., 2009, Evren et al., 2014, Larsson & Sund, 2008 ), detta är ingenting som vi har 

fokuserat på och kan därför inte uttala oss om det. Dessutom var det ingen av respondenterna 

i denna studie som förklarade att exponering av en familjemedlems självskadebeteende hade 

något samband med ungdomarnas destruktivitet såsom Doyle et al. (2015) och Curtis (2016) 

gjorde. De flesta skolkuratorer hade uppfattningen om att missbruk av alkohol och droger är 

ett självskadebeteende medan det beskrivs som en bakomliggande orsak i tidigare forskning 

(Evren et al., 2014, Laukkanen et al.,2009).  

Tidigare forskning har oftast varit uppdelat på så sätt att det antingen handlar 

om självskadebeteendet i sig eller om skolkuratorers arbete i stort. Den största delen av 

tidigare forskning som behandlar självskadebeteende har varit ur ett psykologiskt och 

medicinskt perspektiv men eftersom det är socialarbetare som arbetar med dessa ungdomar på 

skolan är det även viktigt att undersöka det ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Denna 

studie har därför bidragit med svensk och samhällsvetenskaplig forskning som behandlar 

skolkuratorers arbete med självskadebeteende bland ungdomar. Vidare forskning skulle 

behövas för att undersöka självskadande gymnasieelevers uppfattning om det stöd och den 

hjälp som skolkuratorer ger.  

 

 

 

6.3 Teorins påverkan på resultatet 
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Med hjälp av de teoretiska perspektiv som vi valde har vi kunnat redogöra för skolkuratorers 

uppfattning om bakomliggande orsaker, stigma som ett hinder i uppmärksammandet, normer i 

samhället angående psykisk ohälsa och om kunskap i form av kunskapsutveckling och 

praktisk erfarenhet. Vår tanke, innan vi började med examensarbetet, var att samhället är 

konstruerat vilket har styrt uppsatsprocessen från början till slut. Genom att använda de 

teoretiska perspektiven kunde vi utforma vår intervjuguide och därmed få svar på det som 

studien ville undersöka. Socialkonstruktivismen hjälpte oss att utforska skolkuratorernas 

uppfattning om vad som kan påverka ungdomar att självskada. Dels vilka bakomliggande 

orsaker som föreligger men även samhällets påverkan i form av normer. Eftersom de flesta 

skolkuratorer hade liknande uppfattning om definition och bakomliggande orsaker går det se 

det som att den gemensamma uppfattningen är del av det konstruerade samhället där 

människor delar det vardagliga livets verklighet och därmed föreställningar om vissa fenomen 

som inte ifrågasätts. Med hjälp av socialkonstruktivism har fokus legat på interaktionen 

mellan skolkurator och ungdom, arbetsrollen och kunskapen från skolkuratorns perspektiv. 

Dock föreligger en begränsning i att vi inte har utforskat andra aspekter av 

självskadebeteende såsom ur ett genusperspektiv eller feministiskt perspektiv. Detta kunde vi 

ha gjort genom att ställa mer frågor inriktade på skillnader och likheter mellan flickor och 

pojkar gällande förekomst eller form av självskadebeteende. Med tanke på studiens 

intervjuguide (se bilaga nummer 4) med 19 frågor har vi styrt intervjuerna i den riktning som 

har varit intressant utifrån studiens syfte, frågeställningar och teoretiska perspektiv. Om vi 

däremot hade haft ett fenomenologiskt perspektiv hade vi inte varit styrda av teorin från 

början och inte heller utformat någon intervjuguide utifrån den. Vid analysen av 

respondenternas berättelser hade deras subjektiva uppfattningar styrt forskningsresultaten. 

Den fenomenologiska analysen handlar om att finna essensen i berättelserna utan att vara 

styrd av någon teori (Howell, 2013:56-57). Resultatet hade därmed blivit annorlunda jämfört 

med denna studies analys som använt en intervjuguide, tematisk analys och teoretiska 

perspektiv som utgångspunkt.  

