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1. Inledning 
 
Den senaste tiden har man kunnat följa hur media uppmärksammat fenomenet självskador och 
hur problemet ökat lavinartat bland unga flickor på bara några år. Samtidigt saknas det 
forskning och utvärderingar om vilka behandlingsmetoder som fungerar tillfredsställande 
även på lång sikt för att hjälpa de flickor som skadar sig själva, vilket är oroväckande.  
Självskadebeteendet är ett väldigt komplext problem och det finns inga enkla och snabba 
universala lösningar. Alla flickor har sin egna individuella problematik och självskadorna 
fyller olika funktion för olika flickor. Därför blir det så viktigt att öka kunskapen om detta 
problem och hur man behandlar flickorna på bästa sätt. Det är även viktigt då andra problem i 
samband med självskador ökar, bland annat kan vissa, som Stiftelsen Allmänna Barnhuset 
(2004) nämner, i framtiden fastna inom psykiatrin och därmed bli en tung psykiatrisk 
patientgrupp. En annan allvarlig följd av detta är att självmordsrisken ökar. Det är med andra 
ord av stor vikt både för socialt arbete och samhället i övrigt att flickorna får rätt behandling 
och kommer ur sitt destruktiva beteende – just för att de ska kunna leva ett normalt liv. Att 
behandla människor utan kunskap blir både verkningslöst och kostar samhället mycket 
pengar. Framförallt kostar det på de enskilda flickorna då de får gå och må dåligt, med dålig 
livskvalitet och dålig självkänsla som en allvarlig följd. Det blir därför så viktigt att de får den 
hjälp de behöver och är berättigade till - och då rätt hjälp, som vi vet fungerar så att de inte 
faller tillbaka i sitt beteende.    
 
Det kan alltså på lång sikt bli väldigt kostsamt både i form av flickornas liv och självkänsla 
och dessutom i form av alla medel och all den tid samhället behöver lägga på dessa flickor – 
under kanske hela deras livstid och kommande generationer. Det är till stor hjälp för alla om 
problemet med självskador kan uppmärksammas i tid, innan det går för långt och blir desto 
svårare att behandla.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Forskning om självskadebeteende hos unga flickor är i allra högsta grad relevant då det har 
kommit många larm från olika källor om att självskadande beteende har ökat på senare tid. 
Den 5 juni 2003 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att göra en kartläggning av 
problemets omfattning och karaktär bland flickor i åldrarna 13-18 år, då man ansåg att mer 
kunskap behövdes inom detta område för att upptäcka dessa flickor i tid och för att öka 
kunskapen om orsakerna till deras beteende. Man genomförde då intervjuer med anställda 
inom bland annat socialtjänst, ungdomspsykiatrin, ungdomsmottagningar och vårdcentraler i 
en storstadskommun och tre mellanstora kommuner i norra respektive södra delen av landet. 
Man hämtade även information från bland annat samtliga särskilda ungdomshem som tar 
emot flickor. Detta vittnar om att fler och fler får upp ögonen för detta växande problem.  
 
Det finns inte några vetenskapliga studier där man följt ungdomar som i tonåren debuterat 
med självskadebeteende och därför kan man inte med säkerhet fastställa vilka 
behandlingsmetoder som fungerar bäst. Man är dock eniga om att en tidig upptäckt och ett bra 
förebyggande arbete är en förutsättning för att ge ungdomarna ett bra stöd och 
omhändertagande (Ahnemark et al, 2004).  
 
De teorier man oftast ser i samband med självskador är kognitiv terapi, kognitiv 
beteendeterapi och dialektisk beteendeterapi. De viktigaste målen med terapierna är att hitta 
alternativa vägar till att hantera sina känslor. Detta kan man göra på olika sätt. Kiselica och 
MacAniff Zila (2001) anser att terapin bör handla om hur man som professionell kan bidra till 
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patientens mognadsprocess till den punkt där hon kan använda ord istället för destruktivt 
beteende när hon uttrycker sina känslor. Författarna förespråkar här kognitiv beteendeterapi, 
som verkar vara den metod som fått mest stöd från andra forskare när det gäller behandling av 
självskadebeteende. Kognitiv beteendeterapi (KBT) grundar sig på kognitiv terapi, men 
istället för att mestadels fokusera på förändring av tankemönster lägger KBT fokus på att 
förändra en individs beteenden. 
 
