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Förord 
Mitt varmaste tack går till samtliga intervjupersoner som medverkat i min uppsats och som gjort det 

möjligt att genomföra den. Det har varit av stor betydelse att ni har delat med er av alla era 

erfarenheter och aspekter kring bemötande och arbete i förhållande till unga med sex som 

självskadebeteende. Jag vill även tacka min handledare Anna Whitaker som har varit ett stöd för mig 

under uppsatsprocessen med både vägledning och idéer. Tack för er tid och ert engagemang! 

 Sist men inte minst vill jag ägna mitt tack till min fästman, familj och vänner som har stöttat och 

trott på mig genom uppsatsprocessens berg-och dalbana – utan ert stöd och era hejarop hade jag aldrig 

tagit mig hit. 

  



 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att öka kunskapen om hur professionella inom socialtjänsten bemöter och 

arbetar med unga vilka har sex som självskadebeteende. Behovet av studien baserades på att unga med 

sex som självskada har ökat och att socialtjänsten är en central aktör för att uppmärksamma denna 

målgrupp. Socialtjänsten ska verka för att unga växer upp under trygga förhållanden och särskilt 

uppmärksamma utvecklingen hos unga som visar tecken på ogynnsam utveckling. Uppsatsens ansats 

var kvalitativ där semistrukturerad intervjumetod tillämpats, vilket innebar möjligheten för 

intervjupersonerna att bidra till en nyanserad bild av studiens syfte. Resultatet tolkades tematiskt och 

analyserades sedan med hjälp av en teoretisk referensram för att bättre kunna förstå hur professionella 

inom socialtjänsten bemöter och arbetar med unga vilka har sex som självskadebeteende. Den 

teoretiska referensramen bestod av två teoretiska begrepp och ramverk: sex som social konstruktion 

och relationens betydelse i professionellt arbete med människor. Uppsatsens resultat visar att de 

professionella inom socialtjänsten inte aktivt arbetar med unga som har sex som självskada, enbart vid 

fåtal tillfällen när problematiken är uttalat i ett ärende. Resultatet visar även att problematiken ännu 

inte har uppmärksammats inom socialtjänsten och att de professionella sällan eller aldrig för samtal 

kring det, varken inom verksamheten eller med de unga. Resultatet visar vidare att relationen är en 

förutsättning för att de unga ska berätta om denna typ av problematik och att de professionella behöver 

mer kunskap. 
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”There is over all too little conversation about adolescents when it comes to adolescents and sex” – Professionals 

within social services about treatment and work with adolescents who have sex as self-injury behavior 

Abstract 
The aim of this study was to raise awareness of how professionals in social services treat and work 

with adolescents who have sex as self-injury behavior. The need for this study was based on the 

increased numbers of the adolescents who have sex as self-injury and also that social service is a key 

actor to notice these adolescents. Swedish social service should work for adolescents to grow up under 

safe conditions and pay special attention to adolescents who show signs of contrary development. In 

order to answer to the aim of this study the approach was qualitative in which semi structured 

interviewing was used. By using semi structured interviewing, the interviewees were given the 

opportunity to contribute to a nuanced aspect of the problem. The result was interpreted thematically 

and then analysed using a theoretical framework in order to better understand how professionals in 

social services treat and work with adolescents who have sex as self-injury behavior. The theoretical 

framework consisted of two theoretical concepts and frameworks: sex as a social construction and the 

significance of the relationship in professional work with people. The result of this essay show that 

professionals within social service do not actively work with adolescents with sex as self-injury, only 

when the problem is explicit in a specific case. The result also shows that the problem has not been 

addressed in social services and that the professionals rarely or never talk about it, either within the 

organization or with the adolescents. Besides that, the result also shows that the professionals need 

more knowledge about the problem and that the relationship is a prerequisite for the adolescents to tell 

professionals about this type of problems. 
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1. Inledning  
Det kan vara svårt att förstå hur unga kan använda sex för att skada sig själv när det inte handlar om 

tvång, hot och utpressning (Jonsson & Lundström Mattsson, 2012). I de allra flesta fall är sex 

någonting positivt, ömsesidigt och lekfullt men det kan även användas som ett vapen mot sig själv när 

man är ung och mår dåligt (Engvall, 2012). De senaste åren har forskare kommit att uppmärksamma 

unga med sex som självskadeteende. Studier visar dels att det är en osynlig målgrupp som far mycket 

illa och dels att kunskapen kring området ännu är mycket begränsad hos både forskare och 

yrkesverksamma (Socialstyrelsen, 2015; Jonsson & Lundström Mattsson, 2012; Jenstav & Meissner, 

2016). Det finns studier utifrån de ungas perspektiv som visar att de önskar att synliggöras, men att 

professionella brister i bemötande vad gäller både kunskap och förståelse för problematiken. 

 Unga med sex som självskadebeteende karaktäriseras av att ha ett beteendemönster av att söka sig 

till sexuella situationer, vilka innebär psykiskt eller fysiskt lidande, för att kunna stå ut med ångest och 

outhärdliga känslor (Jonsson & Lundström Mattsson, 2012). Personer som skadar sig genom sex har 

ett beteende som orsakar signifikant lidande för sig själva eller försämrad funktion i det sociala livet 

(skola, fritid, familj, vänner etcetera). Sex som självskada kan i många fall liknas vid, och hänga 

samman med, andra självskadebeteenden då personen medvetet tillfogar sig själv psykiskt och fysiskt 

lidande. Däremot finns en väsentlig skillnad mellan exempelvis självsvält och sex som självskada, 

vilket är att personen med sex som självskadebeteende även inbegriper själva skadandet till en 

utomstående person. Sex som självskada kan ta sig i uttryck på flera olika sätt, exempelvis genom att 

en person har ett beteendemönster av att kontinuerligt söka sig till destruktiva sexuella situationer där 

utomstående personer utövar sexuellt våld. Det sexuella våldet i relation till en person med sex som 

självskadebeteende innebär exempelvis dämpning av ångestproblematik eller bekräftelse av den egna 

självkänslan av att inte vara värd annat än att bli utsatt för våld (ibid.). 

 Sex som självskada syns allt som oftast inte utanpå kroppen, vilket gör att det kan vara svårt för 

omgivningen att uppmärksamma problematiken (Jonsson & Lundström Mattsson, 2012). Å ena sidan 

kan det således vara svårt för professionella som arbetar med unga att uppmärksamma de unga som 

har sex som självskadebeteende. Å andra sidan belyser Socialstyrelsen (2015) att det är viktigt att de 

professionella har en medvetenhet kring problematiken och att det är en företeelse som förekommer. 

Medvetenheten hos den professionella påverkar bemötandet på ett sätt som förhoppningsvis öppnar 

upp för frågor och samtal kring problematiken (ibid.). Professionella vilka i sitt arbete kan möta unga 

med sex som självskadebeteende finns inom många olika organisationer exempelvis; psykiatri, hälso- 

och sjukvård1, ideella organisationer2, skola, polis och socialtjänst. Många av de uppräknade 

                                                   
1 ungdomsmottagning, gynekologiska mottagning, Mikamottagningen (stöd och hjälp för personer som har sex 
mot ersättning eller skadar sig genom sex) med flera. 
2 Barnens rätt i samhället (BRIS), Novahuset (förening mot sexuellt våld), 1000 möjligheter (stöd och hjälp vid 
sexuell utsatthet) med flera. 
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organisationerna antingen upprättar en orosanmälan eller stöttar de unga i kontakt med socialtjänsten. 

Oavsett vilken organisation den professionella arbetar inom måste alltid skyddsaspekten gällande unga 

beaktas (både akut och på längre sikt) och anmälan till socialtjänsten ska övervägas – det är 

socialtjänstens uppgift att bedöma individens behov av skydd (Socialstyrelsen, 2015). I Sverige har 

socialtjänsten det yttersta ansvaret för att skydda utsatta barn och unga, enligt 2 §, kap. 5, i 

Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453). Socialtjänsten ska dels verka för att barn och unga växer upp 

under trygga och goda förhållanden och dels med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn 

och unga som har visat tecken på ogynnsam utveckling (SoL, SFS 2001:453, kap. 5, 1 §, punkt 1 & 7). 

1.1 Problemformulering 
Unga med sex som självskadebeteende är uppmärksammade inom forskning, dock är kunskapen 

mycket begränsad både bland forskare och professionella. Befintlig forskning visar att dessa unga är 

en mycket osynlig målgrupp och utifrån de ungas perspektiv att professionella brister i sitt bemötande 

vad gäller både kunskap och förståelse för problematiken. Klart står att unga med sex som 

självskadebeteende far mycket illa och att de önskar att synliggöras. Klart står även att det är av stor 

vikt att professionella som arbetar med unga har en medvetenhet om att det är en företeelse som 

förekommer. Att studera detta problemområde kan bidra till att dels synliggöra målgruppen och dels 

öka kunskapen bland de professionella som möter målgruppen – vilket i sin tur kan leda till att fler 

unga får adekvat skydd och stöd. Då socialtjänsten är en central aktör i att bemöta och fånga upp unga 

med sex som självskadebeteende blir det än viktigare att studera kunskapsläget hos professionella 

inom socialtjänsten vilka möter målgruppen. 

1.2 Studiens syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att öka kunskapen om hur professionella inom socialtjänsten bemöter och 

arbetar med unga vilka har sex som självskadebeteende. Studiens frågeställningar är: Hur arbetar 

professionella inom socialtjänsten med unga vilka använder sex som självskadebeteende? Hur för 

professionella inom socialtjänsten samtal kring sexuellt beteende i relation till psykisk ohälsa, inom 

verksamheten och med de unga? 

1.3 Studiens relevans för socialt arbete 
Unga som skadar sig genom sex är ett socialt problem där samhället bör ingripa, dels då det uppstår 

brister i de ungas levnadsförhållanden så som avsevärd försämrad funktion i det sociala livet och dels 

då det är en ökande målgrupp (Nationalencyklopedin, u.å.). Unga med sex som självskadebeteende är 

en målgrupp som utsätter sig för stora risker både fysiskt och psykiskt, vilket innebär att de fortsätter 

fara illa om de inte får skydd och stöd (Jonsson & Lundström Mattsson, 2012). Barnets bästa och 

kollektivt ansvar är två centrala principer för socialt arbete och socialt arbete ska verka för att dels ge 

skydd och stöd för utsatta och dels bidra till social förändring och utveckling (Akademikerförbundet 

SSR, 2014). Klart står även att unga med sex som självskada kommer i kontakt med professionella 
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inom många olika organisationer för socialt arbete, exempelvis socialtjänst eller ungdomsmottagning. 

Unga med sex som självskadebeteende är således en målgrupp för socialt arbete. 

1.4 Centrala begrepp 
Unga 

I denna studie skriver referenserna om personer mellan 12 och 25 år men använder sig av olika 

begrepp så som barn, tonåringar, ungdomar, unga vuxna eller unga. För att vara konsekvent och för 

enkelhetens skull har jag genomgående i studien valt det senare begreppet, då unga inkluderar 

tonåringar, ungdomar och unga vuxna. I denna studie syftar unga till personer mellan 12 och 25 år. 

Professionella inom socialtjänsten 

Enligt 3 §, kap. 3, i Socialtjänstlag (SoL, SFS 2001:453) ska personer vilka arbetar med barn och unga 

inom socialtjänsten ha svensk socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i 

högskola. Yrkesverksamma inom socialtjänsten som arbetar med unga har varierande befattningar 

beroende på utbildningsbakgrund, exempelvis socialsekreterare eller handläggare. I denna studie har 

jag valt begreppet professionella inom socialtjänsten, dels för att inkludera samtliga yrkesverksamma 

med relevant examen minst på grundnivå i högskola och dels för enkelhetens skull så att det inte ska 

bli rörigt i texten för läsaren. 

1.5 Socialtjänsten i relation till unga 
Socialtjänstens är den verksamhet inom kommunen som utför en stor del av det praktiska arbetet 

vilket socialnämnden ansvarar för enligt SoL, lagen om stöd för vissa funktionshindrade (LSS) och 

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) (Socialstyrelsen, 2016). Socialtjänsten är 

komplex och har ett dubbelt uppdrag, dels att i öppna verksamheter ge råd och stöd och dels att 

ansvara för myndighetsutövning. Socialtjänsten ansvarar således för exempelvis ett förebyggande 

socialt arbete riktat mot unga och deras familjer men även att tillhandahålla individuellt utformade 

insatser. I myndighetsutövningen utformas individuella insatser utifrån antingen en ansökan eller 

anmälan (ibid.). I frågor som rör unga som far illa eller riskerar att fara illa ska socialnämnden 

samverka med olika samhällsorgan, organisationer och andra som berörs (SoL, SFS 2001:453, kap. 5, 

1a §). Det är socialtjänsten som ska ta initiativ till samverkan mellan berörda aktörer (Socialstyrelsen, 

2016). I vissa fall kan unga behöva insatser från flera instanser samtidigt för att få sina behov 

tillgodosedda och då avgör individens behov vilka verksamheter som behöver samverka och på vilket 

sätt. Samverkan kan ske både internt och externt, där den tidigare kan ske mellan exempelvis öppen 

verksamhet och myndighetsutövning eller olika målgruppsenheter inom myndighetsutövning 

(ungdomsenheten, vuxenenheten etcetera). Den externa samverkan kan ske exempelvis mellan 

socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola. I det fall den unge har behov av stöd både från 

socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en 

individuell plan (ibid.).  
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2. Kunskapsöversikt 
I följande avsnitt presenteras en kunskapsöversikt av den tidigare forskning, litteratur och de övriga 

rapporter jag bedömde var relevant för studiens forskningsområde. Kunskapsgenomgången syftar till 

att å ena sidan ge läsaren en inblick i det aktuella kunskapsläget inom studiens område. Å andra sidan 

utgör översikten en del i teoretiska referensramen som jag använder som ett tolkningsunderlag i 

studiens analysdel. Avsnittet presenterar såväl nationell som internationell forskning vilket möjliggör 

för en bredare förståelse om ämnesområdet. Avsnittet återger kunskap om 1) sex som 

självskadebeteende och 2) professionella i relation till samtal kring sexualitet. Hur litteratursökning 

har genomförts beskrivs vidare under metodavsnittet. 

2.1 Sex som självskadebeteende 
Det finns fåtalet studier vilka explicit undersöker sex som självskada och huruvida individer medvetet 

använder sex för att reglera negativa känslor. Utöver de rapporter av Jonsson och Lundström Mattsson 

(2012) och Jenstav och Meissner (2016) som redovisas i studiens inledning följer här ytterligare två 

studier för att belysa ämnet. I en studie från USA undersöks hur ofta deltagarna använder sex för att 

reducera och reglera negativa känslor (Orcutt, Cooper & Garcia, 2005). Resultatet visar att 

användandet av sex för att minska negativa känslor vid depression och ångest ökar risken och 

sårbarheten för förnyade sexuella övergrepp. Orcutt et al. menar att risken för förnyade sexuella 

övergrepp beror på att personen dels skapar eller utnyttjar möjligheter att ha sex mer flertalet sexuella 

partners och dels får ett nedsatt sexuellt omdöme. Den enskildes förmåga att utvärdera information om 

risk och tillförlitlighet kan äventyras i det fall individen går in i en sexuell situation med motivationen 

att minska negativa känslor. Att använda sex för att reglera negativa känslor ökar risken för sexuella 

övergrepp i kontakt med flera, okända parters och nedsatt beslutsfattande vid eventuella sexuella 

situationer. Resultatet påvisar även att övergrepp i barndomen ökar risken för nya sexuella övergrepp 

genom att enskilda individer använder sex för att reglera negativa känslorna som leder till vad som i 

studien benämns som reviktimisering. Orcutt et al. beskriver att upptäckten av reviktimisering har 

viktiga konsekvenser för förebyggande arbete och behandling. För att synliggöra och ändra beteenden 

som är förknippade med ökad risk för sexuella övergrepp måste interventioner inrikta sig på och ha 

kunskap om den funktion som beteendet fyller (ibid.). 