 

6.4 Metodvalets inverkan på resultatet 

Med hjälp av den kvalitativa ansatsen har vi kunnat ta del av skolkuratorers subjektiva 

uppfattningar om bakomliggande orsaker till självskadebeteende och hur arbetet med och 

uppmärksammandet av självskadande ungdomar ser ut. Den tematiska analysen hjälpte oss att 

jämföra de 10 olika intervjuerna och hitta gemensamheter i skolkuratorernas utsagor. Om vi 

istället hade haft en kvantitativ ansats hade empirin blivit styrd av svarsalternativen och 



  

 46 

därmed inte blivit lika varierande som i den kvalitativa ansatsen och det hade inte heller 

funnits några möjligheter till att ställa spontana följdfrågor. Om vi istället hade använt oss av 

grundad teori, som är teoribefriad, hade vi varit induktiva och inte utgått från någon teori 

(Padgett, 2008:32). Vid användandet av grundad teori varvas intervjuer med det induktiva 

kodningsarbetet. Teorin hade inte varit styrande i analysen av datamaterialet varför resultatet 

hade blivit empiri-driven (Padgett, 2008:32), det vill säga tolkas utifrån skolkuratorernas 

utsagor.  

  

6.5 Implikationer för socialt arbete i skolan 

Studiens resultat har visat att självskadebeteende bland ungdomar förekommer i varierande 

omfattning men är ändå ett socialt problem som de flesta skolkuratorer kommit i kontakt med. 

Därför är det viktigt med kunskap om självskadebeteende hos skolkuratorerna som i sin tur 

har en viktig uppgift att sprida kunskapen vidare till både elever och övrig skolpersonal. Detta 

kan ske genom föreläsningar för personal samt information och diskussion i klassrummen 

tillsammans med eleverna. Kunskapen kan även bidra till att skolkuratorer, övrig skolpersonal 

och andra elever lättare kan uppmärksamma de självskadande ungdomar som inte söker hjälp 

på egen hand. Genom att föra diskussioner i klassrummen och föreläsa om psykisk ohälsa kan 

kunskapen som det genererar bidra till en förändring av samhällets normer och minska 

stigmatiseringen kring självskadebeteende. Normer kan förändras även om det kan ta lång tid 

och skolan är en bra plats för att börja arbetet med förändringen. På ett politiskt plan skulle 

skolor behöva mer resurser för att kunna täcka upp elevernas behov av en socialarbetare på 

skolan.   

 Med tanke på kunskapsluckan när det gäller bristen på samhällsvetenskaplig och 

svensk forskning angående skolkuratorers arbete med självskadande ungdomar har denna 

studie varit av nytta för det sociala arbetet i svenska skolor. Förutom att visa på hur olika 

skolkuratorer arbetar med ungdomar som självskadar kan denna studie även bidra med 

information och utvecklingsmöjligheter. Med hjälp av denna studie hoppas vi att 

skolkuratorer kan dra lärdom av varandra, dels i deras arbetsroll men även av de möjligheter 

som föreligger för framtida förbättring i arbetet med och uppmärksammandet av 

självskadande ungdomar.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev till rektorer 

 

Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen, 

Socionomprogrammet 
 

 

Till XXX  

 

En förfrågan om deltagande i studie 

Vi är två socionomstudenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng 

vid Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet.  I examensarbetet undersöker vi hur 

skolkuratorers kunskap om bakomliggande faktorer för ett självskadebeteende hos ungdomar 

samt hur de arbetar för att uppmärksamma och fånga upp dessa ungdomar. Genom studien 

hoppas vi kunna få en djupare kunskap om hur skolkuratorer kan stötta och hjälpa 

självskadande ungdomar.  Tidigare forskning har visat att ju tidigare ett självskadebeteende 

uppmärksammas desto bättre blir framtidsutsikterna. Skolan är en plats där ungdomar 

spenderar mycket av sin tid och där personalen har möjlighet att lägga märke till 

ungdomarnas mående. Skolkuratorers kunskap kring ämnet är viktig för att bemöta, stötta och 

hjälpa ungdomar med självskadebeteende.  

