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Studien är kvalitativ med en hermeneutisk utgångspunkt och 

insamlingsmetoden är semistrukturerade intervjuer. Studiens syfte var att 

belysa hur personal inom barn- och ungdomspsykiatrin uppfattar 

självskadebeteende och insatser hos barn och ungdomar samt vilka 

överväganden de gör vid val av insatser. Frågeställningarna var: hur uppfattar 

personal inom barn- och ungdomspsykiatrin självskadebeteende, hur uppfattar 

personalen de insatser som barn- och ungdomspsykiatrin erbjuder barn och 

ungdomar med självskadebeteende och vilka överväganden gör personal inom 

barn- och ungdomspsykiatrin i val av insatser till barn och ungdomar med 

självskadebeteende? Resultatet tolkades med hjälp av Moira von Wrights 

punktuella och relationella perspektiv.  Resultatet visade att 

självskadebeteende är ett beteende med flera orsaker där ångest och 

relationsproblem är mest framträdande. Insatserna som erbjöds var få och 

dialektisk beteendeterapi var förstahandsbehandlingen. Det fanns flera olika 

överväganden som till exempel missbruk, intensitet och motivation. Insatserna 

individanpassades vid behov.  

 





Förord 

Först och främst vill vi tacka våra respondenter som delat med sig av sina tankar, 

kunskaper och erfarenheter. Studien hade inte gått att genomföra utan er. Vi vill 

även tacka Stellan Jeppsson, vår handledare och stöttepelare i uppsatsarbetet.  
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INTRODUKTION 

Självskadebeteenden har ökat markant i hela befolkningen enligt Trepal, Wester och 

Macdonald (2006) som hänvisar till Lester som hävdar att det år 1971 var ca 1 % av 

befolkningen som skadade sig själva. Vidare hänvisar Trepal, Wester och Macdonald 

(2006) till Brierie och Gil som påvisar att det är ca 4 % av befolkningen som skadat sig 

själva under 90-talet. 

Ungefär 3-7 % av ungdomarna i Sverige har ett självskadebeteende och av de som har 

psykiatri- eller samhällsvård så är det cirka 30 % av flickorna samt 10 % av pojkarna 

som har någon form av självskadebeteende (Ahnemark, Hultén & Åsberg, 2004). 

Choate (2012) refererar till Hilt m.fl.; Latzman m.fl.; Muchlenkamp m.fl.; Nock & 

Favazza; Rodham & Hawton som fått fram att det är ca 13-45 % av ungdomarna som 

har skadat sig själva. De oroar sig över de höga siffrorna och ser självskadebeteendet 

som ett vanligt problem hos många unga. De påstår att många unga utvecklar ett 

självskadebeteende redan vid 12-14 års ålder. Detta tog även McDougall och Brophy 

(2006) upp i sin artikel då de även hävdar att ökningen av att ha ett självskadebeteende 

är minst 30 % sedan 1980. Detta gör självskadebeteende till ett stort hälsoproblem. 

Nixon, Cloutier och Jansson (2008) som gjorde sin studie i USA fick fram att 

genomsnittsåldern var 15,2 år när man för första gången skadade sig själv.  

Ahnemark, Hultén och Åsberg (2004) påpekar i sin artikel att det är svårt att få fram 

säkra siffror på hur många som skadar sig själva då det ofta sker i avskildhet och inte 

alltid behövs sjukhusvård för skadorna. 

Ståhl (2007) hävdar att det finns en idealbild av den typiska självskadaren. Denna är en 

vit, psykiskt labil och skör tjej i tonåren. Tjejer som uppfyller detta får många gånger 

känslan av en identitet, att man blir en någon. Känslan av att vara någon gör att 

sammanhang och känslan av hemkomst stärks, man är inte ensam. Killar med 

självskadebeteende uppfyller i detta fall inte könskriteriet och därför blir denna identitet 

svår uppnå. Den idealiska bilden av en självskadande kille är istället en utåtagerande 

och kriminell kille. Genom att identifiera sig med detta ideal blir killar mer extroverta 

än tjejer. I detta fall blir självskadebeteende hos killar svårare att märka då de står 

utanför det feminina självskadeidealet och istället uppfyller den maskulina idealbilden 

av en utåtagerande kille. Dock är killar många gånger inte tillräckligt utåtagerande för 

att få uppmärksamhet och i många fall tror man istället att det handlar om ett enstaka 

normbrott. Samtidigt påkar Ståhl (2007) att själva självskadebeteendet ses som något 

inåtvänt och i detta fall även feminint. Därför beror upptäckandet av självskadebeteende 

hos killar mycket på omgivningen ser på beteendet.  

Under 2011 enades Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialdepartementet 

kring en satsning på ett projekt som heter Nationella självskadeprojektet. Projektet har 

som mål att förbättra och samordna insatserna samt utveckla kunskapen om vården av 

unga som har ett självskadebeteende. Projektet vill förebygga självskadebeteenden 

genom att skapa bättre tidig vård och en struktur som tillgodoser personers behov av 

vård (Socialdepartementet, 2011). 
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Vi har valt att skriva om hur personal inom barn- och ungdomspsykiatrin tänker kring 

självskadebeteende och överväganden vid val av insatser till barn med 

självskadebeteende. Detta då självskadebeteende är ett omtalat ämne och för att vi 

tidigare undersökt icke-suicidalt självskadebeteende hos ungdomar. 

Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv är det viktigt att ha kunskap kring 

självskadebeteende och behandlingar då det ofta förekommer vid tillstånd såsom 

emotionell instabil personlighetsstörning, ångest och depression. Ett självskadebeteende 

kan även tyda på att något inte står rätt till och om man kan se tecknen tidigt så kan det 

vara möjligt att hindra problemen i tid. 

Då det är vanligt med både mörkertal och att man inte ser självskadebeteende lika lätt 

hos killar tror vi att det är viktigt för behandlingspedagoger att få denna kunskap så de 

lättare kan se och upptäcka ett självskadebeteende och behandla det i tid. Sprider man 

kunskapen om självskadebeteende, hur det kan se ut och hur en behandling kan se ut 

kan mörkertalen minskas och fler få hjälp med sitt självskadebeteende. En ökad 

kunskap ger en bättre förståelse. 

Bakgrund 

Vad är självskadebeteende? 

När man använder sig av ordet självskadebeteende kan detta ha olika betydelser. Det vi 

vanligtvis menar då vi pratar om självskadebeteende är när en person avsiktligt orsakar 

direkt skada på den egna kroppen, till exempel genom att skära eller bränna sig. Inom 

vården brukar även överdoser räknas som självskadebeteende. Den vanligaste 

användningen av ordet självskadebeteende menar inte handlingar där en person försöker 

ta sitt liv. Det finns många ord för att förklara självskadebeteende, till exempel 

självskadande handling, självskadehandling, skadebeteende eller ett självskadande 

beteende. Alla dessa begrepp har dock samma innebörd. Ordet självdestruktivitet kan 

dock användas som en mer övergripande kategori av handlingar som kan vara skadliga 

både psykiskt och fysiskt (Bjärehed, 2012).  

Bjärehed (2012) anser att det finns ett behov av att ha en tydligare definition på ordet 

självskadebeteende inom både forskning och verksamheter som arbetar med detta. Det 

finns internationellt flera olika förslag på hur det kan definieras och Bjärehed (2012) 

definierar genom Nocks definition från år 2009 hur det kan delas upp i olika kategorier. 

Övergripande är benämningen självdestruktivt beteende (beteende med avsikt att det 

kommer leda till fysisk eller psykisk skada) som delas upp i både indirekt 

självskadebeteende (skadan är inte avsikten med beteendet) och direkt 

självskadebeteende (skadan är avsikten med beteendet). Man skiljer på direkta 

självskadebeteenden som är suicidala (avsikten är att dö) och de som är icke-suicidala 

(avsikten är inte att dö). När svenskar pratar om självskadebeteenden syftar de oftast till 

att skära, rispa eller bränna sig vilket definieras som avsiktligt direkt självskada på 

kroppen utan suicidal mening, vilket i sin tur även kan anges efter olika 

svårighetsgrader (mild, måttlig, svår). 
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Favazza (1996) väljer istället att definiera självskadebeteende i tre kategorier med 

underrubriker: 

1) Grov självskada vid allvarlig psykisk funktionsnedsättning, som i sin tur delas in i 

grov självförvållad kroppsskada, självstympande beteende (avsiktlig handling som 

oftast skadar kroppen permanent, t.ex. sticka ut ögonen eller amputera kroppsdelar) och 

i stereotyp självskada (monotona, upprepande, ofta rytmiska handlingar utan avsikt eller 

känslor, t.ex. dunka huvudet i väggen och hårutdragning, ofta vid autism eller 

utvecklingsstörning).  

2) Avsiktligt självskadesyndrom vilket innebär förhållningsätt eller levnadsätt som kan 

skada kroppen, dock liten risk för dödlig utgång i ett kort tidsperspektiv, exempelvis 

alkohol- och narkotikamissbruk eller avvikande ätbeteende.  

3) Ytlig självskada som delas in i två delar, den ena är kompulsivt/tvångsmässigt 

självskadebeteende vilket är av tvångsmässig karaktär och upprepas ofta flera gånger 

om dagen och kan innebär att rycka ut hår från kroppen, riva sig eller klippa sig i huden. 

Den andra delen är impulsivt självskadebeteende som innebär skära, bränna, rispa och 

slå kroppen och personen får en snabb och kort befrielse från outhärdliga 

känslotillstånd. Kriterier för detta impulsiva självskadebeteende är upptagenhet av att 

skada kroppen fysiskt, upprepade misslyckande att stå emot impulser att skada kroppen 

(resulterande i vävnadsskador), upplevelse av inre spänning strax innan självskadan och 

känsla av lättnad/välbefinnande i anslutning till självskadehandlingen.  

De vanligaste delarna att skada vid ytligt självskadebeteende är armarna, händerna 

vristerna, låren och magen enligt Klonsky och Muehlenkamp (2007) som refererar till 

Favazza & Conterio; Gratz; Herpertz; Whitlock m.fl. Nixon m.fl. (2008) har undersökt 

vilka sätt som var vanligast att skada sig på. Personerna i studien använde ibland flera 

olika sätt att skada sig på, därför kan samma person räknas flera gånger. 83,2%  skadade 

sig genom att skära sig, riva sig och slå sig, 31,5% tog överdos eller rekommenderad 

dos av medicin i syfte att skada sig. Skada sig själv med droger eller alkohol gjorde 

16,9% av personerna med självskadebeteende och 9,4% hade ett ospecificerat 

självskadebeteende. McDougall och Brophy (2006) skriver dels om samma former av 

självskadebeteende och att det även är att skålla sig själv med varma vätskor eller 

dylikt, dra bort hårstrån från kroppen och att medvetet bryta sina egna ben. De flesta 

som självskadar sig har använt mer än en metod (Klonsky & Muehlenkamp, 2007).  

Orsaker bakom och syften för icke-suicidalt självskadebeteende hos unga 

 Psykiska orsaker/syften 

Klonsky och Muehlenkamp (2007) påpekar att det är vanligt att de som skadar sig 

själva har vissa speciella psykiska karaktärsdrag och ett av det vanligaste är negativa 

tankar. Dessa negativa tankar är något som förekommer mer frekvent och intensivt i det 

vanliga livet hos dem som har ett självskadebeteende än hos dem som inte skadar sig 

själva. De negativa tankarna leder ofta till depression, dåligt temperament och ängslan. 

Alla dessa negativa tankar är den största orsaken till att man utvecklar ett 

självskadebeteende. Choate (2012) hävdar i sin artikel att det finns bevis för att unga 
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som skadar sig själva har ett genetiskt anlag för en högre emotionell och kognitiv 

sårbarhet.  

Klonsky och Muehlenkamp (2007) påstår att förutom negativa tankar så har ofta de 

självskadande svårt att uttrycka sina känslor. Detta bekräftar även McDougall och 

Brophy (2006) i sin artikel där de även hävdar att unga med självskadebeteende hellre 

skadar sig än att prata om sina problem. Klonsky och Muehlenkamp (2007) påstår att 

ungdomar som har ett självskadebeteende beskriver sig i vissa fall som att de inte 

känner någonting eller känner sig oäkta. Något annat som i många fall definierar en 

person med självskadebeteende är det självkritiska tänkandet. De självskadande riktar 

mycket ilska mot sig själva vilket leder till att de straffar sig själva och skadar sig själva. 

Har man både det självkritiska tänkandet och de negativa känslorna påstår Klonsky och 

Muehlenkamp (2007) att man är i riskzon för ett självskadebeteende. Nixon m.fl. (2008) 

har i sin studie fått fram att impulsivt beteende är starkt associerat med icke suicidalt 

självskadebeteende.  

 Familj och bakgrund 

Klonsky och Muehlenkamp (2007) påstår att många forskare tar för givet att de som har 

ett självskadebeteende har varit utsatta för sexuella övergrepp och att det är därför de 

skadar sig själva. De betonar dock att det inte behöver vara så men att det finns 

paralleller mellan de psykologiska riskerna för sexuella övergrepp och ett 

självskadebeteende. Choate (2012) däremot rapporterar att det är 79 % av de som 

skadar sig själva som har utsatts för sexuellt utnyttjande som barn. Holmqvist, Carlberg 

och Hellgren (2008) har i sin studie fått fram att det är cirka 27 % av de 205 flickor med 

självskadebeteende som de undersökt som hade blivit utsatta för någon form av sexuellt 

utnyttjande.  