 En av de första nationella studierna där unga svarat på om de avsiktligt skadat sig genom sex är 

Unga sex och Internet – i en föränderlig värld (Svedin, Priebe, Wadsby, Jonsson & Fredlund, 

2015, 2017). I studien analyseras ungas sexualitet, sexuella beteenden och erfarenheter och avsåg att 

studera ett representativt urval av Sveriges elever i årskurs tre på gymnasiet. Vad gäller sex som 

självskadebeteende svarade 2,2% av respondenterna att de hade använt sex för att avsiktligt skada sig 

själv. Resultatet visade att hälsan och självkänslan var signifikant sämre hos de unga som skadade sig 

genom sex än hos övriga unga. 65% av de unga som skadade sig genom sex hade ytterligare 

självskadebeteende parallellt, vilket var en signifikant skillnad jämfört med övriga respondenter där 
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16,6% hade ett självskadebeteende. Resultatet visar att unga som skadar sig genom sex, dels är 

betydligt mer utsatta än andra vad gäller våld och övergrepp och dels har en sämre hälsa (ibid). 

2.2 Professionella i relation till samtal kring sexualitet 
Allmänt sett är sex en privatsak, vilket gör att det kan vara svårt att ta upp i ett professionellt samtal. 

I Socialstyrelsens (2015) utbildningsmaterial för skydd och stöd till barn och unga framhålls tre 

vanliga föreställningar som beskrivs utgöra hinder för professionella att prata med unga kring sexuell 

utsatthet. Den ena föreställningen är att de unga är traumatiserade och kräver kvalificerad behandling 

utanför den egna verksamheten. Den andra föreställningen är att det är mer skamfyllt för unga som 

utsatt sig själva för sexuell utsatthet. Den tredje föreställningen är att frågor kring sexuell utsatthet 

antas kränka individen, men Socialstyrelsen (2015) menar dock att fråga är att se och bekräfta 

personen. Det framkommer vidare praktiska hinder för professionella inom socialtjänsten att fråga 

kring sexualitet: begränsad tid för enskilda besök och hög arbetsbelastning. Det framgår även att 

socialtjänstens professionella sällan frågar de unga kring sexualitet i de fall det inte är explicit i 

anmälan, utan tonvikten ligger på att kartlägga beroendeproblematik eller andra mer uppenbara 

problem. Frågor om sexuellt risktagande behöver ställas till både flickor och pojkar och lämpligen i 

samband med frågor om eventuell utsatthet för sexuella övergrepp. Av utbildningsmaterialet framgår 

tre faktorer som kan tänkas underlätta för en professionell att fråga de unga kring sexuell utsatthet. Det 

första handlar om att det kan vara en fördel om den professionella ställa frågor kring sexualitet 

kontinuerligt, vilket skapar en vana och trygghet att ställa sådana frågor. Det andra innefattar ett sätt 

att komma in på frågor kring sexualitet genom att den professionella för ett mer allmänt samtal kring 

området och förhåller sig respektfullt sökande till den delen av ungas liv. Den tredje faktorn vilket kan 

vara viktigt i samtal kring sexualitet är att den professionella lägger egna åsikter åt sidan, har en 

självmedvetenhet, har kännedom om den egna professionen och för samtalen utifrån individens 

perspektiv (ibid.). 

 I en studie från USA framkommer att professionella med högre kunskap kring sexuell hälsa 

upplevde mindre svårigheter att ta upp sexualitet i samtal med barn och unga (Russel, 2012). 

Resultatet visar vikten av kunskap kring sexualitet då det ökar förutsättningarna för de professionella 

att möta de ungas frågor om ämnet utan att ge felaktig information, bete sig klumpigt eller projicera 

skuld- och skamkänslor. Utöver kunskap visade resultatet att den mest dominerande faktorn för 

professionella att uppmärksamma sexuell hälsa bland unga var deras egna attityder. Russel (2012) 

menar att det inte är konstigt att socialarbetare upplever svårigheter kring att tala med unga om 

sexualitet på grund av områdets komplexa karaktär och avsaknaden av ämnesområdet i utbildningen. 

Det råder inte enbart kunskapsbrist kring sexualitet inom socialt arbete, det gäller även andra 

professioner vilka kan vara anställda inom det sociala arbetets institutioner (Wilton, 2000; Russel, 

2012). Wilton (2000) menar å andra sidan att ökad kunskap inte är tillräcklig för att uppnå ett bra 

bemötande av unga i relation till sexuella frågor. Wilton belyser vikten av de professionellas 
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självmedvetenhet, där de kontinuerligt intar en självkritisk position genom att ifrågasätta den egna 

förförståelsen och attityder kring sexualitet (ibid.). 

 Att som professionell arbeta med sexuella frågeställningar och problem kan ske med hjälp av flera 

olika modeller, där PLISSIT-modellen är en frekvent använd sådan (Elmerstig, 2012). PLISSIT-

modellen är ett ramverk framtagen av sexologen Jack Annon (Annon, 1976, refererad i Elmerstig, 

2012), för att tydliggöra att sexuella frågeställningar kan behandlas på olika nivåer i relation till 

problemets karaktär och den professionellas kompetens. Modellen är upplagd som en pyramid och 

uppdelad på fyra olika nivåer, vilka är följande i kronologisk ordning från grunden till toppen: 

Permission (tillåtande hållning), Limited information (sexualupplysning), Specific Suggestions 

(sexualrådgivning) och Intensive therapy (psykoterapi/sexualterapi). Enligt Annon blir de flesta 

individer hjälpta inom de tre första nivåerna, där kartläggning av det sexuella problemet sker i samtal. 

Socialtjänsten är en institution under den första nivån, tillåtande hållning, och med anledning av det 

har jag valt att enbart presentera den nivån. Tillåtande hållning innebär att den professionella 

förmedlar tillåtelse till individen att föra samtal kring sexualitet. Det handlar om att individen ska 

känna tryggheten att prata om sexualitetsfrågor med den professionella och bli bekräftad i sina egna 

tankar och känslor. Den tillåtande hållning är ett betydelsefullt verktyg för att arbeta med attityder och 

föreställningar kring sexualitet. Många frågeställningar kan redas ut och nya problem kan hindras från 

att utvecklas, genom att den professionella har en tillåtande hållning. För att den professionella ska 

kunna ha en tillåtande hållning krävs kunskap om attityder, normer och ideal (ibid.). 

2.3 Sammanfattning av kunskapsöversikt 
Forskning visar att individer använder sex som självskada och för att reglera negativa känslor. Det 

framgår även att de individer som skadar sig genom sex, jämfört med övriga personer, har sämre hälsa 

och är betydligt mer utsatta för våld och sexuella övergrepp. För att synliggöra beteenden som 

förknippas med ökad risk för sexuell utsatthet krävs att professionella besitter kunskap om den 

funktion som beteendet fyller. Av den kunskap som redovisats framgår att den professionellas 

kunskap och självmedvetenhet kring sexualitet är av stor vikt för att ämnet ska synliggöras i samtalet 

med de unga. Det framgår även att professionella kan känna oro inför att prata med unga kring 

sexualitet, exempelvis frågar professionella inom socialtjänsten sällan unga om erfarenheter kring 

sexualitet. Det finns även modeller som visar att frågor kring sexualitet kan behandlas på flera olika 

nivåer och i flera olika institutioner, exempelvis socialtjänsten. I kunskapssökandet påträffades dock 

inga studier kring socialtjänsten i relation till unga med sex som självskada, vilket gjorde att jag fann 

det väsentligt att undersöka ämnesområdet vidare för att främja att dessa unga synliggörs. Att belysa 

socialtjänstens kunskap, arbete och bemötande av unga med sex som självskada bedömde jag var av 

vikt för att dessa unga ska få det stöd de har rätt till.  
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3. Teoretisk referensram 
I följande avsnitt presenteras de teoretiska begrepp och ramverk som senare används i studiens 

analysdel. Då denna studie utgår från en induktiv ansats valdes aktuella teoretiska begrepp och 

ramverk utifrån vad jag bedömde var utmärkande under bearbetning av studiens resultat, i relation till 

studiens syfte och frågeställningar. Hur valet av den teoretiska referensramen genomförts beskrivs 

vidare under metodavsnittet: 4.3 Genomförande av litteratursökning och val av teoretisk referensram. 

Den teoretiska referensramen används senare i analysen för att bättre kunna förstå hur professionella 

inom socialtjänsten bemöter och arbetar med unga som har sex som självskadebeteende. Studiens 

insamlade empiri analyseras således med hjälp av följande teoretiska begrepp och ramverk: 1) 

relationens betydelse i professionellt arbete med människor och 2) sexualitet som social konstruktion. 

3.1 Relationens betydelse i professionellt arbete med människor 
Yrkeskompetens beskriver Røkenes och Hanssen (2007) handla om den professionellas förmåga att 

både förstå och förhålla sig till de krav som uppstår i professionella sammanhang. I professionellt 

arbetet med människor ställs andra kommunikationskrav än den vardagliga kommunikationsförmågan. 

Utmärkande faktorer för yrkeskompetens i arbetet med människor är kommunikativ 

relationskompetens och instrumentell handlingskompetens. Relationskompetens innebär att den 

professionella förstår och samverkar med de individer denne möter i yrket på ett bra och 

ändamålsenligt sätt. Det handlar om att den professionella kommunicerar med individerna på ett 

meningsfullt sätt, värnar om att inte kränka deras integritet och tar hänsyn till deras behov. Den 

professionella bör i förhållande till de enskilda kunna upprätta en relation, upprätthålla relationen och 

avsluta relationen. Utöver hantering av relationen till individerna handlar relationskompetens om den 

professionellas situationsförståelse, kulturell lyhördhet, självinsikt och empatisk förmåga. 

Professionella bör möta hela människan, vilket innebär att bemöta individer som subjekt och förhålla 

sig till den enskildas egna upplevelser, känslor, önskemål och vilja. Relationskompetens innebär även 

att den professionella bör kunna anpassa handlingar till olika situationer och relationer. Ytterligare en 

aspekt i relationskompetensen handlar om den professionelles förmåga att dels vara nära den enskilde 

exempelvis när den gråter, dels stå ut i den egna smärtan och dels befinna sig i situationer där 

möjligheterna är små för att hjälpa den enskilde exempelvis i palliativ vård. Handlingskompetens 

innebär att den professionella innehar kunskaper och färdigheter för att göra något med eller för den 

andre. Det handlar om att den professionella bör kunna handla för, samverka med och förhålla sig till 

den enskilde. I professionellt arbete med människor är det nödvändigt att både förklara och förstå, 

exempelvis kan vissa psykiska sjukdomar förklaras biologiskt men det förutsätter inte ett adekvat 

bemötande av individer med psykisk ohälsa (ibid.). 

 Med bakgrund av professionellas yrkeskompetens för arbete med människor och hänsyn till 

studiens empiri har jag valt att fortsättningsvis fokusera på betydelsen av relationen i den 

professionella verksamheten (Røkenes & Hanssen, 2007). Relationen är en förutsättning för individers 
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förmåga att be om hjälp och om de vill berätta om sina erfarenheter och känslor. Det handlar om 

huruvida individen upplever relationen som stödjande och trygg, exempelvis hämmas individers 

förmåga att be om hjälp om de känner otrygghet i relationen till den professionella. Den 

professionellas roll är att förhålla sig till den enskilde för att främja individens förmåga att exempelvis 

utvecklas, komma till insikt eller hantera olika situationer. Relationen mellan den enskilda och den 

professionella uppstår dock inte av sig själv utan till följd av samverkan mellan parterna. Røkenes och 

Hanssen menar att en bra och bärande relation bygger på en samverkansprocess vilken skapar tillit, 

trygghet, känsla av trovärdighet och anknytning. Studier och erfarenhet visar att relationen å ena sidan 

ofta är mer betydande än instrumentella metoder och tillvägagångssätt. Å andra sidan kan det uppstå 

problem i de fall den professionella inte utför förväntade konkreta handlingar och enbart är mån om 

relationsskapandet. Handlingarna i sin tur bör stå i proportion till relationen som parterna har (ibid.). 

 Røkenes och Hanssen (2007) belyser att professionellas arbete med unga kan kräva att ägna 

mycket tid åt relationsskapandet för att överhuvudtaget få chansen att påverka eller nå fram till 

individen. Svårigheter kan uppstå i de fall den professionella agerar i förhållande till den unga utan att 

ta hänsyn till relationen dem emellan. Å ena sidan kan kommunikationen brytas om den professionella 

för snabbt och utan relation till den unge påtalar ett känsligt ämne, exempelvis att fråga kring 

sexualitet. Å andra sidan kan det uppfattas som negativt i de fall den professionella undviker att föra 

samtal kring svåra frågor när det finns en trygg relation till den unge. Det handlar således om att den 

professionella måste skapa ett samverkansfält där den unge får möjlighet att våga berätta om svåra 

erfarenheter, vilket kan öka individens självförståelse och exempelvis ge möjligheten att förändra ett 

självdestruktivt beteende. Relationsskapandet är dock ingen instrumentell process, där den 

professionella kan tvinga till sig en kontakt utan det handlar om att skapa förutsättningar för att 

utveckla en relation. Røkenes och Hanssen beskriver att det i vissa yrken varken är naturligt eller 

lämpligt att fokusera på relationsskapande till den enskilde, det kan exempelvis handla om yrken där 

den professionella träffar individen vid ett tillfälle (ibid.). 

3.2 Sexualitet som social konstruktion 
Sexualitet är komplex då det påverkas av dels samspelet mellan kropp och psyke och dels sociala och 

kulturella faktorer (Elmerstig, 2012). För att professionella ska kunna arbeta med frågor kring 

sexualitet, behövs kunskap om hur den är konstruerad i det samhälle och den kultur där man arbetar 

(ibid.). Sexuella uttrycksformer varierar inom olika samhällen och vid olika tidpunkter, men gruppvis 

inom ett och samma samhälle (Lewin, 2010). Lewin menar att varaktigheten i de sociala 

bestämningarna dock är slående och att individens verklighet, så som den enskilde uppfattar den, är en 

social konstruktion. Den sexuella socialisationen är utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt den 

samhälleliga process varigenom individer lär sig när, var, hur och med vem de kan agera sexuellt. Den 

enskildes sexualitet, verklighetsbild och uttryckssätt formas och kontrolleras således av den sexuella 
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socialisationsprocess individen genomgår under sin barn- och ungdom. Att betrakta sexualiteten som 

en social konstruktion innebär inte förnekandet av den biologiska grunden (ibid.). 

 Social konstruktion av sexualitet innebär konstruktionen av samhälleliga normer i form av en 

samling sexuella spelregler (Lewin, 2010). Dessa spelregler uppfattas av samhället som det normala, 

vilket innebär att de individer som bryter reglerna och ställer sig utanför normen riskerar att hamna 

utanför den samhälleliga gemenskapen. Däremot om tillräckligt många bryter spelreglerna kommer 

synen på vad ett normalt sexuellt beteende att förändras, vilket inte hör till vanligheten. Individen 

formas således av sin kontext och deltar samtidigt i den process vilken formar samhället - antingen 

genom att anpassa sig till samhälleliga förändringar eller att förstärka och bekräfta de rådande 

föreställningarna. Samtliga samhällen reglerar och kontrollerar sexualitetens uttrycksformer, 

exempelvis beskrivs synen på ungdomssexualiteten vara betydligt mer öppen och accepterade i norden 

än i övriga västerländska länder (Lewin, 2010; Elmerstig, 2012). I Sverige bedriver kommuner och 

landsting exempelvis informationsarbete kring sexualitet, delvis genom att förmedla kunskap och öka 

medvetenheten bland unga (Elmerstig, 2012). Lewin (2010) menar även att de nordiska länderna 

troligtvis har lägre skillnader mellan hur olika handlingar bedöms av den handlandes könstillhörighet.  
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4. Metod 
4.1 Forskningsansats 
För att förbereda denna studie samlades först data in kring problemområdet från olika källor 

(hemsidor, media, rapporter, handledningsmaterial). Syftet var att dels få en översiktlig bild av 

problemområdet och dels fatta beslut om vilken metod som torde vara mest lämplig för att samla in 

information för en fortsatt studie (Patel & Davidson, 2011). Utifrån den inhämtade informationen, 

studiens syfte och studiens frågeställningar, bedömde jag det både lämpligt och rimligt att utföra en 

empirisk undersökning baserad på kvalitativa data. En kvalitativ inriktad forskning fokuserar på 

exempelvis kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, vilket gör att en djupare förståelse beaktas än 

den kunskap som kvantitativa metoder kan förbise (ibid.). För att besvara studiens syfte och 

frågeställningar är studiens forskningsmetod således kvalitativ. 