 

Du tillfrågas därför, som rektor på XXX i Uppsala kommun, om tillstånd till att genomföra 

studien på er skola. Data kommer att insamlas genom en intervju, á 45 min, med er 

skolkurator vilken kommer att spelas in med hjälp av en bandspelare. Deltagandet är 

naturligtvis frivilligt för skolkuratorn och kan närsomhelst utan särskild förklaring avbrytas. 

Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare har tillträde till 

det under arbetet gång. Materialet kommer att avidentifieras. Särskilt samtycke kommer att 

inhämtas av den deltagande skolkuratorn.  

 

Vi kommer att kontakta dig i ärendet under vecka 15 

 

Uppsala den 11/4 

Med vänliga hälsningar,     

Johanna Bark,   Julia Florman, 

Socionomstudent,   Socionomstudent, 

Telefon: 0730 76 73 79   Telefon: 0735 63 15 22 

E-post: Johanna_bark@hotmail.com  E-post: juliaflorman@gmail.com 

 

 

 

Handledare: 

PhD Kamilla Peuravaara 

E-post: kamilla.peuravaara@soc.uu.se 
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Bilaga 2 – Informationsbrev till deltagare 
 

Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen, 

Socionomprogrammet 

 

Information till deltagaren 
 

 

Vi heter Johanna och Julia och är två studenter som läser socionomprogrammet, termin 6, vid 

Uppsala Universitet. Vi har valt att skriva vår C-uppsats kring ämnet självskadebeteende. 

Självskadebeteende bland ungdomar är ett allmänt känt socialt problem. Skolan är en plats där 

ungdomar spenderar mycket tid och där personalen har större chans att upptäcka ett 

självskadebeteende i ett tidigt skede. Ju tidigare problemet påträffas och behandlas desto 

bättre blir framtidsutsikten. Syftet med studien är att undersöka hur skolkuratorer, på 

gymnasienivå, kan uppmärksamma och fånga upp elever som riskerar att inleda eller har inlett 

ett självskadebeteende. Vi kommer att intervjua 10 skolkuratorer i cirka 45 min var. 

Materialet kommer sedan att transkriberas för att underlätta för vår analys. Vi kommer att 

avidentifiera alla deltagare och förvara datamaterialet oåtkomligt från obehöriga. Med hjälp 

av tematisk analys kommer vi analysera transkriberingarna och på så sätt få ut koder och 

teman som belyser studiens syfte och frågeställningar.  Vi kommer att fokusera vårt arbete 

kring 2 frågeställningar;  

 

 Vad upplever skolkuratorer vara bakomliggande orsaker till ett självskadebeteende hos 

ungdomar? 

 Hur ser skolkuratorers arbete ut med att fånga upp elever som ligger i riskgränsen för eller 

har inlett ett självskadebeteende? 

 

Vi har valt ut 10 gymnasieskolor, både kommunala och fristående, med olika profileringar. Vi 

anser att det är av intresse av få intervjua skolkuratorer som arbetar med ungdomar som går 

på olika program. Du som deltagare är med på frivillig basis och kan närsomhelst avbryta 

utan att ange någon särskild förklaring. Vi kommer att hålla intervjun på din skola och tiden 

som behöver avsättas är som sagt cirka 45 min. Vi hoppas att du vill delta i vår studie och 

bidra med kunskap om detta viktiga ämne.   

 

Uppsala den 11/4 

Med vänliga hälsningar,     

Johanna Bark,   Julia Florman, 

Socionomstudent,   Socionomstudent, 

Telefon: 0730 76 73 79   Telefon: 0735 63 15 22 

E-post: Johanna_bark@hotmail.com  E-post: juliaflorman@gmail.com 
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PhD Kamilla Peuravaara 

E-post: kamilla.peuravaara@soc.uu.se 

  



  

 52 

Bilaga 3 – Samtyckesblankett 
 

 

Samtycke 

Jag ger mitt samtycke till att delta i studien om 

självskadebeteende hos ungdomar, Uppsala Kommun 

Datum: ______________________________________ 

Namn: _______________________________________ 

Befattning:____________________________________ 
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Bilaga 4 – Intervjuguide 
 

Intervjuguide 
 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

3. Hur länge har du arbetat som skolkurator? 

4. Vad arbetade du med innan? 

5. Hur kommer det sig att du valde att arbeta som skolkurator? 

6. När tog du din socionomexamen? 

7. Hur definierar du självskadebeteende?  

8. Har du i ditt arbete kommit i kontakt med någon som självskadar sig?  

9. Hur pass vanligt är det att eleverna på den här skolan självskadar enligt din 

uppfattning? (ungefärlig förekomst, ex. varje vecka, månad, år?) 