Forskare som har undersökt familjedynamiken har funnit att självskadande ungdomar 

ofta kommer från försummade hem hävdar Trepal, Wester och Macdonald (2006) enligt 

Himber. Självskadebeteende kan således vara ett tecken på problem inom familjen, inte 

bara ur individen själv (Trepal, Wester & Macdonald, 2006). De Leo och Heller (2004) 

hävdar i sin studie att den starkaste faktorn för ett självskadebeteende hos ungdomar är 

när de upplevt självskadebeteende hos föräldrar eller vänner.  

 Att ha kontroll över sig själv 

Klonsky och Muehlenkamp (2007) hävdar att många som skadar sig själva vill ha 

kontroll över sin kropp och skadar sig för att kontrollera sig själva. Ungdomarna kan 

exempelvis använda rakbladet när de känner att livet känns stressigt och jobbigt. De 

hanterar då stressen genom att skära sig själva samtidigt som de har kontroll över det 

och kan även stoppa blödandet när de vill. 

Självskadebeteendet kan även fungera som ett straff för den personen som utför det. 

Många har mycket ilska inom sig och tar ut denna genom att skada sig själva. Förutom 

att kunna kontrollera sig själva är detta en av de största orsakerna till ett 

självskadebeteende (Klonsky & Muehlenkamp, 2007). 
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 När självskadebeteendet smittar 

Klonsky och Muehlenkamp (2007) beskriver fortsättningsvis hur ett självskadebeteende 

kan smitta. En orsak som kan motivera till att fortsätta skada sig är när man lyckas få 

andra att skada sig själva. I vissa fall kan ett självskadebeteende vara ett sätt att skapa 

gemenskap med andra.  

Choate (2012) tar upp mediaperspektivet som en källa till självskadebeteende. Många 

kända personer kommer idag ut med sina självskadebeteenden vilket gör att unga ofta 

får se och höra om självskadebeteenden. Detta bidrar till att beteendet blir mer 

accepterat i samhället och vanligare bland unga. I filmer kan man många gånger se 

ungdomar som skadar sig själva och får uppmärksamhet. Detta kan smitta av sig på 

andra unga som skadar sig själva för att de tror att de kommer få den uppmärksamhet de 

vill ha då tidigare mildare uttryck inte fungerat. 

 Övriga faktorer 

Klonsky och Muehlenkamp (2007) hävdar att ett annat vanligt skäl till 

självskadebeteende är spänningssökande. Bland vänner eller föräldrar säger man ofta att 

det var för spänningens skull medan de andra orsakerna, exempelvis bestraffning, hålls 

hemligt för andra (Klonsky och Muehlenkamp, 2007). 

Något annat som kan vara en orsak till ett självskadebeteende är 

självbestämmanderätten. Ungdomarna skadar sig själva för att visa att de kan bestämma 

över sig själva och att ingen annan gör det. De vill skilja sig från andra människor eller 

miljöer. (Klonsky & Muehlenkamp, 2007; Choate, 2012) 

Choate (2012) beskriver fyra olika tillstånd som kan få en person att bibehålla sitt 

självskadebeteende. Det första tillståndet kallas individuellt negativt stöd då 

självskadandet exempelvis gör att man känner sig avslappnad eller slutar att tänka på 

allt negativt. Det andra tillståndet kallas individuellt positivt stöd då man känner sig 

tillfredsställd efter att exempelvis äntligen fått straffa sig själv. Det tredje tillståndet 

kallas för socialt positivt stöd som innebär att man till exempel får uppmärksamhet och 

hjälp från sin omgivning. Det fjärde och sista tillståndet kallas för socialt negativt stöd 

då föräldrar till exempel slutar bråka eller att man inte längre blir mobbad. 

De Leo och Heller (2004) tar upp några punkter som kan vara faktorer bakom ett 

självskadebeteende. Några av dessa är levnadssituationen, användning av droger, 

problem som påverkar skolarbetet, svårighet att skaffa vänner, problem med vänner, 

mobbning, problem med partner, problem med polisen, föräldraproblem, någon i ens 

närhet som mår dåligt, någon vän/förälder som tagit sitt liv, ambivalens inför sexualitet 

samt att lindra sin inre plåga med självmedicinering. 

Klonsky och Muehlenkamp (2007) betonar att det kan finnas kopplingar mellan 

psykiska diagnoser och självskadebeteende. Alla som skadar sig själva har inte en 

psykisk diagnos men det är ganska vanligt att de har någon slags diagnos. 
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Icke-suicidalt självskadebeteende som diagnos i kommande DSM-V  

Idag är självskadebeteende ingen egen diagnos i de vanligaste diagnostiska manualerna 

DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) och ICD10 

(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) men 

det finns som delkriterium till emotionellt instabil personlighetsstörning, även tidigare 

kallad borderline personlighetsstörning (Stain, 2008). 

I DSM-V som planerar att släppas i maj 2013 kommer eventuellt icke-suicidalt 

självskadebeteende bli en egen diagnos. De kriterier som anges i förslaget för icke-

suicidalt självskadebeteende i DSM-V är bland annat att man vid fler än fem dagar på 

ett år avsiktligt skadat sin egen kropp på ett sätt som orsakat blödning eller annat märke. 

Självskadan ska sakna en självmordsönskan. Självskadebeteendet ska vara relaterat till 

negativa tankar, en upptagenhet kring beteendet som gör det svårt att motstå 

återkommande tankar kring självskadebeteendet samt att självskadandet har ett syfte. 

Det får inte vara ett socialt accepterat sätt att skada sin kropp på, exempelvis piercingar 

eller tatueringar (American Psychiatric Association, 2012).
1
 

Behandlingsmetoder vid självskadebeteende 

Socialstyrelsen (2009a) hävdar att behandlingsmetoder alltid baserar sig på en teori 

kring symptomens orsak. Behandlingsmetoden ska kunna vara så väl beskriven att 

någon annan kan använda metoden och sedan utvärdera den på samma sätt för att sedan 

kunna jämföra resultaten. Forskningen försöker alltid att få fram vilka metoder som är 

mest effektiva och vilka faktorer som påverkar resultaten av behandlingen genom att 

kontrollera behandlingsmetoderna med så många variabler som möjligt.  

Nedanstående behandlingsmetoder kommer från en forskningsöversikt av Lundh (2012) 

där han beskriver de vanligaste behandlingsformerna mot självskadebeteende enligt 

forskare inom området.   

 Dialektisk beteendeterapi  

I översikten lyfts fram hur dialektisk beteendeterapi (DBT) ursprungligen utvecklades 

av Linehan och var avsett för suicidnära kvinnor med borderline personlighetsstörning. 

DBT kombinerar individuell terapi en gång i veckan med färdighetsträning en gång i 

veckan och erbjuder möjlighet till telefonkontakt då krissituationer uppkommer. Då det 

är väldigt påfrestande att arbeta med patienter som har ett självskadebeteende finns 

alltid ett konsultationsteam som stöttar terapeuten när det gäller den terapeutiska 

relationen till patienten. 

Linehan förklarar vidare att DBT är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) där man 

använder sig av metoder som beteendeanalys, färdighetsträning, problemlösning, 

exponering och kognitiva tekniker. Det som skiljer DBT från KBT är att man fokuserar 

                                                

1 Förslag av DSM-V från maj 2012 som inte längre finns tillgänglig. 
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mer på validering och acceptans, lägger mer vikt vid processer i terapirelationen och har 

med metoder som är påverkade av österländskt tänkande, det vill säga mindfulness.  

Den individuella delen av terapin fokuserar främst på att analysera beteenden som 

uppstått vid problematiska händelser eller situationer mellan terapisessionerna. Genom 

att analysera händelsen väldigt detaljerat så kan man bli mer uppmärksam på tankar, 

känslor eller beteenden som uppstått och kanske förstå varför de uppstår. Som terapeut 

är det viktigt att fråga om allt för att försöka hitta tankar eller antaganden som utmynnar 

i ett självskadebeteende. Analysen försöker även visa på när man kunde agerat för att 

stoppa självskadandet eller hur man kan hantera situationen nästa gång den dyker upp. 

Mycket handlar om att få patienten att hitta alternativa lösningar för att kunna förhindra 

självskadandet. Många klienter skäms över sitt beteende och tycker att det blir väldigt 

jobbigt att prata om det men det är samtidigt viktigt att inte avbryta beteendeanalysen på 

grund av skammen.  

Linehan hävdar att något av det första man gör som terapeut i DBT är att försöka få 

patienten att se sitt självskadebeteende som ett misslyckat försök till problemlösning. 

Validering är ett begrepp som är viktigt inom DBT och patienten ska kunna se sina 

tankar, känslor och beteenden som begripliga i sitt sammanhang. För att kunna hjälpa 

patienten med detta måste terapeuten ha ett empatiskt lyssnande, kunna spegla 

patientens tankar, känslor och beteende utan att värdera dem och kunna bekräfta och 

hitta det logiska i patientens beteende. Samtidigt som det är viktigt att vara empatisk 

och ömsesidig så måste terapeuten kunna vara konfronterande, krävande och 

förändringsinriktad. Ett viktigt inslag i terapin är möjligheten till telefonkontakt mellan 

sessionerna. Detta används främst för att kunna förstärka beteendet av att söka hjälp när 

svåra situationer uppstår och hjälpa patienten då denne behöver tillämpa nyinlärda 

färdigheter i praktiken men även för att ge en möjlighet till patienten att kunna prata 

med terapeuten om konflikter eller kriser som uppstått i terapeutrelationen. 

I forskningsöversikten sammanfattas resultat av DBT som den första terapiformen som 

visat väldigt goda resultat vid behandling av patienter med emotionell instabil 

personlighetsstörning. DBT ses ofta som ett genombrott vid behandling av denna 

patientgrupp. Något som fortfarande är oklart är dock om det beror på faktorer som är 

speciella för DBT eller om det beror på generella faktorer i DBT som även finns i andra 

former av psykoterapi. Det har noterats att det i dagsläget inte finns någon evidens för 

att en omgjord version av DBT har effekt på ungdomar med ett självskadebeteende. 

 Mentaliseringsbaserad terapi  

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) bygger enligt översikten på en tankegång hos 

Fonagy, Bateman och dess medarbetare. Terapin grundar sig på en psykodynamisk 

terapi som har sina rötter i kognitiv terapi och anknytningsterapi. MBT syftar till att 

förbättra patientens mentaliseringsförmåga, det vill säga att öva upp förmågan att 

föreställa sig sitt eget och andras inre.  

Mentalisering innebär att man förstår andras och sina egna mentala skeenden och att 

man kan se skillnad mellan andras och sina egna mentala tillstånd samt skilja på 

mentala tillstånd och yttre verklighet. Terapin består av tre faser. I den första fasen 

bedömer man patientens mentaliseringsförmåga och personliga fungerande. Det är även 
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här man bestämmer behandlingsmål och krisplanering. I andra fasen arbetar man med 

behandling och utveckling av mentaliseringsförmågan och i sista fasen upprättar man ett 

lämpligt uppföljningsprogram samt fokuserar på hur patientens framsteg ska bibehållas.  

I MBT är det enligt Bateman & Fonagy viktigt att terapeuten förmedlar att denne inte 

vet vad patienten tänker på men att denne gärna vill ta del av det. För att visa detta så 

använder sig terapeuten av ett aktivt frågande. Terapeuten berättar sina egna 

uppfattningar men påpekar även att dessa inte är mer rätt än patientens uppfattningar. I 

terapins senare faser validerar terapeuten patientens upplevelser om vad som händer i 

terapirelationen och sedan utforskar man tillsammans vad som lett fram till dessa 

upplevelser.  

Översikten beskriver hur MBT visar upp väldigt lovande resultat i de två RCT-studier 

(randomized controlled trial) som hittills publicerats. I en av studierna gav MBT bättre 

resultat än standardbehandling. Ingen av studierna visade någon positiv förändring efter 

endast sex månader utan det var först efter ett år av MBT-behandling som den visade 

bättre resultat än kontrollgruppen.  

 Schema-fokuserad terapi 

Schema-fokuserad terapi utvecklades av Jeffery Young och var inom ramen för kognitiv 

terapi, dock med integrativa inslag från anknytningsteorin, emotionsfokuserad 

psykoterapi och psykodynamisk objektrelationsteori. Översikten lyfter fram hur terapin 

bygger på fyra steg av förändringsmekanismer. Den första innebär att terapeuten går in i 

en föräldraroll och det andra att patienten och terapeuten arbetar med mentala bilder och 

dialoger. Det tredje steget handlar om att omkonstruera det kognitiva samt att lära ut 

vad forskning säger om problemet och det fjärde steget innebär att man ska bryta sitt 

beteendemönster. Behandlingen tar cirka tre år.  

Översikten visar att den schema-fokuserade terapin gav bra effekt på de flesta mått, 

även personlighetsmönster, psykiatriska symptom, självskadebeteende och livskvalitet. 