 Då studiens syfte och frågeställningar formulerades utan en teoretisk utgångspunkt utgår studien 

från en induktiv ansats. Induktiv ansats drar slutsatser utifrån insamlad empiri utan att först ha 

förankrat undersökningen i tidigare vedertagen teori – utifrån insamlad empiri formuleras slutsatser 

eller teori (Patel & Davidson, 2011). 

4.2 Förförståelse 
Vid tolkningar av kvalitativ empiri är det inte möjligt att frigöra sig helt från den egna förförståelsen 

eller egna värderingar, däremot går det att synliggöra och argumentera öppet för den egna ståndpunkt 

(Thurén, 2007). Med hänsyn till det är redogörandet av förförståelsen här tänkt att ge transparens och 

ge läsaren möjlighet att avgöra hur och i vilken utsträckning förförståelsen spelat roll för studien. 

 Intresset för studiens ämnesområde bidrogs av att jag dels hade läst autentiska berättelser från unga 

som skadar sig genom sex av författaren Caroline Engvall och dels efter eget engagemang inom ideellt 

socialt arbete med unga tjejer där fenomenet uppmärksammats. Vad gäller studiens inriktning mot 

socialtjänstens arbete med målgruppen uppkom intresset av att dels aktuell forskning saknar 

socialtjänstens perspektiv och dels av min egen period inom socialtjänsten. Under min tid inom 

socialtjänsten har jag hittills inte kommit i kontakt med unga som har sex som självskadebeteende, 

dock är min observation att man aldrig uppmärksammar eller för samtal kring sexuell hälsa inom 

ramen för ungas hälsa. Min förkunskap kan ha riskerat att påverka studien, vilket gjorde att jag i så 

stor utsträckning som möjligt under hela forskningsprocessen har beaktat objektivitet och etisk 

medvetenhet i intervjuernas genomförande, intervjumaterialets bearbetning och resultatets hantering. 

4.3 Genomförande av litteratursökning och val av teoretisk referensram  
Litteratursökningen fokuserade på att ge läsaren en kunskapsöversikt om problemområdet och urvalet 

presenterades utifrån vad jag ansåg var relevant för studiens syfte och frågeställningar. Syftet med 

litteratursökningen var att belysa det aktuella kunskapsläget och finna eventuella luckor i den 

befintliga forskningen. Litteratursökningen genomfördes utifrån de nyckelord jag bedömde beröra 
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studiens problemområde och var följaktligen: sex som självskadebeteende, självskadebeteende, 

självskada, sexuellt riskbeteende, socialt arbete, socialtjänsten, self-harm, self-injury, self-mutilation, 

self-destructive behavior, sexual risk behavior, social work och social service. Databaser som 

användes var: Academic Search Complete, Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA), Google Scholar, 

SocINDEX och SwePub. 

 Då denna studie utgår från en induktiv ansats valdes den teoretiska referensramen utifrån vad jag 

bedömde var utmärkande under bearbetning av studiens resultat, i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Av resultatet framkom enligt mig tre aspekter i relation till studiens syfte och 

frågeställningar: 1) De professionellas yrkeskompetens i relation till sex som självskada, 2) Vikten av 

relationen mellan den professionella och den unge och 3) Sociala normer kring sex som självskada. 

Med anledning av dessa tre aspekter bedömde jag det relevant att använda följande teoretiska begrepp 

och ramverk i studiens analysdel: 1) relationens betydelse i professionellt arbete med människor och 

2) sexualitet som social konstruktion. Genom att koppla den teoretiska referensramen till de tre 

aspekter som nämns ovan kunde jag på ett mer strukturerat sätt urskönja hur professionella inom 

socialtjänsten bemöter och arbetar med unga som har sex som självskadebeteende. Ambitionen var 

dels att synliggöra den aktuella situation utifrån empirin i förhållande till den teoretiska referensramen 

och dels vad socialtjänstens professionella kan tänkas förbättra i relation till unga med sex som 

självskada. 

4.4 Empiri 
4.4.1 Urval 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar bestod intervjupersonerna av professionella inom 

socialtjänsten vars målgrupp är unga mellan 12 och 25 år. Urvalet av intervjupersoner var således ett 

målinriktat urval, vilken i grunden är strategiskt och utifrån min önskan om att intervjupersonerna 

skulle vara relevanta för forskningsfrågan (Bryman, 2011). Ambitionen med ett målinriktat urval är att 

skapa en enhällighet mellan studiens forskningsfråga och det tänkta urvalet av intervjupersoner. För 

att få tag på intervjupersoner använde jag mig av snöbollseffekten genom att skicka ut en förfrågan till 

olika personer och i olika steg, med förhoppningen att bli sammanförd med potentiella 

intervjupersoner (ibid). Förfrågan skickades via mail med bifogat informationsbrev (Bilaga 1) om att 

jag önskade intervjua professionella inom socialtjänsten vars målgrupp är unga mellan 12 och 25 år.  

 I första skedet skickades informationsbrevet ut till sex medarbetare inom socialtjänsten där jag 

arbetar, tre andra kontakter inom andra socialförvaltningar, utvecklingsledare för Stockholm stads 

avdelning för stadsövergripande sociala frågor och två socialsekreterare på Mikamottagningen. Första 

skedet genererade att två intervjupersoner deltog i studien. I andra skedet skickades 

informationsbrevet till olika chefer inom socialtjänstens barn- och ungdomsenheter och vuxenenheter, 

i 62 kommuner och 13 stadsdelsförvaltningar inom fem olika län. Andra skedet genererade att åtta 
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intervjupersoner deltog i studien. Totalt deltog tio professionella i studien från nio olika 

kommuner/stadsdelsförvaltningar inom fem olika län. 

 Vad gäller antalet intervjuer belyser Bryman (2011) problematiken med att avgöra hur många 

personer som bör intervjuas och att det är omöjligt att veta hur många intervjupersoner som krävs för 

den teoretiska mättnaden ska uppnås. Ambitionen var att genomföra tio individuella intervjuer med 

professionella inom socialtjänsten som kunde ge nyanserad information utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Antalet intervjuer var begränsat till vad jag beräknade hinna med inom ramen för 

studiens tidsperiod, detta utifrån tidigare erfarenhet av genomförande av en studie med metoden 

semistrukturerad kvalitativ intervju.  

4.4.2 Avgränsning 

Det visade sig under forskningsprocessens första halva att det var svårt att få tag på intervjupersoner 

som kunde tänka sig att föra ett samtal kring problemområdet, dels då en del kommuner eller 

stadsdelsförvaltningar uppgav att de aldrig stött på målgruppen och dels då många professionella 

ansåg sig besitta för lite erfarenhet av problemområdet. Då jag ansåg att det var betydelsefullt att få 

socialtjänstens perspektiv på problemområdet, bedömde jag det både lämpligt och rimligt att inte 

avgränsa urvalet av intervjupersoner till enbart en instans inom socialtjänsten eller enbart en stad eller 

kommun. 

4.5 Forskningsetiska överväganden 
Denna studie följer de etiska principer vilka gäller för svensk humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (Vetenskapsrådet 2011; Vetenskapsrådet u.å.; Bryman, 2011). Dessa etiska principer är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Här följer en 

presentation av hur dessa principer använts i studiens process. 

 För att i enlighet med informationskravet säkerställa att samtliga av studiens deltagare delgavs 

nödvändig och likvärdig information om studien (Vetenskapsrådet, u.å.;), tilldelas de ett 

informationsbrev redan vid första kontakten. I informationsbrevet (Bilaga 1) presenteras följande; 

information om studiens syfte och frågeställningar, övergripande beskrivning av studiens 

genomförande, önskemål om studiens urvalspersoner, information om deltagarnas uppgift i studien, de 

rådande villkoren för deltagandet i studien och kontaktuppgifter till mig och min handledare. Studiens 

deltagare informerades även vid intervjutillfället att de efter avslutad studie får tillgång till studien om 

så önskas (ibid.). 

 I enlighet med kravet att inhämta samtycke från studiens deltagare (Vetenskapsrådet, u.å.), delgavs 

intervjupersonerna ett information- och samtyckesbrev vid intervjutillfället antingen skriftligt eller 

muntligt. I information- och samtyckesbrevet (Bilaga 2) presenteras följande information; dels om 

studiens syfte och frågeställningar, beskrivning av intervjuns genomförande och önskemål om 

ljudupptagning och dels om villkor för deltagandet, konfidentialitet och informationshantering. 

Informationen gällande villkoren för deltagande belyser frivillighet och rätten att bestämma över den 
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egna medverkan (ibid.). Samtliga intervjupersoner delgav samtycke och ingen återtog det under 

studiens gång. 

 För att säkerställa att deltagarnas integritet skyddats och deras rätt till skydd mot insyn i deras 

privatliv (Vetenskapsrådet, 2011), behandlades samtliga uppgifter under studiens process med 

konfidentialitet. För att utomstående inte ska ha möjlighet att identifiera studiens deltagare kom 

samtliga insamlade uppgifter att antecknas, lagras och avrapporteras (Vetenskapsrådet, u.å.) på 

följande sätt; allt material lagrades på ett USB-minne, inspelat material raderades direkt efter 

transkribering, deltagaren avidentifierades via kodning direkt vid transkriberingsprocessen och 

transkriberingarna raderas direkt efter det att uppsatsen examinerats. Samtliga insamlade uppgifter 

nyttjades vidare enbart för studiens ändamål i enlighet med nyttjandekravet (Bryman, 2011). 

Uppgifterna har således inte nyttjats eller utlånats för kommersiellt användande eller övrigt icke-

vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet, u.å.).  

 Undersökningspersonerna i kvalitativa studier påverkas högst sannolikt av forskarens egenskaper 

så som kön, ålder och personlighet (Bryman, 2011). Under intervjutillfällena försökte jag därav att ha 

en medvetenhet om min egen del i intervjusituationen och beakta att jag på ett eller annat sätt kunde 

komma att påverka intervjupersonernas svar. 

4.6 Studiens genomförande 
4.6.1 Förberedelser inför insamling av empiri 

Den datainsamlingsmetod som valdes var semistrukturerad kvalitativ intervju med hänsyn till tre skäl, 

där det första var förhoppningen om att det skulle leda till en nyanserad och detaljrik beskrivning 

kring studiens syfte (Patel & Davidson, 2011). Det andra skälet var att studiens förhållandevis tydliga 

fokus och specifika frågeställningar skulle besvaras (Bryman, 2011). Det tredje skälet var vetskapen 

att det krävs ett visst mått av struktur för att jämföra intervjupersonernas svar med varandra. Med en 

semistrukturerad kvalitativ intervju gavs intervjupersonerna stor frihet att utforma svaren individuellt 

och förhoppningsvis mer detaljrikt, även om en intervjuguide (Bilaga 3) utformades med specifika 

teman som skulle beröras (ibid.). Vad gäller intervjuguiden utformades den stegvis, detta med 

vetskapen om att det krävs noggrann planering för att utforma en väl anpassad intervjuguide för 

studiens syfte, frågeställningar och intervjupersoner (Patel & Davidson, 2011). Först utarbetades ett 

utkast av intervjuguiden med ett flertal teman och intervjufrågor, vilken sedan kritiskt granskades vad 

gäller innehållet, ämnesområdena och dess lämplighet (ibid.). Intervjuguiden omarbetades fyra gånger 

innan första intervjutillfället och reviderades även en gång under intervjuprocessen, men då mer för att 

tydliggöra vissa frågor.  

 Inför intervjuerna utarbetades ett information- och samtyckesbrev (Bilaga 2) innehållande 

information gällande dels studiens syfte, frågeställningar och genomförande och dels frivillighet, 

konfidentialitet och informationshantering. Ambitionen var att få att spela in samtliga intervjuer för att 
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sedan transkribera det inspelade materialet då transkribering bibehåller intervjupersonernas 

formuleringar och uttryckssätt (Bryman, 2011).  

4.6.2 Insamling av empiri 

Intervjuerna genomfördes mellan vecka 14 och 16, antingen i personligt möte, per telefon eller Skype 

anpassat efter intervjupersonernas önskemål och deras geografiska position. Åtta intervjuer utfördes 

individuellt med intervjupersonen och en intervju utfördes med två intervjupersoner tillsammans. Vid 

intervjutillfället delgavs intervjupersonerna informations- och samtyckesbrevet, antingen muntligt 

eller i skrift. Samtliga intervjupersoner gav samtycke och således spelades samtliga intervjuer in.  

 De nio inspelade intervjuer genererade ett ljudmaterial om totalt 519 minuter, varpå varje intervju 

varade i genomsnitt cirka 57 minuter. Ljudmaterialet transkriberades enbart av mig och via det 

onlinebaserade verktyget oTranscribe. Med tidigare erfarenhet och vetskapen av att transkribering är 

en mycket tidsödande process (Bryman, 2011), påbörjade jag transkriberingen direkt efter det att 

första intervjun genomförts och fortsatte att transkribera parallellt med studiens genomförande. Redan 

vid transkriberingstillfället kodades intervjupersonerna till IP1, IP2, IP3 och så vidare, för att 

säkerställa att svaren inte skulle kunna kopplas till en bestämd individ. Transkriberingarna genererade 

totalt 127 sidor inför analysarbetet, där varje transkribering var mellan 9 och 24 sidor (ibid). 

4.7 Genomförande av tolkning och analys 
Studiens resultat har tolkats och kategoriserats genom en tematisk analys, vilket är ett av de vanligaste 

angreppssätten vid kvalitativ datainsamling (Bryman, 2011). Den tematiska analysen och sökandet 

efter teman kan ske på flera olika vis och saknar en tydligt specificerad uppsättning procedurer, till 

skillnad från strategier som grounded theory eller kritisk diskursanalys. Det finns dock framtagna 

förslag som ger en fingervisning om hur man kan organisera en tematisk analys, exempelvis 

Framework och rekommendationer av Ryan och Bernard (ibid.). Med hänsyn till att tematisk analys 

av kvalitativa data kan ske på olika vis valde jag att i denna studie utgå från de två nämnda förslagen i 

studiens tolkning av resultatet. För att beskriva genomförandet av tolkningen presenteras inledningsvis 

kort vad Framework och Ryan och Bernards rekommendationer är, för att sedan specificera hur jag 

valde att utgå från dessa i kategoriseringen av empirin.  

 Framework är ett sätt att tänka vad gäller hur teman och empiri hanteras och syftar till att utgöra ett 

ramverk för tematisk analys av kvalitativdata (Bryman, 2011). Framework är en matrisbaserad metod 

för att sortera och framställa empiri, vilket sker genom att skapa ett index av centrala teman och 

subteman likt en SPSS-sida med fall och variabler. Teman och subteman genereras av noggrann 

läsning av transkriberingarna och utgörs av återkommande motiv i texten som tillämpas på empirin. 

Kärnteman med subteman organiseras i en matris där sedan korta utdrag från empirin placeras i rätt 

cell med hänvisning till specifikt var i transkriberingen de återfinns. Ryan och Bernards 

rekommendationer är i relation till sökandet efter teman och syftar till förslag på vad som är bra att 

vara uppmärksam på. Förslagen som anges är repetitioner, språkliga kopplingar, övergångar, likheter 
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och skillnader, lokala typologier eller kategorier, metaforer och analogier, saknade data och 

teorirelaterat material (ibid.). 

 Utifrån de två ovannämnda förslagen genomfördes kategorisering av studiens empiri i olika steg.  