10. Vilka bakomliggande orsaker till självskadebeteende upplever du att det finns? 

11.  Följer du aktuell forskning? EBP? 

12. Har du fått någon vidareutbildning inom ex. ungdomspsykologi eller utbildning 

som hjälper dig att hantera självskadande ungdomar?  

13. Hur arbetar du för att vara närvarande bland ungdomarna? 

 - arbetar du uppsökande eller får ungdomarna komma till dig? 

- genom lärare?  

14. Hur ser ditt arbete ut med att uppmärksamma ungdomar som ligger i 

riskgränsen för eller har inlett ett självskadebeteende? 

15. Ser du att det finns några hinder i arbetet med självskadande ungdomar? 

- så som tidsbrist, kunskapsbrist, elev-kuratorrelation (att ungdomarna inte 

vågar) 

16. Ser du att det finns några möjligheter i arbetet med självskadande ungdomar?  

17. Vilka känslor väcks till liv hos dig i mötet med självskadande ungdomar? 

18. Vad skulle behöva förändras, enligt dig, för att lättare kunna identifiera 

självskadande ungdomar? 

19. Är det något viktigt som vi har glömt att fråga om, som du vill tillägga? 
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Bilaga 5 – kodningsschema 
 

Meningsbärande enhet Nedkortad 

meningsenhet 

Kod Tema 

”det inträffar mycket 

under ungdomsåren, 

allt från egna 

traumatiska 

upplevelser, föräldrar 

dör, skiljer sig, aa o 

jag tror att sånna saker 

kan utlösa ett 

självskadebeteende, 

att det blir, att dom 

inte kan hantera alla 

dom där känslorna 

som kommer” 

Händer mycket saker i 

ungdomsåren som är 

svåra att hantera 

Hantera känslor Skolkuratorers 

uppfattning om 

bakomliggande 

orsaker 

”att ha öppen dörr när 

jag kan ha öppen dörr, 

när man sitter och 

skriver eller bara 

sådär, när man inte är 

uppbokad, har dörren 

öppen, vara 

tillgänglig.. ehm, att 

ehm..ja men det är ett 

sätt att signalera att, 

att ändå visa att man 

finns o så ” 

Att vara tillgänglig 

och visa att man finns 

genom att ha öppen 

dörr. 

Tillgänglig och öppen 

dörr 

Arbeta för att vara 

närvarande 

”det är ju lärarna som 

känner sina elever bäst 

o det är ju oftast 

därifrån saker och ting 

kommer.. ehm.. dom 

är liksom länken 

emellan” 

Lyhörda lärare kan 

upptäcka 

självskadande 

ungdomar 

Samarbete med lärare 

viktigt 

Vägar till att 

uppmärksamma 

”aa jag tror att det är 

liksom prio ett att 

ändå skapa en 

relation, att, annars 

blir det svårt att..jag 

skulle säga relation, 

att skapa någon form 

av relation, att dom 

kan känna att dom kan 

lita på en på något 

sätt” 

Förtroendefull relation 

viktig mellan elev och 

kurator 

Bygga en god relation Skolkuratorers roll 
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”en stor möjlighet att 

liksom informera och 

utbilda även 

ungdomar kring det, 

kring hjälp man kan få 

och det här med 

känslor, vad det 

faktiskt, vad är det för 

något? Vad är det att 

ha ångest? Vad är det 

att ha panikångest?” 

Informera och utbilda 

ungdomar om 

känslohantering är 

viktigt förebyggande 

arbete 

Diskutera i 

klassrummen 

Hinder och 

möjligheter 