 Emotion regulation group therapy  

Emotion regulation group therapy (ERGT) är en 14 veckor lång gruppterapi som 

fokuserar på självskadebeteende och att arbeta med emotionsreglering. Terapin är 

avsedd att fungera som en tilläggsbehandling för personer med borderline-

personlighetsstörning som redan har en egen samtalskontakt. Översikten lyfter fram hur 

Gratz beskriver att terapin är inspirerad av DBT, emotionsfokuserad psykoterapi och 

Acceptance and Commitment Therapy (en form av KBT där man vill förbättra sin 

livskvalitet utan att ta bort smärtsamma upplevelser). ERGT bygger ursprungligen på 

forskning som visat på att självskadebeteende kan fylla en emotionsreglerad funktion. 

Terapin går ut på att patienten ska kunna skaffa sig mer konstruktiva och accepterande 

sätt att möta sina känslor. I terapigrupperna är det max sex patienter och varje session är 

90 minuter lång. Mellan sessionerna får patienterna hemuppgifter, vilket är en viktig del 

av behandlingen.  

Behandlingen inleds enligt Gratz med att man fokuserar på självskadebeteendet och 

dess funktion. Tillsammans försöker patienterna identifiera sitt eget självskadebeteende. 



 

9 

Därefter arbetar man med att öka kunskapen kring känslor och dess funktioner. 

Patienterna får förbättra sin förmåga att identifiera olika emotionella tillstånd. Nästa 

steg är att fokusera på vad som kan hända om man ignorerar sina känslor och sedan 

introducerar terapeuten strategier för impuls och emotionsreglering. När alla dessa 

områden är avklarade försöker terapeuten tillsammans med patienterna klargöra vilka 

saker i livet som har betydelse och är meningsfulla samt hur de ska handla i samförstånd 

med dessa.  

Översikten visar på att resultat av ERGT är lovande men ännu inte har replikerats av 

någon forskargrupp som är oberoende. Behandlingen fokuserar på emotionsreglering 

och detta är en komponent som visar sig vara väldigt viktigt för förståelsen av 

självskadebeteende.  

 Developmental group therapy 

I översikten lyfts det fram hur Wood m.fl. beskriver developmental group therapy som 

en gruppterapi som vänder sig till ungdomar med självskadebeteende. Terapin är 

utvecklingspsykologiskt inriktad och kombinerar inslag från psykodynamisk 

gruppterapi, DBT och KBT. Terapin har först en bedömningsfas där patienterna har sex 

gruppsessioner för att sedan följas av gruppterapi en gång i veckan. Terapin kan fortgå 

så länge som patienterna själv vill. De sex gruppsessionerna behandlar olika teman som 

kan vara viktiga för ungdomar. Dessa är bland annat relationer, problem i skolan eller 

familjen, depression, att hantera ilska, hopplöshet och känslor inför framtiden. 

Terapeuten leder både de sex första sessionerna i bedömningsfasen och långtidsterapin 

efter det. Långtidsterapin fokuserar dock mer på grupprocesser då terapeuten har 

handledning av en psykodynamisk terapeut.  

Översikten tyder på att denna behandling inte har gett något resultat till ungdomarna 

med ett självskadebeteende. Det är främst effekter i gruppterapin som saknas och man 

kan inte se någon direkt framtid med behandlingen.  

Barn och ungdomspsykiatrin 

Inom varje landsting eller motsvarande (region eller kommun) i Sverige finns det barn 

och ungdomspsykiatriska verksamheter. Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) inriktar sig 

främst till barn med psykiska symptom. Sveriges kommuner och landsting genomförde 

år 2007 en enkätundersökning som visade på att ungefär 100 000 barn och ungdomar 

detta år hade kontakt med BUP vilket motsvarar 5 % av alla barn och ungdomar (0-

18år) i Sverige. De barn och ungdomar som sökte vård inom BUP hade i flera fall 

samsjuklighet, det vill säga att de hade flera olika diagnoser. Därför var det viktigt att 

BUP hade flera metoder för att identifiera och behandla komplex problematik 

(Socialstyrelsen, 2009a). 

Enligt Socialstyrelsens (2009b) undersökning av BUP år 2007 sökte de flesta barn och 

ungdomar oftast vård tillsammans med föräldrar, genom socialtjänsten eller genom 

skolhälsovården. De vanligaste anledningarna till kontakt med BUP var depression eller 

nedstämdhet, annan psykiatrisk sjukdom eller störning (exempelvis ätstörning, ångest, 

tvång eller psykos), självskadebeteende eller självmordsbenägenhet, neuropsykiatrisk 

problematik eller relationsproblem eller beteendestörningar i familjen eller i 
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skolan/förskolan. När barnet eller ungdomen hade kommit i kontakt med BUP skedde i 

de flesta fall ett eller flera bedömningssamtal för att få mer information. Denna 

bedömning skedde både vid besök eller per telefon. På hälften av BUP-klinikerna 

upprättade man, tillsammans med patienten, en vårdplan som behandlaren hade ansvar 

att dokumentera i och följa genom behandlingen. För att ställa diagnoser på patienterna 

användes vanligen diagnossystemet ICD och i viss utsträckning även diagnossystemet 

DSM. Den mest förekommande personalen på BUP var år 2007 socionomer, läkare, 

psykologer, sjuksköterskor, skötare, specialpedagoger, socialpedagoger, 

behandlingsassistenter, sjukgymnaster och arbetsterapeuter (Socialstyrelsen, 2009b).  

Vid första besöket hos BUP är det vanligt att de använder screeninginstrument 

(frågeformulär) för att få en översikt över barnets problem och se vad som fört barnet 

till BUP. Det är även viktigt att ta reda på om det finns andra symtom så de inte missar 

en samsjuklighet eller ett oupptäckt tillstånd. Det finns inga rekommendationer om 

vilket screening instrument de ska använda och därför skiljer sig detta mellan de olika 

BUP-klinikerna i Sverige (Socialstyrelsen 2009a). 

På 79 % av BUP-klinikerna i Sverige finns handlingsplaner för hur de bör agera när det 

finns risk att barn far illa. Det finns sammanlagt tre rapporterade vårdrutiner för hur 

man bör agera vid bedömning av självskadebeteende och tre vårdprogram för hur man 

arbetar med självskadebeteende inklusive DBT (Socialstyrelsen 2009a). 

Teoretisk utgångspunkt 

 Det punktuella och relationella perspektivet 

Studien använder sig av Moira von Wrights teori om det punktuella och relationella 

perspektivet för att kunna teoretiskt problematisera resultatet. Vi anser att denna teori 

passar studien då en del av intresset ligger i att undersöka om uppfattningar om 

självskadebeteende, insatser och överväganden är utifrån ett punktuellt eller relationellt 

perspektiv.  

Von Wright (2000) tar i sin rekonstruktion av Meads teori om människors 

intersubjektivitet upp att vi ständigt förändras vare sig vi vill eller inte. Det vi 

uppmärksammar hos en person härstammar från våra egna intressen och erfarenheter. 

Vi kan välja att se på andra som ett vad eller ett vem beroende på om vi ser människor 

utifrån ett punktuellt (vad) eller ett relationellt (vem) perspektiv.  

Genom det punktuella perspektivet ses människan som en fristående varelse som har en 

personlighet förankrat i hennes inre utan att ta hänsyn till de sociala sammanhang hon 

lever i. Om ser vi på en människa utifrån ett punktuellt perspektiv ser vi bara fasaden 

som personen visar utåt, det vill säga personens bakgrund, psykologiska faktorer och 

biologiska faktorer. Ur ett relationellt perspektiv förstår vi människor genom deras 

personlighet och handlingar såsom kommunikation eller interaktion. Ur det relationella 

perspektivet ser man inte egenskaper eller beteenden som någon som är knutet till en 

person. Relationellt så förstår vi svårigheter hos människor genom att betrakta oss själva 

och andra som öppna människor. Det som gör oss till just oss blir då intressant eftersom 

det är något som bara framträder i möten mellan oss. Man bör se alla personer med nya 

ögon och använda sig av det relationella perspektivet i samspel med det punktuella för 



 

11 

att få ett så bra och utvecklande möte som möjligt. Väljer man ett visst perspektiv så 

väljer man att rikta uppmärksamheten åt vissa fenomen. Detta kan bidra till att man 

förbiser vissa aspekter (Von Wright, 2000). 

För att sammanfatta perspektiven kan man säga att det relationella perspektivet utgår 

från personligheten hos en person och det punktuella perspektivet utgår från 

bakgrundvariablerna hos en person. Vi har valt att utgå från det relationella och 

punktuella perspektivet då vi analyserat resultatet genom att se om val och 

överväganden av insatser är ur ett relationellt eller punktuellt perspektiv hos personalen 

inom barn- och ungdomspsykiatrin. 

Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att belysa hur personal inom barn- och ungdomspsykiatrin 

uppfattar självskadebeteende och insatser hos barn och ungdomar samt vilka 

överväganden de gör vid val av insatser. 

 Hur uppfattar personal inom barn- och ungdomspsykiatrin självskadebeteende? 

 Hur uppfattar personalen de insatser som barn- och ungdomspsykiatrin erbjuder 

barn och ungdomar med självskadebeteende? 

 Vilka överväganden gör personal inom barn- och ungdomspsykiatrin i val av 

insatser till barn och ungdomar med självskadebeteende? 

Avgränsningar 

I denna studie har vi valt att fokusera på barn och ungdomar upp till 18 år. Vi kommer 

främst att benämna dessa som barn i enlighet med Barnkonventionens (2013) definition 

att barn är alla människor under 18 år. Med självskadebeteende menar vi främst direkt 

icke-suicidalt självskadebeteende där man skadar kroppens yttre vävnad. Benämningen 

insats innebär allt som erbjuds som hjälp till barn med självskadebeteende, till exempel 

behandlingar och samtal. 

METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

Naturvetenskap och humanvetenskap utgör två stora riktningar inom vetenskapen och är 

varandras motsatser. Naturvetenskapen, som främst är kvantitativ, vill förklara och 

uttala satser om sakförhållande som alltid gällt och alltid kommer att gälla, exempelvis 

gravitationen. Humanvetenskapen, som främst är kvalitativ, vill till skillnad från 

naturvetenskapen tolka och förstå de unika kulturella produkter som skapas av 

människan. Den vill beskriva det specifika, det lokala, det singulära enskilda fallet och 

det konkreta för en bestämd plats och tidpunkt (Hyldegaard, 2008). 
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Kvalitativ metod 

Kvantitativ och kvalitativ metod är två olika inriktningar inom forskning. Kvantitativ 

metod handlar främst om att samla in data som man sedan mäter, analyserar och 

bearbetar medan i en kvalitativ metod samlar man in data, främst genom intervjuer, som 

tolkas och analyseras. Förutom att vara mer inriktad på ord än siffror i kvalitativa 

undersökningar så har man en induktiv syn på förhållandet mellan praktik och teori. Det 

vill säga att man tror att teorin skapas av grundval från de praktiska 

forskningsresultaten. En kvalitativ studie brukar även innefatta en tolkningsinriktad 

kunskapsteoretisk ståndpunkt som har en förståelse av hur den sociala verkligenheten 

fungerar och hur personer i den tolkar verkligheten samt en ontologisk ståndpunkt som 

anser att sociala egenskaper är resultatet av interaktioner mellan individer (Bryman, 

2011).  

Många forskare inom kvalitativ forskning väljer att uppfatta saker genom de sociala 

aktörernas ögon och på så sätt uppfatta situationer på ett annat sätt än en utomstående 

hade gjort (Bryman, 2011).  

Om hermeneutik 

Hermeneutik är en inriktning inom humanvetenskapen som undersöker betydelsen i 

människors uttryck (Hyldgaard, 2008). Hermeneutik innebär att man studerar tolkning 

av texter och vill få en gemensam och giltig förståelse av textens mening. Under en 

forskningsintervju är det extra relevant att använda sig av ett hermeneutiskt synsätt då 

man fokuserar på intervjun som skapar material och klarlägger processen där intervjun 

förstås genom att föra en dialog med texten (Kvale, 1997).  

Det är vanligt att använda sig av hermeneutik då man ska förstå sociala handlingar och 

andra företeelser både skrivna som oskrivna. Det är en grundidé för det hermeneutiska 

synsättet att kunna analysera och tolka transkriberade intervjuer för att försöka få fram 

respondenternas uppfattning av ämnet (Bryman, 2011). Hermeneutiker är inte ute efter 

att förklara något utan vill istället tolka och förstå människan och dennes uttryck. De 

betraktar människan som en individ full av känslor, disposition, vilja och meningar. Det 

är detta en hermeneutiker vill komma åt och få ta del av, både i ett historiskt och 

kulturellt sammanhang (Hyldegaard, 2008).  

När man tolkar ur ett hermeneutiskt synsätt så brukar man använda sig av fyra principer. 

Den första principen går ut på att ständigt växla mellan delar och helhet. Det vill säga 

att delarna tolkas ur textens helhet och textens helhet tolkas från textens tolkade delar. 