Inledningsvis lästes samtliga transkriberingarna noggrant flera gånger för att identifiera både kärn- och 

subteman utifrån. Sökandet av teman fokuserades kring repetitioner, kategorier, likheter och 

skillnader. De teman som identifierades noterades i marginalerna längs med transkriberingarna för att 

lätt kunna finna empirin vid vidare bearbetning av materialet. För att vidare organisera empirin 

utarbetades en variant av Frameworks matris i ett Word-dokument där kärnteman med respektive 

subteman staplades upp. Under varje subtema importerades sedan utdrag från intervjupersonerna, som 

jag tidigare markerat i transkriberingarnas marginaler, och genererade ett dokument om 19 sidor. 

Utifrån matrisen utarbetades separata dokument för varje kärntema där sammanfattningar skrevs för 

att lättare sammanställa resultatet. Sammanställning av resultatet kategoriserades avslutningsvis under 

fyra slutgiltiga kärnteman: 1) Vems är ansvaret och hur arbetar socialtjänsten?, 2) Sociala normer 

och samtalet om sexualitet, 3) Vikten av bemötande och 4) Vikten av kunskap och professionalitet. 

 Utifrån bearbetning av resultatet valdes vidare den teoretiska referensramen som används i studiens 

analysdel för att bättre kunna förstå hur professionella inom socialtjänsten bemöter och arbetar med 

unga som har sex som självskadebeteende. Hur valet av den teoretiska referensramen utfördes beskrivs 

vidare under det tidigare metodavsnittet: 4.3 Genomförande av litteratursökning och val av teoretisk 

referensram. 

4.8 Studiens tillförlitlighet 
Studiens tillförlitlighet utgörs av begreppen reliabilitet och validitet, vilka har olika innebörd beroende 

av studiens forskningsansats (Patel & Davidson, 2011). Denna studies forskningsansats är kvalitativ 

där ambitionen är att dels upptäcka fenomen, dels tolka och förstå innebörden av livsvärlden och dels 

beskriva uppfattningar eller en kultur. I kvalitativa studier genomsyrar begreppet validitet 

forskningsprocessens samtliga delar. I kvantitativ forskning handlar begreppet validitet istället om att 

studera rätt fenomen stärkt av bra teoriunderbyggnad, bra instrument och stringens vid mätning (ibid.). 

För att fastställa denna studies tillförlitlighet används det Bryman (2011) benämner vid extern 

reliabilitet, intern reliabilitet, extern validitet och intern validitet.  

 Extern reliabilitet syftar till i vilken utsträckning studien kan replikeras, vilket problematiseras 

inom kvalitativ forskning då sociala fenomen inte är statiska (Bryman, 2011). I enlighet med Brymans 

definition är min tolkning att denna studie har en låg extern reliabilitet. Dock vill jag mena att vald 

metod och studiens genomförande kan upprepas inom det valda forskningsområdet, men att resultatet 

blir annat med hänsyn till att sociala fenomen inte är statiska. Vad gäller intern reliabilitet beskriver 

Bryman att forskarlagets deltagare ska vara överens om hur den studerade kontexten ska tolkas (ibid). 

I enlighet med Brymans definition tolkar jag det som att denna studie har intern reliabilitet, detta då 

jag är ensam författare av denna uppsats och genomför samtliga delar i forskningsprocessen själv. 
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Extern validitet syftar till studiens generaliserbarhet till andra kontexter (Bryman, 2011). Utifrån 

Brymans definition är min tolkning att denna studie har en låg extern validitet, detta då resultatet inte 

kan generaliseras till samtliga socialtjänster med anledning av att resultatet utgörs av utsagor från tio 

professionella inom socialtjänsten. Studiens resultat bistår däremot med en ökad kunskap och 

förståelse av professionella inom socialtjänsten i relation till unga med sex som självskadebeteende. 

Vad gäller intern validitet beskriver Bryman att trovärdigheten i studiens slutsatser överensstämmer 

med att resultatet analyseras utifrån den teori som tillämpats (ibid). I denna studie har en teoretisk 

referensram använts i analysen av resultatet som ansågs kunna besvara studiens frågeställningar, därav 

tolkar jag det som att studiens interna validitet har stärkts. 

4.9 Metodkritisk diskussion 
Kvalitativ forskning kritiseras för att vara alltför tolkande och subjektiv, detta då kvalitativa resultat i 

alltför stor utsträckning bygger på forskarens osystematiska uppfattningar och etablerandet av 

personliga förhållanden med undersökningspersonerna (Bryman, 2011). Med hänsyn till det menar 

kritikerna att det finns svårigheter med att replikera kvalitativa studier. Det finns även en del kritiker 

som menar att det finns svårigheter att generalisera kvalitativa resultat på andra situationer än den 

situation som har studerats, detta då undersökningspersonerna inte är representativa för en population. 

Däremot finns det forskare som menar att det ur kvalitativa resultat går att skapa måttliga 

generaliseringar, vilket innebär att olika aspekter av undersökningens fokus kan betraktas som 

exempel på en bredare uppsättning av identifierbara drag (ibid). Vad gäller denna studies resultat är 

det svårt att generalisera till samtliga professionella inom socialtjänsten, däremot bidrar studien till en 

mångfasetterad bild av professionellas olika sätt att tänka. Ytterligare en kritik har varit bristen av 

transparens i kvalitativa studier, något som kvalitativa forskare försöker åtgärda i allt större 

utsträckning. I denna studie har jag försökt att beakta transparens för läsaren i så stor utsträckning som 

möjligt genom att så utförligt som möjligt beskriva studiens genomförande av samtliga delar. 

 Studiens resultat kan ha att påverkats med anledning av olika faktorer kopplade till metoden 

intervju. Den första faktorn är att min närvaro som intervjuare kan ha påverkat intervjupersonernas 

svar och bidragit till en social önskvärdhet. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultatet är att 

den semistrukturerade intervjun tillåter att följdfrågor ställs utöver intervjuguiden, vilket gör att 

intervjupersonerna kan ha fått variation i följdfrågor och därav fått möjlighet att svara på olika frågor. 

Utöver dessa två faktorer kan även resultatet ha påverkats av att intervjuerna genomfördes på olika sätt 

genom personligt möte och per telefon eller Skype. Bryman (2011) menar dock att skillnaderna mellan 

olika intervjumetoder är ringa och att telefonintervjuer kan generera detaljerade svar – vilket även är 

min upplevelse utifrån studiens genomförande. Nackdelar med telefonintervjuer kan dock vara att 

intervjuaren inte ser intervjupersonens kroppsspråk eller att det kan uppstå tekniska svårigheter (ibid.).  
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5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat utifrån följande övergripande kärnteman: 1) Vems är 

ansvaret och hur arbetar socialtjänsten?, 2) Sociala normer och samtalet om sexualitet, 3) Vikten av 

bemötande och 4) Vikten av kunskap och professionalitet. Under varje övergripande tema finns vidare 

subteman där tolkningen av resultatet presenteras och emellanåt illustreras med hjälp av valda citat 

från intervjupersonerna. Citaten är enbart illustrationer till tolkningen och ska inte uppfattas som 

bevisning på att det som tolkats är sanning (Patel & Davidson, 2011). För att ge läsaren en bild av 

studiens intervjupersoner presenteras inledningsvis en kort avidentifierad bakgrund om dem med 

hänsyn till att information inte ska gå att härleda till en viss specifik person. 

5.1 Presentation av intervjupersoner 
Intervjupersonerna presenteras här utifrån professionstitel, utbildning, erfarenhet av arbete inom 

socialtjänsten, aktuell befattning och arbetsuppgift. 

 IP1 är socionom och har arbetat med unga i cirka 40 år, med olika roller inom kommunal 

verksamhet och landsting. Personens befattning är idag SSP-samordnare (skola, socialtjänst, polis) 

inom socialtjänstens öppna verksamhet för unga, och på ungdomsmottagning. Arbetar som 

samordnare och med stödsamtal. 

 IP2 är socionom, tog examen från socionomprogrammet 2013 och studerar sexologi på 

mastersnivå. Personen har arbetat med unga och på socialtjänsten i cirka fem år. Personens befattning 

är idag socialsekreterare inom socialtjänstens myndighetsutövning för unga. Arbetar med utredningar 

och stödsamtal. 

 IP3 är socionom och tog examen från socionomprogrammet 2012. Personen har arbetat med unga 

sedan examen och tidigare inom gruppboende och asylboende. Personens befattning är idag 

socialsekreterare hos polisen inom socialtjänstens myndighetsutövning för unga. Arbetar med 

förhandsbedömningar. 

 IP4 är utbildad skötare och har arbetat inom socialtjänsten i cirka 30 år. Personen arbetade innan 

socialtjänsten inom psykiatrin och har under de 30 åren inom socialtjänsten arbetat med målgruppen 

unga i omgångar. Personens befattning är idag socialsekreterare inom socialtjänstens 

myndighetsutövning för unga. Arbetar med utredningar. 

 IP5 är socionom och tog examen från socionomprogrammet 2005. Personen har arbetat med unga i 

cirka 10 år inom socialtjänsten och då med olika roller inom den öppna verksamheten. Personens 

befattning är idag familjebehandlare inom socialtjänstens öppna verksamhet för unga, både utifrån 

bistånd och service. Arbetar med stödsamtal och behandling. 

 IP6 är socionom, tog examen från socionomprogrammet 2013 och har en kvalificerad 

yrkesutbildning inom socialpedagogiskt behandlingsarbete. Personen har arbetat med unga och vuxna 

med beroendeproblematik i cirka 15 år inom både socialtjänst och hem för vård och boende (HVB). 
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Personens befattning är idag socialsekreterare inom socialtjänstens myndighetsutövning för vuxna, 

bland annat unga vuxna mellan 18 och 25 år. Arbetar med utredningar. 

 IP7 är socionom och har magisterexamen i socialt arbete. Personen har arbetat med unga och på 

socialtjänsten i cirka 10 år. Personens befattning är idag socialsekreterare inom socialtjänstens 

myndighetsutövning för unga. Arbetar med utredningar. 

 IP8 är utbildad fritidsledare och har arbetat inom socialtjänsten i cirka 30 år. Personen har under de 

30 åren arbetat med unga inom socialtjänstens öppna verksamhet och då med olika roller. Personens 

befattning är idag ungdomspedagog för unga brottsutsatta inom socialtjänstens öppna verksamhet. 

Arbetar med stödsamtal. 

 IP9 är socionom och tog examen från socionomprogrammet 2016. Personen har arbetat med unga 

och på socialtjänsten i cirka tre år. Personens befattning är idag socialsekreterare inom socialtjänstens 

myndighetsutövning för unga. Arbetar med utredningar. 

 IP10 är beteendevetare och tog examen från beteendevetenskapsprogrammet 2008. Personen har 

arbetat inom socialtjänsten i omgångar och då med olika målgrupper. Personens befattning är idag 

socialsekreterare inom socialtjänstens myndighetsutövning för unga. Arbetar med 

förhandsbedömningar. 
5.1.1 Reflektion kring de professionellas bakgrund 

I presentationen av intervjupersonerna framgår att de professionella innehar olika professionstitlar och 

utbildning, vilket möjligtvis kan påverka vilket perspektiv de har på studiens problemområde som i sin 

tur kan ha påverkat resultatet. Att de professionella innehar olika utbildningar är dock inte förvånande 

i relation till vad som nämns i studiens inledning gällande att personer som arbetar med unga inom 

socialtjänsten ska ha, svensk socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i 

högskola (SoL, SFS 2001:453, kap. 3, 3 §). Då studiens syfte fokuserar på att öka kunskapen om hur 

professionella inom socialtjänsten bemöter och arbetar med problematiken, finner jag att det inte finns 

utrymme inom ramen för denna studie att analysera djupare kring hur de professionellas bakgrund 

påverkar bemötandet. Med det sagt vill jag belysa att det vore intressant att i vidare forskning 

problematisera de professionellas olika utbildning och undersöka djupare kring hur det påverkar 

bemötandet av unga med sex som självskadebeteende. 

5.2 Vems är ansvaret och hur arbetar socialtjänsten? 
I samtal kring hur socialtjänsten arbetar med unga som har sex som självskadebeteende framkommer 

under intervjuerna problematisering kring, dels vilken instans som ansvarar för dessa unga och dels 

vilka arbetsmetoder-/verktyg socialtjänsten har i relation till möjligheten att synliggöra problematiken. 
5.2.1 Socialtjänstens eller psykiatrins ansvar 

Rådgivning, kartläggning och att bistå med hjälp är socialtjänstens främsta uppdrag, menar flertalet av 

intervjupersonerna. Det handlar då om att kartlägga den unges behov och hänvisa dem vidare till rätt 

instans i de fall problematiken ligger utanför professionen eller ansvarsområdet. En intervjuperson 

belyser vikten av att de unga med sex som självskada får adekvat hjälp och inte hamnar i liknande 
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beteendemönster igen. Majoriteten av studiens professionella beskriver att unga med sex som 

självskada och psykiska ohälsa generellt är psykiatrins ansvar, däremot så behöver socialtjänsten 

arbeta för att ställa frågor som kan upptäcka problematiken. En av de professionella illustrerar vad 

som är bortom socialtjänstens ansvar: “Vi är inte psykologer, vi kan inte utreda och behandla dom här 

frågorna. Vi kan inte behandla den psykiska ohälsan” (IP2). En annan av intervjupersonerna illustrerar 

psykiatrins ansvar: “Om du tar självskadebeteende, det är ju inte vi så duktiga på inom socialtjänsten, 

det är ju BUPs bord egentligen” (IP7). 

 Av intervjuerna lyfts samarbete mellan socialtjänsten och psykiatrin som en nödvändighet för att 

den unges behov ska bli tillgodosedda. En professionell beskriver att socialtjänsten sköter sin del och 

psykiatrin sköter sin del, med förutsättningen att det sker i dialog med varandra. I de fall då det 

framkommer att en ung person har sex som självskada, hjälper således de professionella inom 

socialtjänsten den unge till psykiatrin. Två av intervjupersonerna beskriver att då man hjälpt den unge 

i kontakten med psykiatrin, upprättas en samordnad individuell plan (SIP) för att kartlägga vad de 

olika verksamheterna ska arbeta med. Under intervjuerna framträder gråzoner i samarbetet mellan 

socialtjänst och psykiatri, där det beskrivs att psykiatrin hänvisar tillbaka de unga till socialtjänsten 

med hänvisning att socialtjänsten har det yttersta ansvaret. En professionell beskriver att socialtjänsten 

blir som en studsmatta för att se till att den unge inte faller gränslöst ner i backen, för att så 

småningom hänvisa tillbaka till psykiatrin.  

“När en ungdom släpps i luften och under tiden som den håller på att fall mot marken skapar vi något slags 
skyddsnät. Då får vi utgöra studsmattan istället för att ungdomen ska ramla pladask på marken och fara riktigt 

illa. Men inom snar framtid så behöver ungdomen hamna där hjälpen finns på riktigt”  
(IP3) 

Många av intervjupersonerna beskriver att de ideligen hamnar i frågan om vem det är som kan 

tillgodose hjälp till den unge. En av de professionella illustrerar den återkommande frågan kring vems 

ansvar det är: “För det är väl där vi någonstans hamnar, ‘vem ska hjälpa till nu då, är det socialtjänsten 

eller är det BUP” (IP5). Av intervjuerna framgår att när socialtjänsten och psykiatrin hamnar i 

ansvarsfrågan, är det de unga som drabbas och faller mellan stolarna i att inte få stöd någonstans. Här 

följer en illustration kring problematiken med ansvarsfrågan och att de unga faller mellan stolarna: 

”Det kan vara olika myndigheter.. att det förväntas av någon annan och oftast tycker jag att det hamnar där. 
Ungdomarna hamnar ju mellan stolarna till slut, alltså dom faller mellan stolarna i att inte få stöd någonstans.. 

för jag tänker vi har ju också en del i att upptäcka men var får dom vård sen.”  
(IP9) 

5.2.2 Arbetssätt och verktygslådan 

I intervjuerna nämner majoriteten av de professionella att de använder sig av olika metoder och 

verktyg i det dagliga arbetet med unga. Tre av intervjupersonerna uppger att de inte använder sig av 

några specifika metoder eller manualbaserade verktyg, utan att deras tillvägagångssätt är utarbetat 

utifrån erfarenhet. Det finns risker med att missa värdefull information i de fall metoderna används för 

fyrkantigt, menar två av de professionella. Under intervjuerna framhålls fem olika verktyg som fångar 

upp frågor kring sexualitet och sexuell utsatthet, vilka skulle kunna ge möjligheten att synliggöra sex 
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som självskada. De fem olika verktygen är: Sexit, PLISSIT-modellen, Journal Digital, Addiction 

Severity Index (ASI) och Adolescent Drug Abuse Diagnosis (ADAD). Av studiens tio professionella är 

det tre stycken som använder någon av de verktyg som fångar upp sexualitetsfrågor, främst ASI och 

ADAD. En av intervjupersonerna beskriver vikten av ADAD-intervjun: “Man glömmer inte att fråga 

dom där jobbiga frågorna. ADAD-intervjun den är bra, man får mycket information av ungdomarna 

som man tar med sig i utredningen” (IP4). 