Kognitiv terapi är en form av psykoterapi som har utvecklats med utgångspunkt i kunskap om 
att psykiska störningar ofta medför vanemässiga fel i tankeprocesser och föreställningar. 
(Oestrich, 2003).  Målet i kognitiv terapi är att få patienten att tänka efter själv och strukturera 
sina tankar om sin sjukdom och sina symtom. Denna terapiform är en väldigt enkel och 
konkret metod då man vill ta reda på vad det är som hindrar en individ från att utveckla sitt liv 
mer hälsosamt. Man lägger här fokus på individens tankar, och genom att förändra negativa 
tankemönster kan man i sin tur förändra sitt destruktiva beteende (Mannberg-Zackari, 2003). 
 
Intresset för Dialektisk beteendeterapi (DBT) har på senare tid ökat och denna terapiform har 
utarbetats av Professor Marsha M Linehan från Seattle, USA och bygger på kognitiv 
beteendeterapi, KBT med influenser av dialektik och zen-filosofi. Det är en kombinerad 
grupp- och individualterapi, utformad speciellt för personer med självdestruktivitet och 
borderline personlighetsstörning (Perseius & Samuelsson, 2001).  Att patienten saknar 
färdigheter, eller besitter färdigheter som hon inte kan använda när man som bäst behöver 
dem, är grundantaganden i DBT. Terapin ska hjälpa patienten att både lära sig de färdigheter 
som hon behöver och att kunna införa dem i det vardagliga livet (Nilsonne i Linehan, 2000). 
DBT är en av få metoder som har visat sig effektiv i kontrollerade studier när det gäller att 
behandla personer med suicidalt- och självskadebeteende. Marsha och hennes medarbetare 
publicerade 1991 resultat från den första randomiserade kontrollerade studie där man provade 
DBT mot vanlig behandling (psykoterapi, vanligen psykodynamisk). Resultatet visade bl.a. 
att de i den grupp där man fått DBT-terapi hade betydligt färre självdestruktiva – suicidala 
handlingar och mindre avhopp från behandlingar. DBT har nu även spridit sig till andra delar 
av världen och även i andra länder har studier förstärkt bilden av DBT som en effektiv 
terapiform (Perseius & Samuelsson, 2001). Det som är speciellt med denna terapiform är att 
det i gruppterapin ingår färdighetsträning, där det finns en väldigt konkret manual att arbeta 
efter, som Linehan utarbetat. I den finns massor av övningar, med arbetsblad som man kan 
använda sig av, många olika för varje avsnitt i färdighetsträningen (se vidare i teoridelen). 
 
Psykodynamisk terapi har vissa forskare framhävt som en bra behandling för 
självskadebeteendet. Denna terapiform hjälper patienten att förstå ursprunget av beteendet och 
att verbalisera känslorna. Samtidigt betonar andra forskare tvärtom vikten av att undvika 
tidiga tolkningar och för mycket intensiv terapi (Samuelsson, 2004). Farmakologisk 
behandling har även diskuterats huruvida det är en bra behandlingsmetod eller inte. 
Ahnemark et al (2004) menar att det inte finns några studier som påvisar att något enskilt 
läkemedel har effekt på självskadebeteendet. 
 
1.2 Problemavgränsning  
 
Vi finner det viktigt att ta upp en problemavgränsning då det finns olika definitioner av 
självskadebeteende. Vissa innefattar även självdestruktiva handlingar eller utagerande 
beteenden som utsätter individen för fara som t.ex. intag av kemiska substanser, missbruk, 
prostitution, anorexia nervosa, självmordsförsök etc. i begreppet självskadebeteende, men vi 
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har valt att utgå från definitionen som är mest vanlig i Sverige dvs. att skära, rispa eller 
bränna sig i huden.  
 
Man vet att självskadebeteendet även förekommer bland pojkar, men den forskning som finns 
är liten och beteendet är mer utbrett bland flickor. Att ta upp pojkars självskadebeteende 
kräver djupgående engagemang i diskussion om könsroller och genusperspektiv, vilket för all 
del är en väldigt viktig aspekt, men det är inte syftet i den här uppsatsen. 
 