Den andra principen innebär att man avslutar tolkningen när man kommit fram till en 

god gestalt och ett sammanhang i texten. Den tredje principen står för att man prövar de 

delar man tolkat mot hela textens mening eller andra texter från samma författare av det 

man tolkat. Då kan man lättare förstå respondentens innebörd av sina uttalanden. Fjärde 

och sista principen menar att man ska kunna förstå texten ur sitt eget sammanhang. 

Detta betyder att innehållets uttalanden utrycker respondentens livsvärld (Kvale, 1997).  
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Val av metod 

Kvalitativ forskning innebär att man använder sig mer av ord än att kvantifiera vid 

analys och insamling (Bryman, 2011). Därför anser vi att den kvalitativa metoden är 

bäst lämpad för vårt syfte tillsammans med den hermeneutiska utgångspunkten som 

bland annat har som syfte att tolka tankar hos och meningen i texter från personer.  

Vi anser även att intervjuer passar oss bäst då vi vill få fram hur personal inom BUP 

uppfattar självskadebeteende, insatser och överväganden vid val av insatser vid 

självskadebeteende samt deras egna åsikter och berättelser på ett djupare plan än 

enkäter.  

Kvalitativ intervju 

Kvalitativa intervjuer är en av de mest använda metoderna inom kvalitativ forskning 

och även en av de mest flexibla metoderna (Bryman, 2011). Forskningsintervjun är ett 

samtal med struktur och syfte. Utöver det vardagliga utbytet av åsikter får man som 

forskare chansen att ställa omsorgsfullt utvalda frågor och erhålla prövade kunskaper 

(Kvale, 1997).  

Kvalitativ intervjumetod tillåter, till skillnad från kvantitativa undersökningar, 

respondenten att tala fritt och röra sig i olika riktningar under intervjun. Detta bidrar till 

att intervjuerna blir fylligare och mer detaljerade. Intervjuare inom kvalitativa intervjuer 

får möjlighet att ställa följdfrågor på respondentens svar vilket bidrar till en flexibel 

intervju där vi har möjlighet att ta upp viktiga frågor som dyker upp under intervjun 

(Bryman, 2011).  

Vi har valt att använda oss av semistrukturerad intervju. I denna form av intervju har 

forskaren en slags minneslista över de områden och frågeställningar som ska diskuteras. 

Denna lista kallas för intervjuguide. Det viktigaste i en intervjuguide är att frågorna gör 

det möjligt för forskaren att tal del av hur respondenten upplever omvärlden. Något som 

bör tänkas på är att inte formulera för specifika frågeställningar eftersom det då hindrar 

alternativa synsätt och idéer vid insamlingen av data. Det finns vissa grundläggande råd 

vid utformning av en intervjuguide och dessa är bland annat att man bör skapa en viss 

ordning bland frågeställningar så de inte förvirrar respondenten, anpassa frågorna så att 

de underlättar att få svar till studien och använda ett begripligt språk (Bryman, 2011). 

Andra råd är att inte ställa för ledande frågor, notera fakta kring respondenten så att man 

lättare kan tolka svaren ur dennes position, bekanta sig med miljön där intervjun ska ske 

och se till att intervjun sker i en lugn och ostörd miljö (Bryman, 2011).  

Kvalitetskriterier  

Inom kvalitativ forskning finns det kvalitetskriterier som motsvarar kvantitativs 

forskning validitet och reliabilitet. Dessa två är tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet 

har fyra delkriterier som man ska tänka på i sin studie och dessa beskrivs enligt Bryman 

(2011) som: 
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Trovärdighet som innebär att man i resultatet skapar en trovärdighet så att andra 

människor känner en tillförlitlighet för studiens resultat. Det inbegriper även att 

forskningen ska utföras i enlighet med de regler som finns och att man ska rapportera 

resultaten till de personer som är med i studien för att dessa ska kunna bekräfta att 

forskaren fått rätt bild av verkligheten. 

Överförbarhet vilket innebär att forskaren beskriver noga en fyllig redogörelse och en 

tät beskrivning av resultatet för att det ska finnas en möjlighet att överföra resultaten till 

en annan kontext. 

Pålitlighet som innebär att man är noggrann i hur man gått tillväga i hela studien. Detta 

för att det ska vara möjligt att följa hela processen och för att det ska vara möjligt att 

göra om studien.  

En möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren vet att det inte går att få 

fullständig objektivitet inom samhällelig forskning men försöker agera i god tro. Det 

ska med andra ord inte vara uppenbart att forskaren låtit egna värderingar och åsikter 

synas i utförandet av och slutsatserna i undersökningen.  

Det andra kvalitetskriteriet äkthet eller även kallat autenticitet som innebär kriterier som 

ge en rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet 

och taktisk autenticitet. 

Inom en kvalitativ studie kan man ibland göra en naturalistisk generalisering vilket 

innebär att en del av det man kommit fram till kan andra känna igen sig i som arbetar 

inom samma område (Kvale 1997). 

I vår studie har vi tagit hänsyn till kvalitetskriterierna genom att vara noggranna och 

dokumentera hur vi gått tillväga. Genom att skriva om vår förförståelse och hela 

processen har vi gjort det lättare för en annan person att genomföra studien igen. För att 

få så god trovärdighet som möjligt har vi bandat alla intervjuer för att stärka resultatet 

med direkta citat av respondenterna. Vi är två stycken som genomför studien vilket kan 

ge en större tillförlitlighet då vi hela tiden dels kontrollerar oss själva men även 

kollegan. Vi har inte uppnått kriteriet att låta respondenterna bekräfta deras egna svar på 

grund av tidsbrist. 

Förförståelse 

En forskare har ofta förförståelse och egna förutbestämda meningar om hur de tror att 

resultatet kommer bli. Detta är ett problem då det kan som Forsman (1997) beskriver 

det styra insamlandet av data, det vill säga att man söker efter det man vill finna.  

En av författarna har mött personer med ett självskadebeteende inom arbetet och har 

kunskap om hur det kan se ut i praktiken. Denna förförståelse kan vara både positiv och 

negativ då detta kan bidra till att personen i fråga inte kan distansera sig från det som 

studeras och därför kommer vi hela tiden att tillsammans diskutera kring resultatet. 

Eftersom respondenterna pratar utifrån egna erfarenheter så kommer vi att analysera och 

sammanställa resultatet som kommit fram utan att lägga någon personlig värdering i det. 
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Planering och genomförande 

Urval 

Studien har genomförts i tre medelstora kommuner i södra Sverige, där vi har utfört fem 

olika intervjuer, varav en mejlintervju. Anledningen till mejlintervjun var på grund av 

tidsbrist från respondentens sida. Alla respondenter är personal inom barn- och 

ungdomspsykiatrin som arbetar med insatser till barn med självskadebeteende. Alla 

respondenter har minst två års erfarenhet av arbete med självskadepatienter.   

Vi valde att använda oss av en blandning av målinriktat urval och bekvämlighetsurval. 

Målinriktat urval innebär att forskaren gör sitt urval utifrån en önskan om att få 

intervjua personer som är väsentliga för forskningsfrågorna (Bryman, 2011). I vårt fall 

innebar det personal som arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrin och har kommit i 

kontakt med självskadebeteende. Bekvämlighetsurval menar personer som råkat finnas 

tillgängliga för oss inom vårt undersökningsområde (Bryman, 2011). Detta innebar 

personer som var tillgängliga för intervju.  

Instrument 

Vi har använt oss av en semistrukturerad intervju i vår studie och en tillhörande 

intervjuguide. Intervjuguiden är indelad i fem större teman med tillhörande frågor. Detta 

för att få en bra struktur på intervjun. Intervjuguiden för mejlintervjun omformulerades 

på grund av begränsning av antalet frågor från respondenten.  

En testintervju gjordes innan för att se hur intervjuguiden fungerade, om frågorna var 

begripliga, hur lång tid intervjun tog och för att få feedback. Efter testintervjun ändrade 

och omformulerade vi några frågor för att respondenterna skulle förstå intervjuguiden så 

som vi ville. 

Genomförande  

Det första vi gjorde var att ta reda på vilka som arbetar med barn med 

självskadebeteende. Det visade sig att det var främst barn- och ungdomspsykiatrin som 

arbetade med denna problematik. Därefter tog vi kontakt med de BUP-kliniker hade en 

enhet som inriktade sig på självskadeproblematik och bokade intervjuer med personal 

som var relevant för studien. I samband med detta skickades även en förfrågan och ett 

missiv via mejl för att förtydliga våra önskemål och våra etiska riktlinjer.  

Tidigare forskning har vi fått fram genom Linnéuniversitetets databas Academic Search 

Elite (EBSCO), socialstyrelsen och genom SKL:s självskadebeteendeprojekt där det 

lagts ut forskningsöversikter. Vi använde oss av sökorden self-injury, self-harm, child* 

och adolescent, som vi senare ändrade om till adolescen*. Vi valde sedan att lägga till 

AND treatment för att få mer specificerade resultat.  

Inför intervjuerna valde vi att dela upp arbetet oss emellan så att en hade huvudansvaret 

och ledde intervjun. Vi genomförde fyra muntliga intervjuer under en tvåveckors period 

och vi deltog båda två under samtliga intervjuer. Vid en av intervjuerna deltog två 
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respondenter men under resten av intervjuerna var det endast en respondent per tillfälle. 

Samtliga intervjuer spelades in och vi antecknade bredvid för att få ett så bra resultat 

som möjligt. 

Analys 

Studien har analyserats med hjälp av Kvale (1997) som beskriver hur man först 

strukturerar upp det stora och komplexa materialet inför analysen. Detta har vi gjort 

genom att transkribera våra intervjuer. Då man transkriberar en intervju är det viktigt att 

vara ordagrann och ta med det exakta som respondenten sagt. När transkriberingen är 

färdig kan man kartlägga materialet så det blir möjligt att analysera. Studiens resultat 

rensas då och endast det relevanta sparas.  

Analysen delas enligt Kvale (1997) upp i fem olika steg. Dessa kallas koncentrering, 

kategorisering, narrativ strukturering, tolkning och ad hoc-metoder.  

1) Koncentring innebär att man tar fram innebörden i det respondenten sagt. 

Intervjuerna kortas då ner till meningar eller citat för att få en så övergripande bild som 

möjligt över respondenternas uppfattning och tyckande.  

2) Kategorisera innebär att man sätter namn eller etiketter på delar i materialet som är 

av teoretisk vikt. Detta för att få struktur på studien och samla liknande resultat under 

samma kategori. Kategorierna kan finnas i förväg eller växa fram under analysens gång.  

3) Narrativ strukturering betyder att man fortsätter att koncentrera materialet till en mer 

sammanhängande och rikare berättelse. Resultatet ordnas även tidsligt och socialt för att 

inte avslöja sin mening.  

4) Tolkning är att tolka resultat för att förstå vad respondenterna upplevt och vad de 

anser.  

5) Ad hoc-metoder innebär att skapa mening med resultatet. Bland annat bör lägga 

märke till mönster och teman, se vad som hör ihop med vad, skapa kontraster eller 

jämföranden och bygga en logisk kedja av samma resultat. Resultat efter ad hoc-

metoderna kan presenteras i bilder, siffror eller ord (Kvale, 1997).  

Vi följde dessa steg när vi analyserade förutom steg tre, narrativ strukturering, på grund 

av tidsbrist. 

Forskningsetiska övervägande  

För att tillgodose de forskningsetiska riktlinjerna har vi lovat konfidentialitet. För att 

säkra konfidentialitetskravet har vi förklarat för respondenten att uppgifter som kan 

härledas till respondenten inte kommer att läsas av andra än vi som genomför studien 

och vår handledare innan svaren görs anonyma (Vetenskapsrådet, 2002). Studiens 

resultat innehåller inga namn eller IP (intervjupersoner) beteckningar då vi vill behålla 

anonymiteten hos respondenterna. Resultatet har rensats från tankar eller fakta som hör 

ihop med respondenternas arbetskommun. Vi har även tänkt på den interna 

anonymiteten för respondenten. Det vill säga att det som diskuterats har avidentifierats 
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så pass mycket att inte ens personer som arbetar på samma arbetsplats kan identifiera 

respondenten. Detta har vi lovat för att respondenterna ska kunna vara så ärliga som 

möjligt och känna att de har möjlighet att svara på frågorna utan att ångra sig i 

efterhand. 

Vetenskapsrådet (2002) påpekar ett annat krav att ha med när en studie genomförs. 

Detta innefattar att vi som genomför studien ska informera respondenterna om den 

övergripande planen för studien och syftet med denna. Detta krav kallas för 

nyttjandekravet. Detta har vi uppfyllt genom att förklara vad studien kommer att 

användas till och att den kommer att läggas ut på Diva, en sida på internet för 

studentuppsatser. Vi kunde tyvärr inte lova att de får läsa resultatet innan det publiceras 

på grund av tidsbrist. När uppsatsen är klar kommer vi att skicka ut ett exemplar till 

samtliga respondenter. 

Vidare får respondenterna när som helst avbryta deltagandet i studien och ta tillbaka det 

dem sagt. Detta kallas samtyckeskravet och det innebär att respondenten alltid har en 

frivillig medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Detta har vi uppfyllt då alla respondenter 

ställt upp frivilligt och att vi klart och tydligt förklarat att det är okej att avsluta sitt 

deltagande när som helst och även säga till om de inte vill att vi spelar in intervjun. 