 Barns behov i centrum (BBIC) nämns även som ett arbetssätt vilken har potential att lyfta sexuell 

hälsa och ge möjligheten att synliggöra sexuell utsatthet, vilket det inte gör idag. Av studiens tio 

professionella nämner tre stycken att de använder BBIC. BBIC tar upp fyra olika delar under området 

barnets utveckling där en del är hälsa, vilket intervjupersonerna beskriver handlar om främst fysisk 

eller psykisk hälsa. De professionella som använder BBIC i det dagliga arbetet med unga upplever att 

sexuell hälsa även skulle kunna ingå där, vilket då skulle kunna ge möjligheten att synliggöra sex som 

självskada. En av de professionella illustrerar BBIC:s område hälsa: “Hälsa är jättebrett och hälsa är 

inte bara fysisk och psykisk hälsa, sexuell hälsa tycker jag också är ett jättestort område som man 

absolut kan få in där” (IP2). 

 Verktygen som nämnts hittills används för att kartlägga information kring ungas liv, men av 

intervjuerna beskrivs även två metoder vilka används för att arbeta med ungas beteende och mående: 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och rePULSE. Av studiens tio professionella är det två 

stycken som har använt sig av de två sistnämnda metoderna. ACT används för att tillsammans med 

den unge hitta ett sätt att stå ut i jobbiga känslor och/eller situationer och rePULSE används för att 

tillsammans med den unge arbeta med impulskontroll. En av de professionella beskriver erfarenheter 

utifrån medarbetare att rePULSE har fungerat mot självskadebeteende. I intervjuerna framgår även att 

de flesta av de ovan nämnda metoderna eller verktygen kräver utbildning innan dom får användas. 

5.3 Sociala normer och samtalet om sexualitet 
Under intervjuerna framkommer tre olika arenor för samtalet kring sex som självskada: professionell 

till professionell, de unga och professionella och samhället. Detta tema avslutas med de 

professionellas definition av sex som självskada. 

5.3.1 Professionell till professionell 

Sex som självskada, sexuell utsatthet eller sexualitet generellt är områden professionella inom 

socialtjänsten sällan för samtal kring, enligt majoriteten av studiens intervjupersoner. En av de 

professionella beskriver att: “Det pratas för lite om ungdomar överhuvudtaget när det gäller ungdomar 

och sexualitet, kring vad som händer både med våld och sex som självskadebeteende” (IP9). 

Intervjupersonerna beskriver att det handlar om att sexuell utsatthet och sexualitet generellt inte är i 

fokus eller har uppmärksammats snarare än att det är tabubelagt.  

 Under intervjuerna beskriver tre professionella att det inom deras verksamheter förs samtal kring 

sexuell utsatthet och sexualitet generellt, resterande sju intervjupersoner uppger att det händer sällan 
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eller aldrig. En professionell säger att de för mer samtal om sexuell utsatthet och sexualitet generellt i 

den nuvarande verksamheten än de tidigare. En annan professionell berättar att de inom arbetsgruppen 

har fört samtal kring sexualitetsfrågor i högre grad den senaste tiden. Att sexualitetsfrågor har 

diskuterats i större omfattning enligt de två sistnämnda intervjupersonerna, handlar om att allt fler 

ärenden har aktualiserats med uttalad problematik kring sexualitet. Under intervjuerna framkommer 

det att i de verksamheter där professionella beskrivit att de sällan för samtal kring sexualitetsfrågor, så 

har det diskuterats fåtalet gånger och då även i samband med uttalad problematik kring ämnet i 

aktualiserat ärende. Däremot beskriver samtliga professionella i studien att sex som självskada 

specifikt diskuteras väldigt sällan eller aldrig mellan de professionella. 

5.3.2 De unga och professionella 

De professionella beskriver att samtal med unga kring sex som självskada, sexuell utsatthet och 

sexualitet generellt sker i för liten utsträckning. En professionell beskriver att sexualitetsfrågor 

generellt lyfts för sällan trots vetskapen att de unga är i en ålder då sexualitet utvecklas och att 

majoriteten av de unga har sexuella relationer: “Vi lyfter det för lite trots att vi vet att var och 

varannan har partner till exempel och bara det att sexualitet utvecklas i den åldern som vi faktiskt 

jobbar med” (IP9). 

 Att föra samtal kring sex som självskada, sexuell utsatthet och sexualitet generellt med unga 

beskrivs av intervjupersonerna ur två perspektiv – ur det egna och uppfattningen av de ungas. 

Majoriteten av de professionella i studien beskriver att de upplever svårigheter att föra samtal med 

unga kring sexualitetsfrågor generellt, dels då det är ett känsligt ämne och dels i de fall oron kring den 

unga gäller annan problematik. Fyra av studiens intervjupersoner upplever själva inga svårigheter att 

föra samtal med unga kring sexuell utsatthet och sexualitet generellt, två av dom har erfarenheter av 

att andra professionella känner svårigheter kring det. En annan av de fyra intervjupersonerna beskriver 

sin upplevelse av att professionella generellt inte har svårigheter att föra samtal om sexualitetsfrågor 

med unga. Samma person illustrerar att det är en del i arbetet att ställa obekväma frågor, att ta reda på 

mer och att våga fråga: 

”Det är ju en del i jobbet att ställa dom här lite obekväma frågorna och ta reda på mer och att våga fråga. Jag tror 
inte att man liksom överlag tycker att det är jobbigt”  

(IP10) 

Majoriteten av studiens intervjupersoner beskriver att unga sällan berättar för professionella om 

sexualitet generellt och sexuell utsatthet, i synnerhet inte om sex som självskada. Att de unga inte 

berättar om sexualitetsfrågor uppfattar de professionella beror på olika faktorer: att sexualitet är ett 

intimt och skam- och skuldbelagt ämne, att de unga har en annan syn på sexualitet än de professionella 

eller att de unga inte vill vara till last för de professionella. En av de professionella illustrerar att de 

unga inte nämner sex som självskada, utan pratar om det på ett annat sätt: “Jag har aldrig haft en 

ungdom som har sagt att dom själv har haft sex som självskada, utan dom pratar om sin sexualitet på 

andra sätt” (IP2). En annan av de professionella illustrerar när en ung person inte velat vara till last: 
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“Jag hade en ung person en gång som inte ville berätta jobbiga saker för hen tyckte det var taskigt mot 

mig att jag skulle sitta med hens all skit” (IP8). 

 En av intervjupersonerna beskriver upplevelsen av att sexualitet generellt är ett laddat ämne bland 

unga och att det märks att de inte är vana att prata om ämnet, vilket gör att det inte kommer som 

någonting naturligt och gör det svårare att prata om sex som självskada eller annan sexuell utsatthet. 

Under intervjuerna är det två av de professionella som upplever att många unga berättar om sexualitet, 

dock inte alla. En av intervjupersonerna beskriver sin fascination av att de unga vågar berätta så 

personliga saker trots att de bara har pratat i en halvtimme. Av intervjuerna framgår beskrivningar av 

att de unga inte alltid berättar för professionella om problematik kring sex som självskada, sexuell 

utsatthet eller sexualitet överlag. Det framgår även att de unga väljer med omsorg vem de berättar för 

om sexuell utsatthet eller sexualitet generellt. 

5.3.3 Samhället 

Sexualitet generellt, sexuell utsatthet och sex som självskada är känsliga ämnen i samhället både för 

unga och vuxna, menar hälften av studiens professionella. En intervjuperson beskriver att 

sexualitetsfrågor är känsligt i samhället överlag, men är överallt och ändå ingenstans - sexualitet 

generellt finns uttalat i många medier, men den privata sexualiteten pratas endast om i nära relationer. 

Samma person illustrerar och problematiserar samhällets påverkan av ungas syn på sexualitetsfrågor: 

“När man då växer upp i en kontext där man kanske inte får hjälp att sätta ord på känslor och på sin kropp eller 
på kroppsdelar och sen så plötsligt när man blir tonåring då ska man veta allt om sex … man ska kunna prata om 

allt, från att inte alls överhuvudtaget kunna prata om sexualitet till att veta allt”  
(IP2) 

Av intervjuerna framgår att sex som självskada inte är lika självklart i samhället som andra typer av 

självskadebeteenden, exempelvis som att skära sig eller att matvägra. De professionella menar dock att 

de sistnämnda självskadebeteendena inte alltid har varit självklara i samhället och att det kanske om 

tio år blir lika självklart att prata om sex som självskada likt de andra formerna. En intervjuperson 

beskriver upplevelsen av att samhället har börjat synliggöra sexuell utsatthet och sex som självskada 

bland unga och betonar att det inte är en dag för sent. Samhällets syn på sexualitet har förändrats, 

menar de professionella i studien, men upplever att samhället behöver steppa upp och prata om det på 

alla olika nivåer. De professionella beskriver vikten av att föräldrar, skola, sjukvård och socialtjänst 

pratar med de unga och synliggör sexuell utsatthet samt sexualitet generellt. IP9 säger att ”det handlar 

om som alltid med ungdomar, att det finns personer överallt som fångar upp”. IP6 illustrerar vikten av 

att samtala kring sexualitet i skolan: ”Det är jätteviktigt att man börjar prata tidigt i skolan, ‘vad är 

sund sexualitet och vad har jag för rätt till min sexualitet’” 

 Under intervjuerna framträder olika förslag på vad som vore önskvärt för att sexualitet ska bli mer 

normaliserat i samhället, vilket skulle underlätta för unga att prata med professionella om sex som 

självskada och annan sexuell utsatthet. IP10 illustrerar vikten för de unga att samhället synliggör 

problematiken och inte förminskar den: “Om man lyfter ämnet till ytan och pratar om det istället för 

att man lägger locket på och viftar ner det”. Intervjupersonerna beskriver att samtal kring sexualitet 
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generellt och sexuell utsatthet skulle diskuteras redan i tidig ålder. Två intervjupersoner beskriver att 

det borde finnas förebyggande arbete i relation till sexuell utsatthet, likt andra förebyggande arbeten 

kring alkohol och narkotika som det finns idag. Samma intervjupersoner lyfter även pornografi och 

dess tillgänglighet över internet som en faktor till hur många unga ser på sexualitet generellt och 

sexuell utsatthet, vilket borde diskuteras mer i samhället.  

5.3.4 De professionellas definition av sex som självskada 

Under samtliga intervjuer gavs de professionella möjligheten att definiera sex som självskada, vilket 

samtliga gjorde men majoriteten upplevde det som problematiskt. Anledningen till det beskrevs bero 

på att sex som självskada är komplext och att det är en svår avvägning av vad som är destruktivt eller 

inte. En av de professionella illustrerar den svåra avvägningen: ”När är det självdestruktivt och när är 

det bara väldigt fritt att hitta sig själv, sin sexualitet och vad gillar jag” (IP3). En annan av de 

professionella illustrerar och problematiserar definitionen av sex som självskada: 

“Jag hittar mina egna formuleringar eller pratar om det på ett annat sätt som en sexuell ohälsa eller att man 
utsätter sig för onödiga sexuella risker, att man gör våld på sig själv vilket kanske egentligen är samma sak “ 

(IP2) 

Majoriteten beskriver att sex som självskada är kopplat med psykisk ohälsa och fyller samma syfte likt 

andra självskadebeteenden, vilket handlar om ångestdämpning, tvångshandling och/eller bekräftelse. 

Av intervjuerna framgår även att sex som självskada ofta kan vara kopplat till andra typer av 

självskadebeteenden. 

 En av de professionella beskriver sex som självskada och illustrerar ångestdämpningens funktion: 

”I syfte att dämpa ångest, på nått sätt att överleva vardagen helt enkelt” (IP9). Under intervjuerna 

framgår även att sex som självskada varken har med sexuell lust eller vilja att göra. En intervjuperson 

illustrerar sex som självskada mot den egna viljan: ”Det är jättesvårt definierat, så fort du gör 

någonting mot din vilja så är det ju ett självskadebeteende tänker jag” (IP5). Två av studiens 

professionella beskriver att det finns flertalet sätt att skada sig själv genom sex, exempelvis att ha sex 

och inte bry sig eller skicka oskyldiga nakenbilder som kan leda till situationer vilka är svåra att ta sig 

ur. Tre intervjupersoner beskriver även att sex som självskadebeteende kan vara ett sätt att bearbeta 

och återta kontrollen från tidigare erfarenheter av sexuella övergrepp. Det kan även handlar om unga 

vilka blir utnyttjade med anledning av psykisk funktionsvariation, neuropsykiatriska- eller 

psykosociala bekymmer, menar två av de professionella. Under intervjuerna framgår att sex som 

självskada inte syns på utsidan och att det varken är en klass- eller utbildningsfråga. En av de 

professionella upplever dock att det finns en gemensam nämnare vilket är att vara en ”duktig flicka”. 

Under en intervju berättar en professionell att denne själv redan på 1980-talet kom i kontakt med 

mängder av tjejer som använde sex som självskada. Den professionella beskriver att denne inte förstod 

då att de handlade om sex som självskada, men att i en tillbakablick och med den erhållna kunskapen 

idag blir det tydligt att så var fallet. Sammanfattningsvis uppger samtliga av studiens professionella att 

sex som självskada är ett negativt sätt att använda sig själv på. 
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5.4 Vikten av bemötande 
Bemötandet är något som samtliga professionella i studien lyfter som en förutsättning för att arbeta 

med unga i utsatta situationer generellt, i synnerhet med de unga som har sex som självskadebeteende. 

Under intervjuerna framkommer tre utmärkande faktorer för ett bra bemötande: relationsskapande, det 

viktiga lyssnandet och minska oro och skam. 

5.4.1 Relationsskapande 

För att unga i mötet med professionella ska berätta om sex som självskada eller annan sexuell utsatthet 

behöver dom känna sig trygga, menar samtliga intervjupersoner och lyfter relationsskapande som en 

viktig del för att skapa den tryggheten. En av de professionella beskriver vikten av relationen jämfört 

med vilka metoder som används: ”Vad man har för metoder och teorier är mindre betydande, men just 

relationen är den mest verksamma” (IP8). En annan av de professionella illustrerar vikten av 

relationen jämfört med den omgivande miljön för samtalet: “Det ska kännas tryggt, själva rumsmiljön 

det tycker jag är överdrivet, däremot relationsnivån den ska kännas trygg” (IP1). 

 Förtroende, respekt, ödmjukhet och tydlighet är fyra element vilka framträder vara viktiga för 

relationsskapandet. Majoriteten av de professionella i studien beskriver att förtroendet är något som 

tar tid och att de unga sällan i första mötet berättar om vare sig sexualitetsfrågor och 

självskadebeteende, i synnerhet inte om sex som självskada. Två intervjupersoner upplever dock att de 

unga kan ge förtroende redan vid första mötet. Ett förtroende bygger bland annat på respekt, vilket 

leder oss in på nästa element i relationsskapandet. Respekt för den unge handlar om att de 

professionella värdesätter den unges integritet och talan, men även att den unge i mötet blir tagen på 

allvar och inte förminskas. Respekt beskrivs även av vissa intervjupersoner handla om att alltid hålla 

den unge informerad, vilket för oss in på nästa element som är tydlighet. Tydlighet handlar om att sätta 

ramar för relationen och ge den unge transparens vad gäller syfte, rollfördelning, förväntningar och 

ansvar. Majoriteten av intervjupersonerna beskriver att den unge ska veta vad relationen syftar till och 

vilken roll och skyldigheter den professionella har. Det kan handla om att informera föräldrarna eller 

hänvisa den unge vidare till en annan instans. En intervjuperson beskriver att tydlighet även handlar 

om att inte linda in information. I samband med tydligheten går det även att urskönja av intervjuerna 

att de professionella måste visa en ödmjukhet inför den unge, att exempelvis erkänna egna misstag 

eller ta ett steg tillbaka en stund om den unge upplever situationen som trängande. 