För att respondenten ska känna sig så lugn som möjligt med sitt deltagande har vi 

informerat om vilka metoder vi använder i studien, vilka vi är och vårt syfte med 

studien. Detta kallas för informationskravet. När man kommit i kontakt med 

respondenterna är det av stor vikt att man berättar att studien kommer att publiceras och 

hur detta material kommer användas (Vetenskapsrådet, 2002).  

I denna studie kommer vi att intervjua professionella kring andra personer som de 

professionella kommit i kontakt med. Det finns alltid en risk att respondenterna avslöjar 

mer än de tänkt, till exempel känsliga uppgifter. Detta måste vi kunna bemöta och 

eventuellt stoppa innan de berättar för mycket.  

Forskare förväntas ha goda kunskaper inom området de undersöker och kunna berätta 

kring området de undersöker, detta kallas kompetenskravet (Codex, 2012). Vi anser att 

vi når upp till detta då vi tidigare skrivit en uppsats kring självskadebeteende men även 

läst in oss på ny forskning som publicerats. 

RESULTAT 

I studien ingår personal från BUP och dessa har olika utbildningar i grunden som 

socionom, skötare, behandlingsassistent och sjuksköterska. Alla som deltar har någon 

form av vidareutbildning, till exempel inom KBT, DBT eller familjeterapi. Åldern på 

respondenterna är mellan 30-55 år och könsfördelningen var övervägande kvinnor.  

Resultatet är utformat enligt kategorier som framkom under intervjuerna och vissa av 

dessa kategorier speglar även vår intervjuguide. Vi benämner dessa kategorier som 

professionellas tankar kring självskadebeteende, val av insatser, DBT – 

förstahandsbehandlingen, övervägande vid insatser och bakomliggande styrning. Alla 

kategorier har fått underliggande kvalitéer som beskriver dem ur olika perspektiv. 
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Professionellas tankar kring självskadebeteende 

Det framhålls av respondenterna att självskadebeteende inte uppkommer ur tomma intet 

utan det kan finnas flera olika orsaker till det och det kan vara en reaktion för individen 

att denne inte mår bra. Självskadebeteende ses inte som en sjukdom utan som ett 

beteende eller ett symptom. 

Självskadebeteende har en funktion och den funktionen är ju uteslutande 

att lindra negativa känslor. 

Det finns ju inte någon diagnos på självskadebeteende utan det är ju ett 

symptom på att det finns något hos individen som inte är bra, alltså som 

att individen inte mår bra.  

Det framkommer att synen på självskadebeteende förmodligen inte kommer att ändras 

om självskadebeteende blir en egen diagnos i DSM-V. Diagnosen kommer troligtvis att 

gynna forskningen, då det blir lättare att forska kring självskadebeteende. 

Forskningsmässigt så alltså hade det väl vart den stora poängen med att 

ha diagnoser. Att man liksom kan forska på grupper med människor.  

Respondenterna framhåller att de främst kommer i kontakt med tjejer i tonåren med ett 

ytligt självskadebeteende, de träffar även killar men det är inte lika vanligt. De kan se 

att det generellt finns en skillnad mellan hur tjejer respektive killars självskadebeteende 

ser ut, tjejer tillfogar oftare skador på vävnad medan killar kan vara mer utåtagerande. 

Vi får lära oss från tidig ålder att män, pojkar, killar har mer tålamod i 

att vara extroverta i att uttrycka saker medan man blir mer till sig och 

återhållsam som tjej. Så det är såklart en aspekt i det hela.  

Hur uppkommer ett självskadebeteende? 

Självskadebeteende förklaras av några respondenter utifrån den biosociala teorin, att 

man har svårigheter att reglera känslor, ofta reagerar kraftigt och att det tar lång tid att 

återgå till basläge. Detta i kombination med inlärda brister i att hantera känsloreaktioner 

och att man använder drastiska metoder att hantera obehagliga känslor på, som till 

exempel självskada.  

Vi jobbar mycket utifrån den biosociala teorin, alltså att det finns en 

medärvd känslighet och en viss sårbarhet. Och sedan så har den sociala 

delen sin påverkan och de här två delarna tillsammans gör ju att dem 

här ungdomarna/barnen blir väldigt sårbara. 

Respondenterna kan se flera olika orsaker bakom självskadebeteende som till exempel 

prestationskrav, utanförskap, hemmiljö, familj och existentiell ångest. Det kan även 

vara respons på en händelse i livet som varit smärtsam och känslomässig och för att 

finns så mycket känslor som behöver komma ut.  
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… antingen självskadat som en reaktion på någonting eller att det har 

hänt något, pojkvännen har gjort slut eller struligt på nått sätt.  

Det kan finnas en påverkan av media och kompisar, en viss smittoeffekt, men det kan 

vara svårt att veta om det verkligen är det, för det kan uppkomma ändå på grund av att 

smärtan inombords blir för påtaglig. 

Jag tror att det uppkommer oavsett för en del människor om de har blivit 

påverkade av media, eller kompisar eller någonting annat så tror jag för 

en del ungdomar och barn så kommer det i alla fall. Och det tror jag för 

att smärtan är så stor så de kan inte hantera det helt enkelt.  

Andra orsaker som kan leda till att man fortsätter med sitt självskadebeteende är att man 

får det man behöver när man självskadar. 

..men det som ställer till det ibland kan vara att systemen förstärker 

självskadebeteendet, att när man skär sig, det är då föräldrarna kommer 

hem från jobbet och pysslar om en, man får extra samtal på BUP och så 

vidare.  

Ångest  

Det framhålls av de flesta respondenterna att självskadebeteende är ett beteende där 

ångesten har en central roll. Ångesten framkallar en känsla i kroppen då man inte riktigt 

vet vad man ska göra, därför skadar man sig själv. 

Man har så jävla ont i själen eller någonstans här inne att man måste ta 

till något annat och då kan det vara att skära sig. Det är en bra åtgärd 

som egentligen inte är så bra. Men för dem är det bra. 

Det finns inget annat sätt att ta till än att lägga det hemska svåra på sig 

själv och att få ge det uttrycket genom att skada sig själv också. 

Några respondenter tycker att det är svårt att finna källan till ångesten och då får man 

arbeta med att stå ut i ångesten och hitta strategier att hantera den.  

Man har en existentiell ångest man kan inte riktigt peka på vad det är 

när man väl träffar den ungdomen så kanske den tillsynes har det bra. 

Man ha en familj som man tycker om och man har syskon, man har ett 

nätverk som funkar skapligt men man har ändå den ångesten.  

… jag har ångest men det är inte farligt, det är inte farligt att ha ångest, 

för ångest är någonting man inte dör av men det är fruktansvärt 

obehagligt, men kan jag stå ut i det så försvinner ångesten.  
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Problem med relationer till andra  

Barn med självskadeproblematik kan ha svårt med nära relationer, dels till vänner men 

också föräldrar och syskon. Därför ses detta som en del av problematiken och man får 

arbeta med att försöka bygga fungerande relationer.  

De har lite svårt med relationer. Kommer någon för tätt ja då händer det 

någonting och då blir jag förbannad och sedan så brister relationen. Det 

är ofta så, de har trasiga relationer.  

En trasig relation kan se ut på olika sätt och man arbetar utifrån hur situationen ser ut 

och hur man kan bygga en mer fungerande relation. 

… dem inte har någon relation till föräldrarna, eller relation har de ju 

alltid men ingen bra relation. Kan vara så att mamma och dotter lever i 

en tvårums lägenhet där mamman bor i vardagsrummet och flickan eller 

ungdomen bor i sovrummet och de umgås aldrig. Enda gången de ser 

varandra det är när de går ut och röker eller tar en kopp kaffe. Man är 

knappt tillsammans, man äter inte tillsammans. 

En gång självskadande, alltid självskadande? 

Självskadebeteende kan ses som ett beteende som man kan lära sig hantera men som går 

att falla tillbaka i vid motgångar i livet. Samtidigt framkommer det att det kan vara bra 

att pröva att skada sig igen för att känna att det inte var det man ville. 

Dem kan falla tillbaka för det här är ett beteende. Det är lite som att har 

du ett missbruk så är du ju alltid missbrukare, har du anorexi så är du 

en anorektisk person om ni förstår hur jag menar. Och jag tror att det är 

lite likadant med självskadebeteende. 

För de måste testa, jag måste testa och jag tror det liksom lite är lite 

granna det som sitter i det här beteendet, att har man gjort det en gång 

så behöver man nästan pröva för att se, nej det var ju inte det här jag ville 

göra. 

Även vid vuxen ålder kunde flera av de som haft självskadebeteende som unga ha 

svårigheter kvar och respondenterna önskar att kunna ge redskap till barnen att klara av 

jobbiga situationer i framtiden. 

Ungefär utan vi ser också att svårigheterna finns kvar i alla fall hos 

många utav våra ungdomar eller när vi blir vuxna… det är bara det att 

man hoppas på att man har kunnat ge redskap för att kunna gå vidare 

och hantera det så bra som möjligt i alla fall. 
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Rädslan för självskadepatienter 

Några respondenter framhåller att det finns en viss rädsla hos allmänheten för personer 

med självskadebeteende. Denna rädsla kan bero på dels okunskap kring uppkomst och 

orsak men även hur man förhåller sig till detta. 

Rädslan av att någon kan skära sig själv, att det är jätte konstigt när 

man inte förstår varför eller så riktigt. 

Det kan även finnas en rädsla hos professionella, som inte arbetar så mycket med 

självskadebeteende, hur man ska behandla patienter med detta beteende. 

Fan vad bra med en patient med självskador, ta hit henne så jobbar vi 

med henne, alltså ofta är det liksom lite mer bort med henne liksom. 

Vilka insatser erbjuds?  

Det visar sig att DBT, KBT, medicinering, familjeterapi, dynamisk terapi, traditionellt 

familjearbete, slutenvård och en vanlig samtalskontakt är insatser man erbjuder. Av 

dessa insatser är DBT det som framhölls som mest effektivt vid självskadebeteende och 

slutenvård det mest ineffektiva. 

DBT är väl den behandlingsform som ändå har mest lovande resultat 

sett till vad de gäller andra behandlingsformer när det gäller 

självskadebeteende.  

Det dyraste vi håller på med inom psykatrin är ju slutenvård…det är ju 

väldigt ineffektivt med slutenvård vid självskadebeteende.  

KBT handlar om att våga 

I KBT kartlägger man noga hur exempelvis ångesten ser ut när man skadar sig. Därefter 

gör man en beteendeanalys och graderar problemen och situationen för att senare kunna 

arbeta mer konkret med problemen. I KBT handlar det om att våga, att våga gör det 

man är rädd för.  

Då blir det ett hinder i vardagen och man mår dåligt av det och då 

måste man försöka exponera sig för det och det krävs ju att man får 

hjälp till det.  

DBT - att vilja må bättre 

I DBT arbetar man med individuella samtal, telefonkontakt och 

färdighetsträningsgrupp. De färdigheter man pratar om är bland annat känsloreglering, 

krisfärdigheter och relationsfärdigheter. Med dessa färdigheter är det meningen att man 

ska kunna stå ut med och göra något åt sitt självskadebeteende och att vilja må bättre. 
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Att stå ut när det är svårt och ha färdigheter om att vara medvetet 

närvarande i nuet. Enda gången du kan göra någonting åt en situation, 

det är precis här och nu.  

Hela själva tanken med DBT är ju en utgångspunkt i att man vill bli 

bättre. Så alla människor vill må bra, det finns ingen människa som inte 

vill må bra men att vissa inte har dem färdigheter och förmågor som 

behövs för att hantera sitt mående.  

Insatser i behandling 

Motiverande samtal bakas in i nästan alla former av behandling och är till för att 

ungdomarna ska bli tillräckligt motiverande för att ingå i en behandling.  

Så mycket motiverande samtal. För är du inte motiverad att jobba med 

det då funkar det inte, för jag kan inte göra det åt dig.  

Byggstenar för insatser 

Det framkommer från flera respondenter att relationen mellan patient och terapeut är 

väldigt viktig i arbetet med självskadebeteenden. Även om föräldrarna är med och 

bestämmer, då barnet inte är 18 år ännu, så är det alltid viktigt att lyssna på barnet.  

Men vi lyssnar ju på barnen, jättemycket. Det är ju dem som är 

patienterna. Så det gäller att ha en relation. Om man inte har en 

relation med någon man pratar med så kan man lika gärna skita i det, 

då kan man gå hem istället.  

En viktig del att ta hänsyn till och arbeta med är att det ska finnas en trygghet i att gå till 

behandlingen, både individuell behandling och gruppbehandlig som kan skrämma 

många ungdomar. 

Och allt för stora sociala svårigheter, då behöver man liksom samarbeta 

för att komma liksom, så att det finns en trygg grund. 

Det framkommer även att man stöttar patienterna och påminner dem om möten för att 

behandlingen ska gå att genomföra och bli så meningsfull som möjligt. 