5.4.2 Det viktiga lyssnandet 

De professionella återger utsagor från de unga att de inte har blivit lyssnade på då de gjort försök att 

berätta om sex som självskada eller annan sexuell utsatthet. En intervjuperson illustrerar sin bild av de 

ungas utsagor: “Många av dom säger att dom har berättat vad dom har varit med om för skolkuratorn, 

skolsköterskan, barnpsykiatrin, men att dom inte har hört dom” (IP1).  

 Då den unge börjar berätta om sex som självskada eller annan sexuell utsatthet för en professionell 

beskriver intervjupersonerna vikten av ett aktivt lyssnande. Att aktivt lyssna handlar om mer än att 

bara höra och under intervjuerna framträder fyra element för det viktiga lyssnandet: lyhördhet, 
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objektivitet, mottagande och bekräftelse. Majoriteten av de professionella i studien beskriver att 

lyhördhet handlar om att möta den unga där den är och att den unges berättelse och känslor är i fokus. 

En av de professionella illustrerar lyhördhet som så att: “Det finns mycket skam inblandat i det och 

om en ungdom börjar öppna sig och berätta för en vuxen, då tänker jag att det är väldigt viktigt att 

man blir lyssnad på” (IP10). Lyhördhet handlar även om att den professionella håller sig objektiv inför 

det den unga berättar, vilket leder oss in på objektivitet i det viktiga lyssnandet.  

 Objektivitet beskrivs av intervjupersonerna som en viktig del i det viktiga lyssnandet, det handlar 

om att lyssna på den unges berättelse utan att döma och blanda in egna värderingar. Flera 

intervjupersoner beskriver vikten av att den unga själv får berätta med sina egna ord. Det går även att 

urskönja i intervjuerna att objektivitet handlar om att förhålla sig till att den unge inte tycker likadant 

som den professionella, där en del intervjupersoner beskriver det som vikten av den unges upplevelse 

kontra den egna. En av de professionella illustrerar vikten av att förhålla sig till de ungas egna 

perspektiv i relation till sex som självskadebeteende: ”Det är jättemånga som mår dåligt av det, men 

det finns dom som inte mår dåligt av det också och jag menar då måste man kunna förhålla sig till 

dom olika ungdomarna” (IP2). Av intervjuerna framträder att en viktig del i att uppvisa objektivitet för 

den unge är själva mottagandet av det den berättar.  

 Mottagandet handlar om vikten av att den professionella tar emot den ungas berättelse och stannar 

kvar, menar majoriteten av studiens intervjupersoner. De professionella i studien framhäver även att 

de unga har full koll och känner av om den professionella kan ta emot deras berättelser. Här följer en 

illustration och problematisering kring mottagandet av de ungas berättelser: 

“Dom känner ju om man frågar bara för att man ska fråga … dom är väldigt finkänsliga och vågar lämna ifrån 
sig svaret om dom känner sig trygga med vem som tar emot … ungdomen känner ju av om man vågar prata och 

om man vågar möta eller inte” 
(IP8) 

Två intervjupersoner beskriver erfarenheter av att professionella blir skärrade av den unges berättelse 

och inte kan hantera informationen, vilket har gjort att den unge avstår från att berätta. I mottagandet 

av den unges berättelse belyser även intervjupersonerna vikten av bekräftelsen, vilket leder oss in på 

det sista elementet i det viktiga lyssnandet. Bekräftelse handlar om att den professionella återberättar 

för den unga vad det är den hört, men även visar att berättelsen har berört och det den unge genomgår 

är tufft. Av intervjuerna framgår att en del i att bekräfta den unga handlar om att visa att man är en 

människa bakom professionen. 

5.4.3 Minska oro och skam 

För att minska oro- och skamkänsla kring sex som självskada bland unga, belyser majoriteten av de 

professionella i studien att man måste synliggöra och normalisera problematiken. Av intervjuerna 

framträder tre element för att minska oro- och skamkänslor: öppenhet, synliggörande och normalisera. 

De professionella i studien beskriver vikten av att visa en öppenhet för sexualitetsfrågor, att våga ställa 

frågor kring ämnet och visa att man är trygg i det. Två intervjupersoner beskriver erfarenheter av att 

professionella ofta uttalar att de inte kan prata om sexuell utsatthet, detta då det skulle kunna resultera 
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i att de antingen skadar den unge eller göra situationen värre. Samma intervjupersoner menar att det 

inte är möjligt att göra den unges situation värre genom att våga prata om det, för dessa unga har varit 

med om mycket värre saker. En av dessa intervjupersoner illustrerar sin erfarenhet enligt följande: 

“Det är min erfarenhet att det finns många som säger inom skolvärlden och socialtjänsten, ‘ja men jag kan väl 
inte prata om det här då kan jag ju göra mer skada än nytta’ och då brukar jag säga ‘nej, man kan aldrig göra mer 

skada om man törs prata om det”  
(IP4) 

Ytterligare två intervjuperson tror att sex som självskada osynliggörs, dels då det är ett känsligt ämne 

och dels med anledning av den unges integritet och rädslan av att kränka individen. En av de 

professionella i studien uttrycker att det är mer kränkande att inte fråga än att fråga, för får dom utsatta 

unga inte frågan ges dem heller ingen möjlighet att prata om det:  

“Jag är hundra säker på att ingen av dom jag har frågat har känt sig kränkt, har du varit med om något sexuellt du 
inte gillar, du avgör om du vill prata om det eller inte”  

(IP1) 

En annan av de professionella i studien menar att professionella som möter unga inte ska förstora upp 

att prata kring sex som självskada eller sexualitet generellt då det kan öka oro- och skamkänslan:  

“Personer som möter ungdomar som ska prata om det här får inte förstora upp det … alla går igång i hundra att 
det är så allvarligt att det just är sex … det kan ju öka på skuld, skam, ångest över situationen” 

(IP9) 

Under intervjuerna framkommer även beskrivningar av utsagor från de unga vilka har belyst vikten av 

att våga prata om sexualitet generellt och sexuell utsatthet. Att minska oro- och skamkänslor hos de 

unga handlar således om att både synliggöra och normalisera sexualitetsfrågor så som sex som 

självskada. Det handlar även om att synliggöra de unga individerna och ge dem hopp, att få dem att 

inte känna sig ensamma om problematiken. 

”Det är ju det man vill när en ungdom berättar någonting överhuvudtaget, det är ju att dom inte ska känna sig 
som den enda i världen som det här berör eller att lätta deras ångest eller skuld och skam över den situationen” 

(IP9) 

5.5 Vikten av kunskap och professionalitet 
Kunskap kring sex som självskada och sexualitet generellt är något som samtliga professionella i 

studien lyfter som en förutsättning för att arbeta med unga i utsatta situationer. Under intervjuerna 

framkommer tre utmärkande faktorer i relation till kunskapsområdet: vikten av att belysa ämnet, att 

erhålla kunskap och den professionella. 

5.5.1 Vikten av att belysa ämnet 

För att upptäcka, bemöta och arbeta med unga vilka har sex som självskadebeteende behövs kunskap 

kring området, menar de professionella i studien. En intervjuperson beskriver att man måste ha mycket 

kunskap, ta reda på mer fakta om sex som självskada och vad det innebär att ha ett sånt 

självskadebeteende: “Ta reda på mer fakta om sex som självskadebeteende, vad det innebär att ha ett 

sånt självskadebeteende. Mycket kunskap tänker jag att man nog behöver ha ändå” (IP10). 
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I intervjuerna framkommer att det inom socialtjänsten råder kunskapsbrist kring sex som självskada, 

att det saknas en generell uppfattning och medvetenhet kring problematiken. En professionell 

beskriver att det finns mycket kunskap som saknas inom socialtjänsten, framförallt vad gäller kunskap 

om sex som självskada och sexualitet generellt: “Det finns så mycket kunskaper som fattas och 

framförallt det här med sexualitetsbiten, inte bara sex som självskada utan sexuell hälsa överlag” 

(IP2). I intervjuerna framkommer att det finns stort utrymme i socialtjänstens arbete för möjligheten 

att belysa sexualitet generellt, i synnerhet sex som självskada och annan sexuell utsatthet. 

 En del av intervjupersonerna lyfter även dilemmat att socialtjänsten förväntas ha en bred 

kunskapsbas och att de professionella inom socialtjänsten ska vara experter på allt. Under intervjuerna 

beskriver de professionella att medvetenheten kring sex som självskada är i startgroparna, men betonar 

vikten av att belysa ämnet. Några av intervjupersonerna beskriver att kunskapen kring sex som 

självskada är oerhört viktig då socialtjänstens roll är att upptäcka unga som riskerar att fara illa. Här 

följer en illustration kring vikten av att belysa ämnet: 

“Det är jätteviktigt för att vi är ju ett område där vi faktiskt kan upptäcka många saker och vi går kanske djupare 
in i familjer, vi upptäcker liksom många mönster och jag tror absolut att vi skulle behöva det” 

 (IP9) 

5.5.2 Att erhålla kunskap 

Att erhålla kunskap om sex som självskada och sexualitet generellt ligger i individens eget ansvar och 

intresse, menar studiens professionella. Av intervjuerna framkommer att socialtjänsten satsar på 

kunskapsutveckling, men att det då handlar om andra saker exempelvis våldsfrågor eller 

familjerättsfrågor. Intervjupersonerna i studien beskriver att det i relation till kunskapsutveckling 

aldrig diskuteras om sex som självskada eller övriga sexualitetsfrågor. Det framgår även att de 

professionella lär sig efter vägen och att kunskapen således utvecklas med tiden. En professionell 

berättar att de i arbetsgruppen försökt söka på kunskap kring sex som självskada då det blev aktuellt i 

ett ärende, men informationen var knapphändig och det fanns få organisationer vilka var specialiserade 

på ämnet exempelvis Mikamottagningen. Två intervjupersoner berättar att den egna kunskapen om sex 

som självskada kommer från egna erfarenheter och slutsatser av många år inom socialt arbete. 

Studiens professionella berättar att det finns forum där kunskap delas genom erfarenhetsutbyte, men 

att sex som självskadebeteende aldrig varit aktuellt. En intervjuperson beskriver att de inom deras 

kommun har kunskapsutbyte både internt och med andra instanser så som BUP. I intervjuerna 

framkommer att sex som självskada är ett sällsynt ämne inom socialtjänstens olika instanser, men att 

det har lyfts enstaka tillfällen i samband med att det varit uttalat i ett ärende. Under intervjuerna 

beskrivs avsaknaden av forskning och empiriska studier kring sex som självskada. Majoriteten av de 

professionella i studien anser även att det behövs utbildning och tid för diskussioner kring 

problematiken. Förslag på utbildning är bland annat kurser eller temadagar, men några av de 

professionella lyfter även att ämnet sexologi skulle vara en obligatorisk del redan i 

grundutbildningarna. 
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5.5.3 Den professionella 

Den professionellas självmedvetenhet är även en viktig del i relationsskapandet till de unga, menar 

majoriteten av studiens intervjupersoner. De professionella belyser att det är viktigt att vara medveten 

om sina egna tankar, känslor, styrkor och begränsningar. En viktig del i medvetenheten är att kunna 

erkänna sina brister och vad man inte mäktar med, menar intervjupersonerna. En av de professionella 

illustrerar den egna medvetenheten: “Ingen av oss är hundraprocentig utan vi har våra fel och brister 

och då måste vi erkänna det för oss själva” (IP1). Ytterligare en viktig del i medvetenheten är att ha 

kännedom om den egna professionen och var det egna uppdraget slutar för att en ung person med sex 

som självskada ska få adekvat hjälp. En av de professionella beskriver att: “Om man känner att dom 

behöver någonting annat så måste man våga lotsa vidare. Det är jätteviktigt att man inte tänker att man 

kan göra allt själv” (IP5). 

 Av intervjuerna framgår även vikten av att vara personligt professionell, att det är viktigt att vara 

människa och inte bara professionen. En intervjuperson beskriver utifrån erfarenhet att professionella 

inom socialtjänstens myndighetsutövning uppfattas som rätt så tråkiga och fyrkantiga. De 

professionella menar att det är okej att bli berörd och visa sina känslor även för dom man arbetar med. 

En illustration av ett sådant utlåtande är följande: ”Ibland blir man ju väldigt berörd och att det är okej 

tänker jag” (IP5). 

 Under intervjuerna framkommer även att erhålla kunskap innefattar vana och erfarenhet att ställa 

frågor kring sexuell utsatthet och sexualitet generellt. Två intervjupersoner beskriver vikten av att våga 

göra misstag för att fortsätta att utvecklas och att det inte skadar så mycket genom att göra fel. En av 

de professionella menar att: “Den dagen jag slutar göra misstag när jag jobbar, då kommer jag sluta, 

för då vågar jag ingenting. Då utmanar jag inte mig själv och inte heller klienten” (IP1). Lång 

erfarenhet av att prata om sexuell utsatthet och sexualitet generellt gör att det känns lätt att prata om, 

lyfter en annan professionell. Att prata mer frekvent om sex som självskadebeteende, sexuell utsatthet 

och sexualitet generellt ger insikten att det inte är så farligt att prata om, menar den fjärde 

intervjupersonen: 

“Ju mer man pratar om det så inser man att det inte är så farligt … Jag försöker utmana mig själv att ställa dom 
här frågorna och att liksom prova på att ställa frågor på olika sätt, för att se vilket sätt jag kan bli tryggare i att 

ställa dom här frågorna om dessa ämnen”  
(IP2) 
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6. Analys 
I detta avsnitt presenteras analysen av resultatet i relation till studiens teoretiska referensram och 

kunskapsöversikt. Den teoretiska referensramen innefattar relationens betydelse i professionellt arbete 

med människor och sexualitet som social konstruktion. Analysen är uppdelad i tre teman vilka jag 

upplevde som tre utmärkande aspekter utifrån resultatet i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. De teman som presenteras är: 1) De professionellas yrkeskompetens i relation till sex 

som självskada, 2) Vikten av relationen mellan den professionella och den unge och 3) Sociala normer 

kring sex som självskada. 

6.1 De professionellas yrkeskompetens i relation till sex som självskada 
Røkenes och Hanssen (2007) beskriver att yrkeskompetens innebär den professionellas förmåga att 

förstå och förhålla sig till de krav som uppstår i professionella sammanhang. I arbete med människor 

är utmärkande faktorer för den professionelles yrkeskompetens kommunikativ relationskompetens och 

instrumentell handlingskompetens (ibid.).  

 Relationskompetens innebär att den professionella förstår och samverkar med individer på ett bra 

och ändamålsenligt sätt (Røkenes & Hanssen, 2007). De professionella ska således kommunicera med 

individen på ett meningsfullt sätt, värna om att inte kränka dennes integritet och ta hänsyn till dennes 

behov. Studiens professionella beskriver att relationen handlar om att ha en öppen kommunikation 

med de unga, respektera de ungas integritet och ta hänsyn till deras behov. Utifrån empirin är således 

min tolkning att de professionella i studien belyser vikten av relationskompetens i mötet med unga 

som har sex som självskadebeteende. De professionella belyser även vikten av att ha en medvetenhet 

kring egna attityder om sexualitet, att den unge är i fokus och att den unge har tolkningsföreträde i sina 

erfarenheter. Detta uppfattar jag stå i likhet med det Røkenes och Hanssen (2007) beskriver som 

vikten av den professionellas situationsförståelse, kulturella lyhördhet, självinsikt och empatiska 

förmåga. Det handlar om att professionella möter unga där de är, lägger egna åsikter åt sidan och har 

en självmedvetenhet om den egna förståelsen och attityder kring sexualitet (Wilton, 2000; 

Socialstyrelsen, 2015). Vad gäller relationen mellan parterna analyseras det vidare under nästa tema 

vikten av relationen mellan den professionella och den unga.  

 Utifrån studiens empiri framgår att relationsskapandet är mest betydelsefullt samtidigt som de 

professionella menar att det krävs kunskap kring sex som självskada för att kunna synliggöra och 

bemöta unga med problematiken. Det leder oss in på att de professionella utöver sin 

relationskompetens behöver inneha en handlingskompetens. Handlingskompetens innebär att den 

professionella innehar kunskaper och färdigheter för att göra något med eller för den andre (Røkenes 

& Hanssen, 2007). I relation till sex som självskada visar tidigare studier att kunskapen kring 

problematiken är mycket begränsad hos yrkesverksamma och forskare (Socialstyrelsen, 2015; Jonsson 

& Lundström Mattson, 2012; Jenstav & Meissner, 2016). Även i denna studie framkommer att det 

inom socialtjänsten råder kunskapsbrist kring sex som självskada, att det saknas en generell 
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uppfattning och medvetenhet kring problematiken. Socialstyrelsen (2015) belyser vikten av att de 

professionella har en medvetenhet kring problematiken, vilket kan påverka bemötandet på ett sätt som 

förhoppningsvis ger öppningar för frågor och samtal kring problematiken. 

 De professionella i denna studie beskriver att det finns ett stort utrymme inom socialtjänstens 

arbete för möjligheten att uppmärksamma sex som självskada och annan sexuell utsatthet, men att det 

ligger i individens eget ansvar att erhålla kunskap kring problematiken. Orcutt et al. (2005) belyser 

vikten av att upptäcka sex som självskada och för att synliggöra det behöver den professionella besitta 

kunskap om problematiken. Studiens professionella lyfter vidare avsaknaden av forskning, empiriska 

studier och utbildning kring sex som självskada – vilket de menar skulle underlätta för att upptäcka 

problematiken och föra samtal kring det med de unga. Russel (2012) och Wilton (2000) menar att det 

inte är konstigt att de professionella upplever svårigheter kring att tala med unga om sexuell utsatthet 

och sexualitet generellt, på grund av områdets komplexa karaktär och avsaknad av ämnesområdet i 

utbildningen. I denna studie nämner några av de professionella att de hade önskat en obligatorisk kurs 

om sexologi i grundutbildning för att erhålla mer kunskap kring området och för att underlätta att 

uppmärksamma sex som självskada och sexuell utsatthet i samtal med de unga. Russel (2012) 

beskriver även att kunskap kring sexualitet generellt ökar förutsättningar för de professionella att i 

samtal med unga uppmärksamma frågor kring ämnet. 

 Utifrån empirin noterade jag en intressant iakttagelse i relation till att studiens professionella 

belyser avsaknaden av kunskap kring sex som självskada. Under intervjuerna ställs nämligen frågan 

hur socialtjänsten förhåller sig till aktuell kunskap om sex som självskadebeteende, varpå ingen av 

studiens intervjupersoner uppger att de har tagit del av de utformade handböckerna som finns med 

sammanställd kunskap kring problematiken. De utformade handböckerna är riktade till de 

professionella som möter unga för att öka möjligheterna att bemöta och stötta unga med sex som 

självskadebeteende (Socialstyrelsen, 2015; Jonsson & Lundström Mattson, 2012; Jenstav & Meissner, 

2016). Att de professionella inte tagit del av de utformade handböckerna kan möjligtvis, enligt min 

tolkning, bero på dels att sex som självskada inte uppmärksammats inom socialtjänsten och dels att det 

ligger i det egna ansvaret att erhålla kunskap om problematiken. 

 Vad gäller att föra samtal med unga kring sex som självskada och sexuell utsatthet belyser 

Socialstyrelsen (2015) att en fördel kan vara om den professionella kontinuerligt ställer frågor kring 

problematiken, vilket skapar en vana och trygghet. Det framkommer även av denna studies 

professionella att övning ger färdighet och att det underlättar att ställa frågor till de unga kring 

sexualitet om man gjort det tidigare. De professionella belyser även vikten av att visa en öppenhet 

kring sexualitetsfrågor genom att våga ställa frågorna och visa att man är trygg i det. Av denna studie 

framgår att de professionella inom socialtjänsten önskar förbättra arbetet med att ställa frågor som kan 

upptäcka sex som självskada och annan sexuell utsatthet. Annon (1976, refererad i Elmerstig) 

beskriver att det finns möjligheter för professionella att ställa frågor kring sexualitet på flera 

samhällsnivåer och att det handlar om den professionellas kompetens. Majoriteten av studiens 
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professionella menar dock att det inte är naturligt att ställa frågor till de unga kring sex som 

självskada, sexuell utsatthet eller sexualitet generellt när den aktuella oron inte gäller problematiken. 

Annon (1976, refererad i Elmerstig) menar att det handlar om att de professionella inom socialtjänsten 

behöver ha en tillåtande hållning kring sexualitet för att förmedla en tillåtelse till de unga att prata 

kring ämnet. Det handlar om att de professionella bör ha kunskap om attityder, normer och ideal 

(ibid.; Elmerstig, 2012). Sociala normerna kring sexualitet analyseras vidare under sista temat sociala 

normer kring sex som självskada. 

6.2 Vikten av relationen mellan den professionella och den unge 
Bemötande är något som samtliga professionella i studien lyfter som en förutsättning för att arbeta 

med unga vilka har sex som självskadebeteende. Utifrån empirin går det att urskönja att bemötandet 

genomsyras av fokus på de ungas berättelser och känslor. Min tolkning är att det handlar om det som 

Røkenes och Hanssen (2007) beskriver att professionella bör möta hela människan och förhålla sig till 

den enskildes egna upplevelser, känslor, önskemål och vilja. De professionella lyfter även vikten av att 

vara objektiv genom att lyssna på den ungas berättelse utan att döma och blanda in egna värderingar.  

 I bemötandet lyfter de professionella relationen som en viktig del för att de unga ska känna 

trygghet att berätta om sex som självskada eller annan sexuell utsatthet, vilket även Røkenes och 

Hanssen (2007) beskriver som en förutsättning. Røkenes och Hanssen menar att relationen är en 

förutsättning för att individen ska kunna be om hjälp och känna trygghet att berätta om egna 

erfarenheter och känslor. En bärande och bra relation bygger på en samverkansprocess som skapar 

tillit, trygghet, känsla av trovärdighet och anknytning (ibid.). Røkenes och Hanssen beskriver att om 

individen känner en otrygghet i relationen hämmas förmågan att be om hjälp. Det är den 

professionellas roll att skapa förutsättningar för att främja individens förmåga att komma till insikt 

eller hantera olika situationer (ibid). Av intervjuerna framgår att de unga med omsorg väljer vilka de 

berättar för om sin utsatthet. De professionella i studien menar att de unga har full koll på och känner 

av om den professionella kan ta emot berättelsen. I relationsskapandet belyser således de 

professionella även vikten av att kunna ta mot de ungas berättelser och stanna kvar, vilket jag tolkar 

handlar om det Røkenes och Hanssen (2007) beskriver som att de professionella ska kunna vara nära 

den enskilde och stå ut i den egna smärtan. Studiens professionella belyser även vikten av att bekräfta 

det man hört dels genom att återberätta och dels visa att berättelsen har berört. Majoriteten belyser att 

det handlar om att vara personligt professionell i relationen genom att visa att det finns en människa 

bakom professionen.  

 Vad gäller tillit i en relation beskriver studiens professionella att det handlar om respekt och att 

värdesätta den unges integritet och talan. De professionella belyser vikten av att de unga blir tagna på 

allvar och inte förminskas. Majoriteten av studiens professionella menar att förtroendet är något som 

tar tid och att de unga sällan i första mötet berättar om den egna sexualiteten eller 

självskadebeteenden, i synnerhet sex som självskada. Att relationsskapandet och förtroendet tar tid är 
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även något som Røkenes och Hanssen (2007) belyser som krävande i arbetet med unga. Røkenes och 

Hanssen menar att relationsskapandet kräver tid för att överhuvudtaget få chansen att påverka eller nå 

fram till den unge. De menar vidare att det kan uppstå svårigheter om professionella agerar i 

förhållande till unga utan att ta hänsyn till relationen, vilket gör att möjligheten att prata om känsligare 

ämnen så som sexualitet kan te sig olika beroende på hur bärande relationen är mellan den 

professionella och den unge (ibid.). Intressant och värt att notera är att två av studiens professionella 

beskriver att unga kan ge förtroende redan vid första mötet, vilket jag tolkar står i kontrast till vad de 

resterande intervjupersonerna och även Røkenes och Hanssen beskriver. Vad som gör att unga känner 

förtroende för dessa två professionella redan vid första mötet går inte klart att urskönja ur resultatet. 

Røkenes och Hanssen (2007) menar att relationsskapandet inte är en instrumentell process där 

professionella kan tvinga till sig en kontakt, utan att det handlar om att skapa förutsättningar för att 

utveckla en relation och ge unga möjligheten att våga berätta om svåra erfarenheter (ibid.). 

 I förhållande till bemötande och relationsskapande lyfter även de professionella i studien vikten av 

tydlighet. De professionella menar att det är viktigt att sätta ramar för relationen och att ge den unge 

transparens i form av korrekt information. De beskriver att den unge måste veta vad den 

professionellas uppdrag är, vad denne kan vara behjälplig med och var de själva är i processen. Min 

tolkning är att denna aspekt av tydlighet är något som Røkenes och Hanssen (2007) inte belyser i 

förhållande till relationsskapandet mellan den professionella och den unge. Diskussion kring min 

tolkning av tydlighetens relevans tas vid i studiens sista avsnitt: 7. Slutsatser och diskussion. 

6.3 Sociala normer kring sex som självskada 
Elmerstig (2012) menar att det är av stor vikt att de professionella har kunskap om hur sexualitet är 

konstruerad i det samhälle där de verkar för att kunna arbeta med frågor kring ämnet. Utifrån empirin 

står det klart att sex som självskada eller sexualitet generellt är områden som de professionella inom 

socialtjänsten sällan eller aldrig för samtal kring, varken inom verksamheten eller med de unga. Under 

intervjuerna framgår att frågor kring ungas hälsa och utveckling idag handlar om psykisk eller fysisk 

hälsa, där sexuell hälsa inte ingår. Av studien framgår att den sexuella hälsan uppmärksammas enbart i 

de fall då det i specifika ärenden finns en uttalad problematik kring området. Socialstyrelsen (2015) 

beskriver även att socialtjänsten sällan frågar unga om erfarenheter kring sexualitet om det inte är 

uttalat i ett ärende. Å ena sidan menar de professionella i studien att det inte handlar om att sexualitet 

är tabubelagt utan snarare att det inte har uppmärksammats inom socialtjänsten. Å andra sidan 

beskriver majoriteten av studiens professionella att svårigheten med att föra samtal med unga kring 

sexualitet beror på att det är ett känsligt ämne. De menar att sex som självskada osynliggörs med 

anledning av att det är känsligt och med hänsyn eller rädsla till att kränka den unge. Värt att notera är 

att en professionell belyser att om unga inte får frågan ges dom heller ingen möjlighet att prata om det, 

vilket innebär att det är mer kränkande för de unga att inte få frågan än att få frågan. De professionella 

beskriver synen på ungdomssexualitet och det kan då tolkas enligt Lewin (2010) som att de 
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professionella är en del i hur samhället konstruerar och kontrollerar de ungas verklighetsbild av sin 

egen sexualitet. Lewin (2010) menar att den enskildes sexualitet, verklighetsbild och uttryckssätt 

formas av den sexuella socialisationsprocessen denne genomgår under sin barn- och ungdom. 

 Av studiens resultat framkommer att det finns en generell uppfattning om att de unga sällan 

berättar för professionella om sex som självskada eller annan sexuell utsatthet. Majoriteten av de 

professionella menar att anledningen till att de unga inte berättar om problematiken beror på att det är 

ett intim och skam- och skuldbelagt ämne eller att de unga har en annan syn på sexualitet än de 

professionella. Socialstyrelsen (2015) belyser även att det är en vanlig föreställning bland 

professionella att de unga tycker att det är mer skamfyllt då de utsatt sig själv för skadan. Värt att 

notera är att några av studiens professionella inte upplever att unga har svårigheter att prata kring 

problematiken, vilket skulle kunna bero på att de öppnar upp för samtal kring sexualitet. Däremot 

framkommer under denna studie att det finns en generell uppfattning av att sexualitet generellt är ett 

känsligt ämne i samhället både för unga och vuxna, i synnerhet vad gäller sex som självskada. Sex 

som självskada är inte lika självklart i samhället idag som andra typer av självskadebeteenden. 

Samhället har börjat synliggöra sexuell utsatthet och även synen på sexualitet har förändrats, vilket ger 

de professionella förhoppningar om att det kanske blir lika självklart att prata om sex som självskada 

om tio år. Lewin (2010) menar att den sexuella socialisationsprocessen innebär att samhället 

konstruerar de sexuella spelreglerna om vad samhället uppfattar som normalt och avvikande. De 

professionella i studien menar att samhällets normalisering av sexualitet skulle skapa förutsättningar 

för de unga att berätta för professionella om sex som självskada eller annan sexuell utsatthet. Av 

studien framgår även att sexualitet behöver synliggöras på alla olika nivåer, från samtal kring det i 

tidig ålder till förebyggande arbete likt andra förebyggande arbeten kring alkohol och narkotika.  

 Under studien framkommer även beskrivningar av utsagor från de unga vad gäller vikten att våga 

prata om sexuell utsatthet och sexualitet generellt, vilket även framgår i tidigare studier där de unga 

sagt att det önskar att synliggöras (Socialstyrelsen 2015; Jonsson & Lundström Mattsson, 2012; 

Jenstav & Meissner, 2016). Här tolkar jag det som att de unga uttrycker en önskan om att få prata om 

erfarenheter kring sex som självskada och sexualitet generellt, men att samhället i den sexuella 

socialisationsprocessen lärt de unga att (Lewin, 2010) det inte är något som professionella och andra 

vuxna vill bemöta. Lewin (2010) menar att den sociala konstruktionen av sexualitet innefattar 

samhälleliga normer av vad som uppfattas som ett normalt eller avvikande beteende. Då sexuell 

utsatthet och sex som självskada inte uppmärksammas av samhället kan det tolkas som att det är ett 

avvikande beteende, vilket då påverkar de professionellas uppfattning av att de unga inte vill prata om 

problematiken. Av studien framgår att de professionella önskar att sexualitet generellt bör 

normaliseras i samhället för att de unga ska våga prata om sex som självskada eller annan sexuell 

utsatthet. Utifrån empirin är min tolkning att professionella är en del i den sociala konstruktionen av 

de ungas sexualitet. I studien illustrerar de professionella att professionella kan öka oro- och 

skamkänslor hos unga genom att förstora upp att prata om sexualitet generellt.  
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7. Slutsatser och diskussion 
Syftet med studien var att öka kunskapen om hur professionella inom socialtjänsten bemöter och 

arbetar med unga vilka har sex som självskadebeteende. Studiens övergripande frågeställningar 

berörde de professionellas arbete med och samtal kring sex som självskada. Studiens resultat visar att 

de professionella inom socialtjänsten inte specifikt arbetar med unga vilka har sex som självskada. 

Resultatet visar även att sex som självskada är ett område de sällan eller aldrig för samtal kring, 

varken inom verksamheten eller med de unga. Här vill jag passa på att påminna läsaren om att 

resultatet inte kan generaliseras till samtliga socialtjänster då resultatet utgörs av utsagor från tio 

professionella inom nio olika verksamheter. Resultatet bistår däremot med ökad kunskap och en 

bredare förståelse av unga med sex som självskada i relation till socialtjänsten. 