Att man verkligen jobbar terapistödjande som vi brukar kalla det så man 

till exempel kommer sporadiskt… så kör vi på med brännlampa kan vi 

säga. Så vi ringer upp och vi avtalar och vi löser hur det kommer sig att 

du glömde och hur man kan göra då för att komma ihåg det och ibland 

får man ta föräldrarna till hjälp.  
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DBT – Förstahandsbehandlingen 

Respondenterna ansåg att DBT är den ledande behandlingen för självskadebeteende och 

det självklara valet vid ett svårt självskadebeteende eller vid problem med känslor i 

samband med ett självskadebeteende.  

Det är också uttalat att den här gruppen med svår 

självskadeproblematik är en kärngrupp, en självklar del av dem vi ska 

jobba med.  

Så det är ju framförallt den emotionella instabiliteten eller 

dysregleringen där man går omkring med väldigt starka intensiva 

känslor som är lättriggade och är svårhanterliga… självskadan blir 

kortsiktigt funktionell för det bryter ju den känslostormen… Uppfyller 

man det så kommer vi resonera att DBT är förstahandsbehandlingen. 

För- och nackdelar 

Det framhålls att det fanns klart fler fördelar än nackdelar med DBT. En av de 

viktigaste fördelarna är att man kan ge en livsviktig kunskap till barnen för att de ska 

kunna bli av med sitt självskadebeteende och klara sitt kommande liv. Det betonas även 

att man ser DBT som något unikt, eftersom det inte tidigare funnits så många andra 

behandlingar för självskadebeteende. 

Jag ser bara fördelar. Att lära sig att få färdigheter att klara sitt liv.  

Och där har väl DBT liksom skapat lite mer hopp om hela 

behandlingssidan på nått sätt och de är väl också därför den fått en 

sådan dominerande position för det har liksom egentligen inte funnits så 

mycket annat, så många andra alternativ.  

En annan fördel som framkommer är att man hela tiden arbetar i ett team, tar alla beslut 

gemensamt, kan stötta varandra då man är engagerad i varandras patienter och att man 

aldrig behöver känna sig ensam med patienten.  

Att man är ett helt team med sina patienter för att även om jag har en 

patient så har jag hela teamet med mig i alla fall. 

En negativ aspekt av DBT som kommer fram är att patienten ingår i en så pass intensiv 

behandling att det kan kännas tomt när behandlingen tar slut. Patienten kan då känna sig 

ensam och övergiven.  

Det är ju så intensivt under den perioden, när man börjar trappa ner 

litegrann så kan det bli en liten tomhet i det på någon vis för dem. Ja, att 

det är lite svårare för dem att avsluta med oss än vad det är kanske med 

vanlig traditionell behandling.  
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Ingen misslyckas 

Det framhålls hos vissa respondenter att man aldrig kan misslyckas i DBT. Om man inte 

förstår någon speciell del första gången betyder det inte att man har misslyckats utan 

bara att man borde göra om den delen igen.  

Människor gör så gott de kan, man kan aldrig misslyckas i DBT och 

människor strävar efter att utvecklas.  

Det framkommer att om ett barn inte lyckas med en del i DBT är inte detta för att barnet 

har misslyckats utan istället för att terapeuten inte gjort rätt från början.  

Man lägger det aldrig på att det är ungdomen som misslyckas utan man 

tar det på sig själv litegrann som terapeut att då är det någonting som 

har glappat här, då är det någonting som inte stämmer riktigt i 

förarbetet som vi har gjort. 

Göra om manualer 

Det framkommer att det var vanligt att anpassa manualen för DBT, som egentligen 

riktar sig mot vuxna, till ungdomar. Det är viktigt att materialet är mer ungdomligt så att 

barnen förstår vad orden betyder och vad meningen med DBT är. Ibland får man göra 

om mindfulness-delen då alla barn inte klarar av att sitta stilla så länge. 

DBT det är ju framtaget för vuxenpsykiatrin egentligen men sen har vi ju 

då gjort om det till barnpsykiatrin då. 

Man får ju anpassa färdighetsträningen till att liksom funka till en 12-

åring och hela den här biten.  

Det framkommer även att det är vanligt att man gör om materialet till sitt eget, ibland 

plockar in egna saker i behandlingen som till exempel KBT.  

Det är ju KBT som jag tar med mig i DBT:n för jag omvandlar det… till 

mina egna.  

Alltså man gör ju om det till sitt hela tiden, fast ändå måste man ju hålla 

sig innanför ramen.  

Några respondenter framhåller även att de kan arbeta med färdighetsträningen 

individuellt om ett barn inte kan vara med i färdighetsträningsgrupperna trots att det 

ingår i DBT-behandlingen.  

Så kan vi också så kan vi ha färdighetsträning som sker individuellt och 

det har vi haft i omgångar.  
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Överväganden vid insatser 

Bedömningssamtalen är det första man gör med barnen och detta ger en bild över 

självskadebeteendet och situationen som sedan blir en del i övervägandet kring vilken 

insats som passar bäst. 

Man gör ju en rätt så noggrann kartläggning hur det ser ut, hur 

ångesten ser ut och när den personen har skurit sig eller hur man gör en 

kartläggning om hur det ser ut så man får en bild utav det.  

Och sedan är det ju ibland svårt att svara på vilket man ska jobba med 

först men det beror ju på hur självskadebeteendet ser ut, om man skär 

sig otroligt mycket så är det kanske det man ska jobba med.  

Viljan att lyckas 

Motivation till behandling är något respondenterna lyfter som en viktig egenskap för att 

behandlingen ska bli av. Det går inte att tvinga fram behandling utan barnet måste själv 

vilja och även tacka ja till behandlingen som erbjuds. 

Det är ju inte så att man kommer hit en gång sen får du vara med i DBT. 

Utan man är ju djävulens advokat en hel del också. Så man får ju 

faktiskt fråga vafan, du behöver väl inte vara med i DBT? Varför ska du 

det? Det passar väl inte dig? Och få dem så pass motiverade att fan, jag 

ska vara med i DBT, det kommer passa mig. 

Om det finns specifika delar i behandlingen barnet inte är motiverad till så jobbar man 

utifrån det med motiverande samtal och att få denne att våga trotsa sin rädsla.  

Men om anledningarna bara är att det är jobbigt att gå i grupp så 

jobbar vi i första hand med att motivera och att jobba med att man 

klarar av att gå i grupp. 

En arbetsinsats, inget kafferep 

I val av insats tar man hänsyn till hur sköra patienterna är, om de orkar med en 

behandling.  Något som starkt betonades var att DBT innebär hårt arbete från patientens 

sida. För att kunna fortsätta i DBT krävs det att man dyker upp på de individuella 

samtalen och färdighetsträningsgrupperna. Detta kräver mycket från ungdomen som 

måste upprätthålla strukturerna i DBT och dyker de inte upp får de avsluta behandlingen 

eller fortsätta med vanliga samtal tills de är mogna för DBT. Patienten är alltid 

välkommen tillbaka och det gör ingenting om behandlingen tar lång tid.  

Det är inget kafferep man kommer på utan det är en arbetsinsats man 

ska göra och det finns en del som är så pass sköra och sårbara att de 

inte orkar köra det här… då kan de ha vanliga samtal istället tills de är 

mogna att gå med i DBT.  
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Vi tänker på något sätt att DBT är en ganska krävande behandling. 

Alltså du behöver vara här minst två gånger i veckan, du behöver jobba 

på mycket aktivt utanför.  

Något som kan vara extra krävande är att arbeta med problem som man inte orsakat 

själv. Då krävs det extra mycket arbete från individen. Några respondenter tänker främst 

på när någon annan i barnets närhet har skadat barnet.  

Människor kanske inte själva orsakat sina problem men måste själva 

lösa dem och hantera dem, för ofta är det ju någonting som ligger 

bakom och livet för den som är själmordbenägen, deprimerad, 

ångestfylld eller rasande, det är ju fruktansvärt smärtsamt det här.  

Inklusion- och exklusionskriterier 

Inom DBT finns det olika kriterier. Dessa kan vara olika många och se ut på olika sätt 

men kan bland annat innebära att patienten måste vara självdestruktiv vid tillfället, vara 

nedstämd och ha svårigheter att reglera känslor. Det framkommer att man gör 

bedömningar enligt kriterierna och uppfyller man inte dessa så får man ingen DBT.  

Ja det är de här inklusionkriterierna. Dom måste uppfyllas. Gör dem 

inte det så är inte DBT aktuellt.  

Det framkommer även att respondenterna använder sig av exklusionskriterer. Dessa är 

inte lika många men uppfyller man dessa får man avsluta sin DBT-behandling och 

alternativt pröva någon mer passande behandling.  

Vi har egentligen bara exklusionskriterier, det är ju bara när man är 

psykotisk och så lågviktig att man behöver slutenvård. Det är egentligen 

dem två enda exklusionkriterierna vi har. Och sen är de andra 

bedömningsfrågor. 

Intensiteten 

Det är intensiteten och frekvensen på självskadebeteendet som är avgörande när man 

väljer insats. Dessutom är självskadebeteende något som många ungdomar prövar 

någon gång men det betyder inte att alla behöver vård. Detta är faktorer som övervägs 

när respondenterna avgör om de blir behandling eller inte.  

Nej jag tycker varken åldern eller könet påverkar men det är väl 

frekvensen och intensiteten på självskadebeteendet, om det är ett svårt 

självskadebeteende som upprepas hela tiden, det kan vara fara för 

allvarligare skador eller till och med livet.  

Många ungdomar självskadar någon gång under sin uppväxt på samma 

sätt som att många ungdomar har någon gång suicidtankar. Så behöver 

långt ifrån alla behandling för det. Så det är ju mer när det blir ett 

ihållande problem som man behöver behandling för det.  
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Respondenterna framhåller att det finns olika typer av självskadebeteenden och att det 

kan finnas olika syften med det, allt ifrån ett rop på hjälp till de som mår riktigt dåligt 

och har suicidtankar. De betonar även att det är lättare att hjälpa barn som använder sitt 

självskadebeteende som ett rop på hjälp än de som har ett allvarligare 

självskadebeteende.  

Sen är det ju lite olika hur man skär sig, man kanske bara rispar lite 

såhär (vår anmärkning: river sig lite på handleden) bara mest också och 

det ju vara ett rop på hjälp, att man vill att andra ska se att man faktiskt, 

jag kan inte själv säga att jag mår dåligt men du ser väl att jag mår 

dåligt för jag skär ju mig. Sen finns det ju dem som skär sig på ställen 

där man inte ska se därför dem inte vill att någon ska komma på dem 

och därför är de allvarligare.  

Missbrukets påverkan 

När barnet har ett pågående missbruk vid sidan om självskadeproblematiken kan detta 

påverka behandling negativt och respondenterna framhåller vikten av att få hjälp med 

missbruket först. Det finns oftast möjlighet till samarbete med annan enhet som arbetar 

med missbruk i den kommunen.  

Men du kan aldrig fullfölja behandling med missbruket, det tar över för 

mycket utan då behöver man en annan behandling först. 

Missbruk kan ses som en del av självskadeproblematiken och är något som man arbetar 

med tillsammans med självskadebeteendet. Respondenterna framhåller dock att 

patienterna inte får komma påverkade till behandlingen och att man måste arbeta med 

sitt beteende innan man kan arbeta med sig själv.  

Så jag tänker det här när man kommer med missbruk, alltså det är ju 

inte ovanligt att man har bekymmer att reglera intag av alkohol och 

andra droger när man har den här problematiken. Det ser ju inte vi som 

ett hinder utan snarare som en del i problematiken...samma sak med 

kriminalitet.  

 I de fall när barn har både missbruk och självskadeproblematik så prioriteras dessa i 

vissa fall först eftersom de har en komplex problembild och behöver hjälp inom många 

områden. 

Ja alltså finns det både ett självskadande och ett missbruk så upplever 

jag att då är det ju, då prioriterar man ju dem ännu mer för den 

personen behöver ju hjälp på många olika områden och jag kan inte 

säga att man kanske prioriterar det men jag personligen känner nog att 

den tjejen eller killen ligger ju i en farozon på ett annat sätt kanske om 

man dessutom har ett missbruk också.  
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Individanpassa behandlingen 

Det framkommer att man inte alltid bedömer behandlingsinsats efter de kriterier som 

finns utan även efter barnets behov och beteende. Barnen har alltid rätt att vara med och 

bestämma om de vill medverka eller inte.  

Fast man tittar ju individuellt vad som behövs och det kan ju också vara 

föräldrasamtal utan ungdomar, men ungdomarna är alltid med och 

bestämmer att man har och man kommer överens om det. 

När man väljer insats så tar man hänsyn till olika faktorer som kan påverka 

behandlingen. Så om man är för ung för en insats så kan man istället välja en insats som 

passar bättre åldersmässigt. 

Vi har träffat på ungdomar som varit 11, 12 år som har haft ett 

självskadebeteende eller kanske på väg in i att få ett självskadebeteende 

och då har vi gått in och sagt att någon av oss… som har DBT bakgrund 

är med i arbetet just bara för att titta på de här signalerna, titta på det 

som kanske inte vanliga terapeuter tittar på samma sätt som vi gör 

utifrån självskadebeteende då och kan vara med där och kanske försöka 

hjälpa till och mota lite. 

Vissa respondenter pekar även på att man måste bemöta barnen på deras nivå och 

anpassa insatser till deras mognad. Därför kan det vara möjligt att erbjuda en insats till 

någon som egentligen inte har åldern inne. 

Vi har ju en 14 års gräns, så yngre än 14 ska det mycket till innan vi 

tänker att man ska ha DBT, även om vi gjort undantag när vi träffat på 

patienter som har en mognadsålder över sin kronologiska ålder. 

Hinder i behandlingen 

Om man har något handikapp till exempel någon form av neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning eller lågbegåvning kan det vara svårt att ta till sig behandlingen 

eftersom barnet då har svårt att hänga med i behandlingen och ibland kan detta vara 

något som är svårt att se från början. Denna problematik gör att man får individanpassa 

behandlingen eller att man exkluderas.  

När det handlar om en lågbegåvning då får man liksom göra om 

programmet lite granna och anpassa det lite till den individen istället.  

Det som kan vara lite svårt ibland det är också just det här att ibland 

kan ju en del ungdomar vara lite lågbegåvad om man säger så och det 

kanske inte är någonting man märker först från början utan det är sedan 

som man märker det kanske, under behandling förstår man någonstans 

att det här går inte riktigt. 
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Ett annat hinder som lyfts är ifall familjen, som har bestämmanderätt då barnet är under 

18 år, inte vill att barnet ska delta i behandlingen. Då går det helt enkelt inte att 

genomföra behandlingen. 

För jag har haft familjer där en flicka hade ett stort självskadebeteende 

men de ville inte på grund av vår gruppverksamhet… 

Bakomliggande styrning 

Det kom fram att det inte finns några nationella riktlinjer för självskadebeteende och 

detta gör att behandlingen kan se olika ut i olika städer. Det framkommer att man på de 

flesta ställen har någon sorts av vårdprogram men att det är svårt att hålla dem vid liv. 

Tillsammans med vårdprogrammen som finns följer alla hälso- och sjukvårdslagen som 

säger att alla ska få god behandling, men det verkar inte finnas någon förklaring till vad 

god behandling är.  

Men det är ju väldigt oreglerat kan man väl säga, beroende på vilket 

BUP du söker på i Sverige så är ju sannolikheter stor att du skulle kunna 

på olika, både diagnoser, behandlingsalternativ och likaså insatser.  

Man kan väl säga vårdprogram har de flesta psykiatrier, men problemet 

är väl att hålla dem levande, så det är ju inte så att vi sitter och läser 

dem särskilt ofta.  

Det framkommer att ekonomin inte påverkar antalet patienter eller patienternas vård då 

all vård för barn är gratis. Däremot saknas det pengar när det gäller 

kompetensutveckling, resurser och personal.  

Och det kostar ingenting. Alla resor och sånt betalar vi till ungdomar 

och föräldrarna. Så det är helt gratis. Sjukvården. Det är det som är 

fördelen med att vara minderårig.  

Sen skulle man väl önska att det fanns lite mer resurser kanske här och 

lite där just för att det dras ner på grund av ekonomin.  

Sammanfattning av resultat 

Respondenterna anser att självskadebeteende är ett beteende och ingen diagnos. De tror 

bland annat att beteendet uppkommer som en reaktion på något som hänt eller på grund 

av en viss sårbarhet hos individen. Det kan även uppstå på grund av hemmiljön, 

prestationskrav, ångest eller påverkan från media. Ångest beskrivs som när man har ont 

i själen och inte riktigt kan hantera livet. Det kan vara jobbigt att ha ångest och därför 

arbetar de mycket med att hitta strategier för ångesten. 

Det framkommer att respondenterna främst kommer i kontakt med tjejer som har ett 

ytligt självskadebeteende och att det är vanligt att tjejer är inåtvända medan killar 

istället agerar utåt. Ett vanligt problem hos barn med självskadebeteende är att de har 
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problem med relationer. Respondenterna berättar att det finns en rädsla för 

självskadepatienter då det många gånger saknas kunskap.  

Insatser som erbjuds är bland annat vanligt samtal, familjeterapi, slutenvård, KBT och 

DBT där slutenvård ansågs som den minst effektiva. DBT anses vara den ledande och 

mest effektiva behandlingen för ett självskadebeteende och det framkommer flera 

fördelar med denna metod. Respondenterna framhåller att DBT är en tuff behandling 

och att det krävs mycket av barnet för att klara av den. Något som är vanligt bland 

respondenterna är att anpassa DBT-manualen till ungdomarna för att de lättare ska 

förstå den.  

Vid överväganden av insatser går man mycket efter individen själv och behandlingarna 

är anpassningsbara. Anpassningarna kan bland annat ske då patienten är för ung för en 

behandling eller om patienten är lågbegåvad. En viktig del i övervägande av insats är 

motivationen hos patienten och viljan att lyckas, har man motivationen så blir det lättare 

att klara av det hårda arbetet i exempelvis DBT. Om det finns problem såsom missbruk 

med i självskadeproblematiken får man ta hänsyn till detta. Respondenterna framhåller 

att de kartlägger intensiteten på självskadebeteendet och varför patienterna skadar sig 

själva. Det kan vara allt från ett rop på hjälp till någon som verkligen mår dåligt. Inom 

DBT finns det kriterier som måste uppfyllas för att få behandlingen, uppfyller man inte 

dem blir det ingen behandling. Något som inte styr valet av insats är ekonomin då all 

vård för barn är gratis. Det framkommer att det saknas nationella riktlinjer men att det 

finns vårdplaner. 

Teoretisk problematisering 

I detta avsnitt kommer studiens teoretiska utgångspunkter problematiseras tillsammans 

med resultatet.  

Von Wright (2000) tar in sin teori upp att man kan välja att se andra som ett vad eller ett 

vem. Detta beror på om vi väljer att utgå från en persons personlighet eller en persons 

bakgrundsvariabler. I intervjuerna framkommer det att respondenterna kan överväga 

kring vilken insats som anses lämplig genom inklusion- och exklusionskriterier eller 

genom samtal med barnet. Dessa kriterier handlar om självskadebeteendets bakgrund 

och utseende och ses då som ett punktuellt perspektiv då Von Wright (2000) beskriver 

ett punktuellt perspektiv som där man bara ser det personen visar utåt sett och inte tar 

hänsyn till det sociala sammanhang som personen lever i, det vill säga samhället.  

Samtal med barnet är ett exempel på ett relationellt perspektiv då barnets personlighet 

och önskan framförs. Von Wright (2000) beskriver ett relationellt perspektiv som då 

man ser en persons personlighet och handlingar, det vill säga personens inre. Något som 

betonas i intervjuerna är att insatserna individanpassas om barnet inte förstår eller om 

barnet inte har möjlighet att delta i behandlingen. Denna individanpassning gäller även 

om barnet inte når upp till kriterierna genom att till exempel vara för ung för insatsen.  

Resultatet visar att DBT är en manualbaserad behandling där man följer vissa speciella 

steg. Samtidigt individanpassar man i många fall dessa steg. I detta fall kan 

behandlingen DBT i grunden ses ur ett punktuellt perspektiv men även ur ett relationellt 

perspektiv då behandlingen anpassas.  
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Von Wright (2000) betonar att vi bör betrakta andra som öppna människor och att det 

som gör oss till just oss endast framträder i mötet mellan oss. Respondenterna 

framhåller att de har bedömningssamtal med barn och föräldrar och sedan bedömer om 

barnet behöver någon insats. I detta bedömningssamtal utgår man från kriterierna och 

lyssnar på barnets åsikter men det påbörjas aldrig en behandling om barnet inte vill.  

De inklusion- eller exklusionskriterier som man följer kan ha väldigt tydliga gränser och 

vara mer bedömningsfrågor för respondenterna. Kriterier som används i överväganden 

kan därför ses både punktuellt och relationellt. Om man enbart utgår från dessa kriterier 

och har dem som en ”checklista” och inte tar in barnets önskan och tankar ses det 

punktuellt. Medan om man använder kriterierna men gör bedömningen utifrån samtalet 

med barnet och tar hänsyn till barnets vilja och personlighet ses kriterierna mer 

relationella. Det är i interaktionen med barnet bedömningen ses som relationell, 

samtidigt behövs kriterier att utgå ifrån så man vet vilken behandling som passar barnet 

bäst. I resultatet framkommer att respondenterna kan arbeta relationellt utifrån 

kriterierna, ett exempel är när de tar med ett barn i behandling trots denne inte uppnår 

ålderskriteriet för behandlingen men anses mogen för sin ålder. Von Wright (2000) 

påpekar att man bör använda sig av både det relationella och det punktuella perspektivet 

för att få ett så bra möte som möjligt.   

I intervjuerna framkommer det att självskadebeteende är ett beteende och inte någon 

diagnos. Detta visar att respondenterna tänker relationellt kring ett självskadebeteende 

då Von Wright (2000) påpekar att man ser något som man har vid ett relationellt 

perspektiv och något som man är vid ett punktuellt perspektiv. Det kan ses som att ha 

ett självskadebeteende (relationellt) eller att vara självskadande (punktuellt). 

DISKUSSION 

I diskussionsavsnittet kommer metoden att diskuteras, vilken metod som valts, om det 

uppstått några problem och vad som hade kunde gjorts annorlunda. Vidare kommer 

resultat och tidigare forskning diskuteras, slutsatser av studien sammanfattas och förslag 

kring vidare forskning redovisas. 

Metoddiskussion 

Det huvudsakliga syftet var från början kring insatser och överväganden vid val av 

insatser. Då resultatet handlade mycket om vad självskadebeteende är och hur det ser ut 

så lades en extra frågeställning till om hur personal på BUP uppfattar 

självskadebeteende. Detta för att studien inte skulle förlora viktiga delar och tankar som 

kommit fram vid intervjuerna. Något studien inte fick mycket resultat kring var 

överväganden. Studien behöll dock frågeställningen för att visa hur lite överväganden 

det finns. Även studiens bakgrund har vissa luckor då det inte gick att hitta forskning 

kring överväganden. Eftersom studiens syfte handlade om tankar hos personal så valde 

vi att utgå från en hermeneutisk utgångspunkt vilket visade sig passa bra. En nackdel 

med en hermeneutisk utgångspunkt är att resultatet inte går att generalisera.   

Studiens insamlingsmetod bestod av semistrukturerade intervjuer, det vill säga 

intervjuer där man utgår från en intervjuguide. Denna intervjuguide delades upp i olika 
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teman som behandlade självskadebeteende, insatser, överväganden, styrdokument och 

önskemål. Det uppstod inga missförstånd om frågorna från intervjuguiden. Både 

bandinspelningen och själva intervjun fungerade utan problem. Respondenterna 

berättade i vissa fall mycket fakta kring insatser och detta hade man kanske kunnat 

undvika genom att leda bort respondenten från faktaprat och istället fokusera på dennes 

tankar kring olika insatser. Vid en av intervjuerna deltog två respondenter varav endast 

en var tillfrågad. En nackdel av detta hade kunnat bli att respondenterna inte vågat säga 

vad de egentligen tyckte då en annan arbetskamrat var närvarande, men i detta fall 

verkade inte intervjun påverkas av detta.  

Respondenterna som deltog i intervjuerna visade sig främst arbeta med DBT och detta 

kan vara en nackdel då studien fokuserade på alla insatser som erbjöds för 

självskadebeteende. Hade studien istället innehållit respondenter som arbetat med olika 

insatser kunde det blivit ett bredare resultat. Samtidigt fanns det inte många inom BUP 

som arbetade med någon annan behandlingsmetod än DBT vid självskadebeteende. En 

av studiens intervjuer skedde via mejl och det bidrog till att följdfrågor inte kunde 

ställas och frågorna kunde inte förklaras. Hade studien innehållt fler muntliga intervjuer 

hade resultatet kunnat bli bredare.  

Om studien hade gjorts om hade intervjuerna planerats in i ett tidigare skede för att få 

mer tid till analysen. Studiens analysmetod utgick från Kvale (1997) och innefattade 

koncentrering, kategorisering, tolkning och ad-hoc metoder. Denna analysmetod gjorde 

att intervjuerna kunde kortas ned och att det centrala i dem kunde bilda ett resultat. 

Studiens resultat innehåller korta beskrivande texter varvat med citat som styrker 

texterna. Detta för att ge en så tydlig bild som möjligt av vad som verkligen sagts i 

intervjuerna.  

Resultatdiskussion 

I tidigare forskning kring förekomst av självskadebeteende redovisas det flera olika 

resultat. Forskningen visar allt från att 3-7 % av de svenska ungdomarna har ett 

självskadebeteende (Ahnemark, Hultén & Åsberg, 2004) till att 13-45% av ungdomarna 

har ett självskadebeteende (Choate, 2012, enligt Hilt m.fl.; Latzman m.fl.; 

Muchlenkamp m.fl.; Nock & Favazza; Rodham & Hawton). Reflektioner kring denna 

skillnad är att forskare kan definiera självskadebeteende på olika sätt eller att de har 

mätt på olika platser. En annan orsak till att man får olika siffror kan vara att det är 

kulturellt betingat vad som ses som ett självskadebeteende av dels forskarna men även 

av undersökningspopulationen.  