 Studiens första frågeställning ämnade att undersöka hur professionella inom socialtjänsten arbetar 

med unga vilka har sex som självskadebeteende. Det framgår av intervjupersonerna att de inom 

socialtjänsten inte specifikt arbetar med unga som skadar sig genom sex, detta då det inte är något som 

uppmärksammats vad gäller ungas hälsa och utveckling. Det är enbart i enskilda fall där 

problematiken kring den unge har varit uttalat sex som självskada som de professionella arbetat med 

det. När det gäller sex som självskada visar materialet att de professionellas kännedom om 

problematiken är begränsad och att de finner det svårdefinierat. De professionella uppger att de vet att 

problematiken finns men upplever att det inte finns tillräckligt med kunskap eller studier kring det. För 

att kunna arbeta med problematiken krävs mer kunskap och att det uppmärksammas inom 

socialtjänsten framhäver intervjupersonerna. Russel (2012) visar även att professionella med högre 

kunskap kring sexuell hälsa upplevde mindre svårigheter att ta upp sexualitetsfrågor i samtal med 

unga. Intressant att notera är den iakttagelse som nämns i analysen att studiens intervjupersoner inte 

tagit del av de utformade handböcker från Socialstyrelsen (2015) som finns med sammanställd 

kunskap kring problematiken. Socialstyrelsen (2015) belyser att kunskapen är framtagen i syfte att öka 

möjligheten för de professionella att bemöta och stötta unga med sex som självskadebeteende. Utifrån 

studiens empiri väcks således en frågeställning, hur påverkas bemötandet av unga med sex som 

självskadebeteende om de professionella inte erhåller kunskap om problematiken? De professionella i 

studien är alla överens om att det finns ett stort utrymme inom socialtjänstens arbete för möjligheten 

att uppmärksamma sex som självskada och annan sexuell utsatthet. En slutsats som går att dra utifrån 

studiens material är att unga med sex som självskadebeteende fortsätter att vara osynliga inom 

socialtjänstens nät, men att det finns en önskan hos de professionella om att bli bättre i arbetet för att 

uppmärksamma dessa unga. 

 Studiens andra frågeställning ämnade att undersöka hur professionella inom socialtjänsten för 

samtal kring sexuellt beteende i relation till psykisk ohälsa, både inom verksamheten och med de 

unga. Av studien framgår att de professionella sällan eller aldrig för samtal kring sex som självskada, 

varken inom verksamheten eller med unga. De professionella menar att problematiken ännu inte har 
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uppmärksammats inom socialtjänsten eller i samhället. Majoriteten av de professionella beskriver 

svårigheter att uppmärksamma problematiken i samtal med unga då de upplever att ämnet är känsligt. 

De professionella menar även att unga inte berättar för professionella om sexualitet eller 

självskadebeteende, i synnerhet sex som självskada, med anledning av att de är känsliga ämnen. Av 

studien framgår att de professionellas kunskap kring problematiken och relationsskapandet är viktigt 

för att unga ska våga berätta om sina erfarenheter. De professionella menar även att sexualitet 

generellt behöver normaliseras i samhället på flera nivåer för att unga ska våga berätta om sex som 

självskada eller annan sexuell utsatthet. En slutsats som går att dra utifrån studiens material är att det 

idag är sällsynt att professionella inom socialtjänsten för samtal kring sex som självskada. Å ena sidan 

beskriver de professionella att problematiken inte har uppmärksammats inom socialtjänsten, å andra 

sidan beskriver de att medvetenheten kring problematiken är i startgroparna. Socialstyrelsen (2015) 

belyser vikten av att professionella som möter unga har en medvetenhet kring sex som självskada då 

det kan påverka bemötandet av dessa unga. Utifrån studiens empiri väcks således ytterligare en 

frågeställning, hur påverkas bemötandet av unga med sex som självskadebeteende om medvetenheten 

om problematiken är begränsad hos professionella? En sammanfattande slutsats är att de 

professionella anser att sex som självskada är viktigt att forska vidare kring för möjligheten att 

utveckla arbetet med och bemötandet av unga med problematiken. 

 Vad gäller den teoretiska referensramen är min upplevelse att den varit relevant utifrån empirin och 

i analysen tillfört en tydlig koppling för att bättre kunna förstå hur professionella inom socialtjänsten 

bemöter och arbetar med unga som har sex som självskadebeteende. Jag har med hjälp av Røkenes 

och Hanssen (2007) kunnat urskönja att de professionella talar om yrkeskompetens som en 

förutsättning för möjligheten att bemöta och arbeta med dessa unga. Däremot är min iakttagelse 

utifrån analysen att Røkenes och Hanssen saknar en viktig aspekt i relationsskapandet mellan 

professionella och unga (ibid.). Studiens resultat visar nämligen att tydlighet är viktigt i 

relationsskapande och bemötande, detta då det handlar om att sätta ramar för relationen och ge de 

unga transparens i form av korrekt information. De professionella i studien beskriver att den unge 

måste få veta vad den professionellas uppdrag är, vad denne kan vara behjälplig med och var de själva 

är i processen. Vad jag kan se benämner Røkenes och Hanssen (2007) inte vikten av tydlighet 

gentemot den andre i relationsskapandet, utan de nämner att den professionella ska skapa 

förutsättningar så som tillit, trygghet, känsla av trovärdighet och anknytning. En fråga som väcks hos 

mig är således avsaknaden av tydlighet i Røkenes och Hanssens förutsättningar för relationsskapandet 

(ibid.), detta då jag menar likt de professionella i studien att det har en inverkan på relationsskapandet. 

Min tolkning är att tydlighet kan kopplas till ungas rätt att få relevant information och möjlighet att 

framföra sina åsikter (SoL, SFS 2001:453, kap. 11, 10 §, 1 st.), vilket ger unga kontroll över sin egen 

situation. 
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7.1 Vidare forskning 

Av uppsatsens empiri likt tidigare studier framkommer att kunskap kring sex som självskada ännu är 

mycket begränsad, både hos de professionella och utifrån forskning och empiriska studier kring ämnet 

(Socialstyrelsen, 2015; Jonsson & Lundström Mattsson, 2012; Jenstav & Meissner, 2016). Utökad 

kunskap kring sex som självskada skulle enligt min mening underlätta för uppmärksammandet och 

förståelsen av problematiken. Orcutt et al. (2005) belyser även vikten av kunskap kring sex som 

självskada i relation till att kunna synliggöra problematiken, men likaså för att professionella ska ges 

förutsättningar i arbetet med att förändra beteendemönstret hos personer med problematiken. Vidare 

forskning kring problematiken vad gäller dess omfattning, funktion och implikationer för unga skulle 

därav, enligt min tolkning, kunna leda till framtida behandlingsramar i syfte att stötta professionella i 

att bemöta och arbeta med dessa unga.  

 Något som framkommit ur empirin är att samhällets syn på sex som självskada har en viktig 

betydelse för både socialtjänstens arbete med problematiken och, enligt de professionella, ungas 

känsla av att våga berätta om deras sexuella utsatthet. I analysen nämner jag min tolkning av att 

professionella är en del i den sociala konstruktionen av ungas sexualitet, exempelvis illustreras att 

professionella kan öka oro- och skamkänslor hos unga genom att förstora upp att prata om sexualitet 

generellt. Ett annat exempel på att professionella är medskapare av ungas sexualitet är i relation till de 

olika föreställningar kring sexualitet vilka beskrivs som utifrån ungas perspektiv. I relation till min 

tolkning att professionella är en del i den sociala konstruktionen av ungas sexualitet väcks några 

frågeställningar att forska vidare kring: Vem av parterna är det egentligen som upplever oroskänslor 

över att föra samtal kring sex som självskada – de professionella eller de unga?, Vilka frågor 

behandlar egentligen fältet för socialt arbete – det som är normaliserat eller det som är avvikande? 

och Vem bär ansvaret över svårigheterna kring sexualitetsfrågor – de professionella eller samhället?. 

Vidare forskning kring samhällets och professionellas påverkan på synen av sex som självskada kan 

vara önskvärt att fördjupa sig inom för att ge unga med problematiken adekvat bemötande och hjälp. 

7.2 Implikation för socialt arbete 

Unga med sex som självskadebeteende är en ökande målgrupp vilka på olika sätt har brister i sina 

levnadsförhållanden. Det har visat sig att unga med sex som självskadebeteende har sämre hälsa än 

andra unga och är betydligt mer utsatta vad gäller våld och övergrepp (Svedin et al., 2015, 2017). Likt 

beskrivningen i studiens relevans för socialt arbete är unga som skadar sig genom sex ett socialt 

problem där samhället bör ingripa. Dessa unga kommer i kontakt med professionella inom många 

olika organisationer för socialt arbete, exempelvis socialtjänsten. Av studien framgår att kunskap kring 

problematiken är begränsad inom socialtjänsten och att de professionella anser att det är viktigt att 

forska vidare kring. Vidare forskning kring unga med sex som självskada skulle kunna stärka det 

sociala arbetets praktik genom att professionella får en fördjupad förståelse för dessa unga och 

problematiken. Arbetet kring unga skulle således förstärkas och genom forskning baseras på bästa 

tillgängliga kunskap.  
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Bilagor 
Bilaga 1 – informationsbrev 
Hej! 

 

Jag är socionomstuderande från Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm och ska skriva ett 

examensarbete i form av en kandidatuppsats. Jag ska genomföra en kvalitativ undersökning vilken 

handlar om socialtjänsten i relation till unga vilka använder sex som självskadebeteende. Syftet är att 

öka kunskapen om hur professionella inom socialtjänsten bemöter och arbetar med unga vilka 

använder sex som självskadebeteende. Jag är intresserad av hur ni inom ramen för er verksamhet 

arbetar med unga vilka använder sex som självskadebeteende och hur samtal förs kring psykisk ohälsa 

och sexuellt beteende, dels inom verksamheten och dels med de unga. Då socialtjänsten är en viktig 

samhällsaktör för målgruppen och det finns begränsat med kunskap om socialtjänsten i relation till 

denna målgrupp, är det betydelsefullt för mig att ta del av just era perspektiv för genomförandet av 

studien. 

 

Jag önskar komma i kontakt med och genomföra intervjuer med professionella inom socialtjänsten 

vilka möter unga personer mellan 12 och 25 år. Medverkan i studien är frivilligt och samtliga 

deltagare har själva rätt att bestämma över sin medverkan. Samtliga deltagare kan vidare avstå från att 

svara på frågor eller avbryta intervjun när som helst om så önskas. För att skydda deltagarnas integritet 

och undvika igenkännande av utomstående kommer samtliga, dels deltagare och kommuner att 

avidentifieras och dels uppgifter att behandlas konfidentiellt. 

 

Intervjuerna kommer att äga rum vecka 14, 15 och 16 – 2018, i möte eller per telefon/Skype och på en 

tid anpassat efter deltagarna. Intervjuerna kommer att genomföras individuellt, omkring 45–60 

minuter, och utifrån olika teman som handlar om socialtjänsten i relation till unga vilka använder sex 

som självskadebeteende. Jag har som önskemål att spela in intervjuerna för att sedan transkribera dem, 

detta för att informationen som deltagaren delgivit ska återges så korrekt som möjligt. Ljudfilerna 

kommer att raderas efter transkriberingen. Om deltagaren inte vill bli inspelad, kommer intervjun att 

skriftligt antecknas.  

 

Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att höra av dig till mig, danhern@esbhstudent.se, 070-

925 65 39. Du kan även kontakta min handledare, anna.whitaker@esh.se, 08-555 05 112. 

 

Jag ser fram mot att höra från dig! 

Med vänliga hälsningar, 

Danielle Hernberg  



 

 

Bilaga 2 – Informations- och samtyckesbrev till intervjuperson 
Hej! 
 
Jag är socionomstuderande från Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm och ska skriva ett 
examensarbete i form av en kandidatuppsats. Jag ska genomföra en kvalitativ undersökning vilken 
handlar om socialtjänsten i relation till unga vilka använder sex som självskadebeteende. Syftet är att 
öka kunskapen om hur professionella inom socialtjänsten bemöter och arbetar med unga vilka 
använder sex som självskadebeteende. Jag är intresserad av hur ni inom ramen för er verksamhet 
arbetar med unga vilka använder sex som självskadebeteende och hur samtal förs kring psykisk ohälsa 
och sexuellt beteende, dels inom verksamheten och dels med de unga. Då socialtjänsten är en viktig 
samhällsaktör för målgruppen och det finns begränsat med kunskap om socialtjänsten i relation till 
denna målgrupp, är det betydelsefullt för mig att ta del av just era perspektiv för genomförandet av 
studien. 
 
Studien kommer att genomföras via intervjuer som varar cirka 45–60 minuter per intervjutillfälle. Jag 
kommer att använda mig av ljudupptagning för att spela in intervjun. Syftet med ljudinspelningen är 
att informationen du som deltagare delgivit ska återges så korrekt som möjligt. Ljudfilerna kommer att 
raderas efter transkribering och vid avslutad studie kommer även transkriberingen att raderas. I det fall 
du inte önskar att bli inspelad, kommer intervjun att skriftligt antecknas. Ditt deltagande är frivilligt 
och du har själv rätt att bestämma över din medverkan. Du kan avstå från att svara på frågor eller 
avbryta intervjun när som helst om så önskas. Under studiens gång kommer insamlad information att 
förvaras på ett USB-minne och endast att hanteras av mig. I uppsatsen kommer både citat och referat 
användas från intervjuerna, dock kommer svaren vara avidentifierade och således framgår inte vem 
uppgiftslämnaren är. Efter avslutad studie kommer uppsatsen att finnas tillgänglig för dig att erhålla 
om så önskas. 
 
 
Intervjupersonerna kommer att avidentifieras och samtliga uppgifter kommer att behandlas 
konfidentiellt. 
 
 
Tack för att du vill medverka i min studie! 
 
 
Vid eventuella frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till mig, 
danhern@esbhstudent.se, 0709256539. Du kan även kontakta min handledare, anna.whitaker@esh.se, 
08-555 05 112 
 
Härmed samtycker jag till ovanstående villkor: 
 
Datum:_________________________________________ 
Namnunderskrift:_________________________________ 
En kopia av detta samtyckesbrev finns tillgänglig för dig att erhålla.  



 

 

Bilaga 3 – Intervjuguide 
Bakgrund 

Utbildning, yrkesbakgrund 
Antal år med målgruppen unga / inom socialtjänsten 
Nuvarande instans inom socialtjänsten 

Sex som självskadebeteende - företeelsen 

• Hur skulle du definiera sex som självskadebeteende? 

• Vill du beskriva lite mer om din kunskap kring sex som självskadebeteende? 

Arbetet inom verksamheten med unga i relation till psykisk ohälsa och sexualitet 

• Vill du berätta lite om hur ni arbetar för att synliggöra psykisk ohälsa och självskadebeteende?  

• Hur arbetar ni för att synliggöra sexuell hälsa, sexuellt beteende och sexuell utsatthet? 

• I mötet med unga, hur för ni samtal om psykisk ohälsa och sexuellt beteende?  

• Vad har ni för rutiner då det framkommer att den unge har sex som självskadebeteende?  

• Hur ser samarbetet ut med andra instanser kring unga med sex som självskadebeteende? 

• Hur förhåller sig verksamheten till aktuell kunskap om sex som självskadebeteende?  

Normer inom verksamheten kring sex som självskada 

• Hur upplever du att samtal förs generellt kring ämnet sex i relation till yrkesrollen?  

• Hur förs samtal kring unga i relation till psykisk ohälsa, sexuellt beteende och sexuell 

utsatthet? 

• Hur förs samtal kring unga som har sex som självskadebeteende? 

• Hur uppfattar du att dina medarbetare upplever att prata med unga om sex och sexuellt 

beteende? 

Den professionelles egna tankar och upplevelser 

• Vill du berätta om dina professionella erfarenheter av unga med sex som självskadebeteende? 

• Hur tänker du kring att ställa frågor till unga om sex och sexuellt beteende? 

• Vad tänker du kring professionella och bemötande av unga med sex som självskadebeteende?  

• Vad upplever du behövs för att minska oro-/skamkänslor bland unga att prata om sex som 

självskada?  

Avslutande frågor 
Finns det något som du upplever att jag har glömt att fråga om? 

Skulle det vara okej om jag kontaktar dig om jag eventuellt önskar komplettera med någon fråga? 