Enligt Ståhl (2007) finns det en typisk bild av vem det är som självskadar och detta 

beskrivs som en som är vit, psykiskt labil och skör tjej i tonåren. I studien lyfter några 

av respondenterna att de oftast kommer i kontakt med tjejer i tonåren med ett ytligt 

självskadebeteende. De ser även, precis som Ståhl (2007), att killar ofta är mer 

extroverta än tjejer. Ståhl (2007) beskriver att själskadebeteende hos extroverta killar är 

svårare att upptäcka då deras beteende kan ses som en normbrytande engångsföreteelse 

och för att de står utanför det typiska självskadeidealet. Reflektioner kring detta är att 

mörkertalet bland killar kan vara väldigt stort då man främst fokuserar på tjejer när man 

pratar om självskadebeteende och kanske glömmer bort killarna och deras 
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självskadebeteende. Självskadebeteendet kan se olika ut hos olika personer och då 

normbilden är att skära sig glöms lätt andra varianter bort. Därför är det viktigt att det 

finns kunskap kring vilka självskadebeteenden som finns och hur dessa kan se ut så 

personer med självskadebeteende kan få hjälp.  

Självskadebeteende ses av respondenterna som ett beteende eller symptom och inte som 

en sjukdom eller diagnos. Det kan finnas flera olika orsaker till uppkomsten av 

självskadebeteende och det kan även vara flera orsaker tillsammans. Det framhålls av 

respondenterna att man kan se självskadeproblematiken utifrån den biosociala teorin, 

alltså att både biologiska och sociala faktorer har betydelse. American Psychiatric 

Association (2012) tar upp att icke-suicidalt självskadebeteende eventuellt kommer blir 

en egen diagnos i DSM-V. Respondenterna tror inte synen på självskadebeteende 

kommer förändras även om det blir en egen diagnos. Funderingar kring detta är att om 

inte synen och tankarna kring självskadebeteende kommer att förändras, vad är då syftet 

med att göra det till en egen diagnos? Saker som kan förändras med en egen diagnos 

kan vara att det blir lättare att både söka och erbjuda hjälp för dessa personer, det blir 

mer allmänt känt vad icke-suicidalt självskadebeteende är och eventuellt blir det mer 

forskning kring ämnet precis som det framkommer i resultatet. Men det kan även bli 

mer stigmatiserande att ha självskadebeteende, alltså att man har en diagnos.  

Lundh (2012) tar upp flera olika behandlingsalternativ som rekommenderas i 

behandling för personer med självskadeproblematik. I denna studie framkommer det att 

det finns olika insatser men inte samma som Lundh (2012) tar upp i sin 

forskningsöversikt. Även om respondenterna framhåller att det finns olika insatser 

använder de sig främst av DBT, vilken anses ha flera fördelar. DBT anses som 

förstahandsbehandlingen av respondenterna men om den inte leder till förändring kan 

den upprepas tills den fungerar och gör den inte det sätter man in andra insatser. Inga 

andra insatser lyfts av respondenterna som lika betydelsefulla för behandlingen av 

självskadeproblematik som DBT och nackdelarna anses vara väldigt få.  

Tankar kring detta är att man använder DBT först och om det inte fungerar, vilket det 

verkar göra i de flesta fallen, funderar man ut en alternativ metod. Respondenterna ser 

nästan enbart fördelar med DBT. Kanske kan det vara för att DBT är väldigt bra för 

denna problematik eller för att respondenterna arbetar med metoden, brinner för den och 

av den anledningen enbart ser fördelarna. Anledningen till att man bara använder DBT 

och inte så många andra insatser kan vara att denna behandlingsform ger så pass 

lovande resultat att det är onödigt att använda en som eventuellt ger ett sämre resultat.  

Det framkommer av resultatet att man individanpassar och omformar DBT-manualen så 

den passar ungdomar och är mer lättförståelig. Detta gör man för att behandlingen ska 

fungera bättre för ungdomar och ibland för att anpassa manualen till ungdomar som har 

något handikapp. Ibland omformas stora delar av behandlingen om exempelvis någon 

inte kan delta i färdighetsträningsgrupperna och då har man dem istället individuellt. 

Lundh (2012) framhåller i sin forskningsöversikt att det i dagsläget inte finns någon 

evidens för om en omgjord version av DBT har någon effekt på ungdomar. Reflektioner 

kring detta är att saknad evidens kring att göra om manualer kan bero på att det inte 

forskats kring detta eller för att det inte ger positivt resultat. Som respondenterna 

framhåller anpassar de manualerna utifrån sig själva och sina erfarenheter och då kan de 

uppstå problem att forska kring detta eftersom alla gör om manualen på olika sätt. 
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I resultatet framkommer det att området ”överväganden vid insatser” inte är något man 

funderar kring utan det är mer självklart hur man väljer insatser och det är främst DBT 

man använder när det kommer personer med självskadeproblematik. Ett annat område 

man gör olika bedömningar på är om man har ett missbruk vid sidan om 

självskadeproblematiken. I vissa fall anser man att barnet behöver vård för missbruket 

först medan det i andra fall framkommer att missbruk är en del av problematiken och att 

de barnen behöver mer hjälp. Funderingar kring detta är att det blir tydligt att vården är 

olika beroende på hur man ser på exempelvis missbruk i kombination med självskada. 

Frågan är om vården för självskadepatienterna blir bättre om man får vård för 

missbruket först eller om man arbetar med de olika problemen integrerat.  

Respondenterna framhåller bristen på nationella riktlinjer men nämner att det finns 

vårdprogram och DBT-riktlinjer att följa i arbetet med självskadepatienter. Det finns 

svårigheter att hålla dessa vårdprogram levande då man inte läser dem ofta. Då det inte 

finns nationella riktlinjer kan vården bli olika på olika ställen i Sverige och därför få 

olika resultat. Tankar kring detta är att vården i Sverige blir väldigt ojämn 

kvalitetsmässigt när det inte finns konkreta riktlinjer att följa. Riktlinjer och 

styrdokument kan bli ett punktuellt perspektiv (Von Wright, 2000) då man kanske 

bedömer barnet utifrån riktlinjerna och inte tar hänsyn till barnets individuella faktorer. 

Samtidigt är det nog viktigt att ha riktlinjer så man kan kvalitetssäkra vården över hela 

Sverige genom att erbjuda samma överallt. Precis som Von Wright (2000) påpekar är 

det bra att blanda det relationella och punktuella perspektivet genom att ha riktlinjer och 

individanpassa vården. 

Slutsatser 

- Hur uppfattar personal inom barn- och ungdomspsykiatrin självskadebeteende? 

Svaret som framkommit i denna studie är att självskadebeteende ses som ett beteende 

och inte en diagnos. Det är något man kan lära sig att hantera men det finns alltid en risk 

att man faller tillbaka i det. Det är främst tjejer som söker sig till BUP på grund av 

självskadebeteende och oftast handlar det om ytliga skador. En skillnad mellan tjejer 

och killar tycks vara att tjejer är mer inåtvända i sitt självskadebeteende medan killar är 

mer utåtagerande. Det framkom att ångest och relationsproblem är nära 

sammankopplade med självskadeproblematik. 

- Hur uppfattar personalen de insatser som barn- och ungdomspsykiatrin erbjuder 

barn och ungdomar med självskadebeteende?  

I tidigare forskning framkommer det att det finns flera insatser som visat effekt för 

självskadebeteende. Respondenterna framhåller att inom BUP erbjuds det endast ett 

fåtal insatser för självskadebeteende. Den vanligaste insatsen som erbjuds är DBT och 

denna behandling har visat goda resultat för barn. Ofta har man en anpassad DBT-

manual för barn så de ska kunna ta till sig behandlingen bättre. Tidigare forskning 

hävdar att det inte finns evidens för att göra om en DBT-manual till barn i dagsläget. Då 

DBT har visat så goda resultat så kan det vara en anledning till att man inte använder sig 

av så många fler behandlingar. Varför byta ut ett vinnande koncept? 
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- Vilka överväganden gör personal inom barn- och ungdomspsykiatrin i val av 

insatser till barn och ungdomar med självskadebeteende? 

Det framkommer att man erbjuder insatser till nästan alla. Detta kan bero på att de som 

söker till BUP är i behov av vård och därför behöver man bara överväga kring vilken 

insats som är aktuell. Många av insatserna kan invidanpassas och detta överväger man 

kring då man märker att barnet inte får något resultat av insatsen. Om missbruk ingår i 

självskadeproblematiken så görs det olika överväganden beroende på personalens syn 

på detta och hur det kan påverka behandlingen.  

Något man tar hänsyn till när man väljer insats är barnets vilja och förmåga att ingå i 

behandling och önskan av att förändra sitt självskadebeteende. Ett hinder i behandlingen 

kan vara familjens vilja, godkänner inte familjen behandlingen så blir den inte av. 

Avslutande tankar 

Studiens resultat är viktigt ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv då vi kan 

konstatera att vården ser olika ut på olika ställen och att behandlaren har mycket eget 

ansvar vid val av insatser. Vi tror att det skulle kunna bli lättare att bedöma behov av 

vård om man har en nationell riktlinje då behandlaren kan få ett visst stöd från denna. 

Självskadebeteende är en väldigt komplex problematik och det behövs alltid mer 

forskning kring området.  

Vidare önskad forskning är longitudinella studier på hur behandlingar påverkar 

patienters hälsa och vikten av att välja rätt behandling till rätt patient. Vi anser även att 

behövs mer forskning kring att göra om manualer till barn och om det är manualen eller 

terapeuten som påverkar behandlingens resultat. 
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  Förfrågan om medverkan i C-uppsats 

 

               Växjö 130130 

Hej! 

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot 

ungdoms- och missbruksvård” 180 hp, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

Vi sänder detta mail för att förtydliga våra önskemål efter vårt telefonsamtal den 

(datum). 

Vårt intresse rör hur ni väljer och tänker kring insatser till ungdomar med ett 

självskadebeteende.  

I vår studie har vi valt att avgränsa oss till yttre självskadebeteenden på kroppen. Vi 

kommer alltså inte att beröra exempelvis missbruk, ätstörningar eller prostitution.  

När det gäller detta anser vi att er kunskap/erfarenhet skulle vara mycket intressant att 

få ta del av och använda oss av i vår C-uppsats.  

För att få göra detta vill vi gärna intervjua dig. Vi beräknar att intervjun kommer att ta 

ca en timme. 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen – vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en 

kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

 

Med vänlig hälsning  

----------------------------------------- 

Martina Abrahamsson 

-----------------------------------------

Annie Karlsson Fager 

 

Handledare: Stellan Jeppsson  

Examinator: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg och Margareta Stigsdotter Ekberg 

Kursansvarig: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg och Margareta Stigsdotter Ekberg 
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Missiv till deltagare i studien Insatser till ungdomar 
med självskadebeteende 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 

av är de som presenterats av Vetenskapsrådet.  För att göra allt vi kan för att ditt 

deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 

ser på dem. 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 

studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 

är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 

veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 

inte delta längre. 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 

något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 

ditt deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 

det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 

oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 

just dem vi intresserar oss för. 
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Martina Abrahamsson 

-----------------------------------------

  Annie Karlsson Fager 

Växjö 
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Examinator: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg och Margareta Stigsdotter Ekberg 

Kursansvarig: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg och Margareta Stigsdotter Ekberg 





Bilaga III 

I 

Intervjuguide 

Bakgrundsvariabler 

Vem är du? (utbildning, yrkeserfarenhet, roll vid val av insats, erfarenhet av arbete med 

personer med ett självskadebeteende) 

Självskadebeteende 

 Hur tänker du kring unga som har ett självskadebeteende? 

 Hur ofta kommer ni i kontakt med självskadebeteende? 

Insatser 

 Vilka insatser förekommer hos er? Vilka för- och nackdelar finns med dessa? 

 Vilka insatser tycker du har fungerat bra/mindre bra? 

Överväganden vid insatser 

 Vilka faktorer är mest avgörande hos er i valet av insats? 

 Spelar ekonomin någon roll i valet av insats?   

 Hur samarbetar ni på er enhet med sjukvården/socialtjänsten? 

Styrdokument  

 Finns speciella riktlinjer i arbetet med självskadande ungdomar som ni följer? I 

så fall Vilka? 

 Har ni några åtgärdsplaner eller handlingsplaner vid val av insats till 

självskadande ungdomar? I så fall Vilka? 

 

Något annat du vill ta upp? 





Bilaga IV 

I 

Intervjuguide för mejlintervju 

 

Bakgrundsvariabler 

Vem är du? (utbildning, yrkeserfarenhet, roll vid val av insats, erfarenhet av arbete med 

personer med ett självskadebeteende) 

Självskadebeteende 

 Hur tror du självskadebeteende uppkommer? 

 Hur ofta kommer ni i kontakt med självskadebeteende? 

Insatser 

 Vilka insatser förekommer hos er? Vilka för- och nackdelar finns med dessa? 

 Vilka insatser tycker du har fungerat bra/mindre bra? 

Överväganden vid insatser 

 Vilka faktorer är mest avgörande hos er i valet av insats? (tex. ekonomi, kön, 

ålder, personlighet hos barnet, diagnoser) 

 Hur samarbetar ni på er enhet med sjukvården/socialtjänsten? 

Styrdokument  

 Finns speciella riktlinjer eller handlingsplaner att följa vid val av insats till 

självskadande ungdomar? I så fall vilka? 

 