Vår målgrupp är unga flickor, i åldern 13 till 25 år. Det finns de som skadar sig i högre ålder 
också, men det är inte lika vanligt då självskador nästan alltid uppkommer i tonåren och i 
regel är ett problem bland yngre flickor.  
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att undersöka de teorier och behandlingsmetoder som Nyckelns behandlingshem 
använder sig av, samt att belysa själva begreppet självskadebeteende och dess orsaker. 
 
De frågor vi främst vill ha svar på är: 

 
• Varför skär sig flickorna? 
• Hur använder behandlingshemmet sig av teorierna i arbetet med flickorna? 
• Passar metoderna till behandling av just självskadebeteende? 
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2. Metod     
 
Vi har använt oss av två olika metoder: litteraturstudier och en kvalitativ intervju. På så vis får 
vi både en teoretisk del och en empirisk del, detta för att få en bredare och djupare förståelse.  
 
Vi valde att göra två intervjuer med personal på ett behandlingshem, då vi ansåg att det är de 
som har erfarenhet av behandlingen. Andra metoder kan vara enkätundersökningar, men då vi 
bara var intresserade av ett behandlingshem passade det bättre med intervjuer. 
Enkätundersökningar lämpar sig bättre när man vill nå en stor population, vilket inte var 
aktuellt i vårt fall.  
 
2.1 Kvalitativ intervju 
 
Vi valde att använda en kvalitativ intervju då vårt syfte var att belysa de teorier och metoder 
som används på ett specifikt behandlingshem och vi sökte därmed ett behandlingshem som 
inriktar sig på flickor med självskadebeteende, detta för att de förhoppningsvis vet mer då de 
arbetar med just dessa problem dagligen. Detta stärker också undersökningens validitet och 
reliabilitet om personalen är väl insatt i denna typ av problematik och vet hur man behandlar 
dessa flickor. Det är därmed mer troligt att vi får ett intressant underlag för vår analys som vi 
kan lita på och ger sanningsenliga resultat.  
 
Intervjun med representanter från behandlingshemmet har varit en kvalitativ strukturerad 
intervju, där vi har utformat ett frågeformulär att utgå ifrån med olika kategorier ( se bilaga ).  
 
2.1.1 Urval 
 
Vi sökte efter ett behandlingshem som specialiserade sig på flickor med självskadebeteende. 
Vi fick ett tips av en kurskamrat som under sin praktik fick kontakt med Nyckelns 
behandlingshem i Mora. Vi tog kontakt med Eva, vikarierande föreståndare på Nyckeln som 
informerade per telefon att det är ett behandlingshem för flickor i åldrarna 15-25 år, varav de 
flesta använder sig av självskadebeteende, oavsett bakgrund och problematik. En stor del av 
flickorna har dock någon form av personlighetsstörning, vilket kan lysa igenom i deras 
behandlingsmetoder som därför inte blir renodlade för självskadebeteende i alla lägen. Men 
att hjälpa flickorna bli kvitt sitt skärande är alltid det man fokuserar på i första hand, innan 
man tar itu med den bakomliggande problematiken.  
 
Vårt val av behandlingshem föll sig ändå ganska enkelt, eftersom Nyckeln fyllde de kriterier 
vi satt upp för vår undersökning, dvs. att de har specialiserad kunskap om behandling av 
självskadebeteende. Dessutom var personalen på Nyckeln väldigt positiva till en intervju, 
vilket stärkte vår tro till ett gott samarbete. Nyckeln låg dessutom bra till ur geografisk 
synpunkt och därför valde vi att inte söka efter andra behandlingshem som kunde ha varit 
aktuella. 
 
2.2 Litteraturstudien 
 
De teorier man oftast i forskning ser i samband med självskador är kognitiv terapi, kognitiv 
beteendeterapi och dialektisk beteendeterapi, vilka vi därför har valt att söka information om. 
Det är även dessa tre teorier som behandlingshemmet Nyckeln grundar sin behandling på, 
vilket förstärker vår validitet i bearbetningen av datan, då tillförlitligheten stärks.  
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Litteraturstudien har bestått av sökning efter litteratur i olika vetenskapligt granskade 
databaser, vi har letat både svensk och utländsk litteratur. Eftersom vi ville ha varierande 
litteratur, sökte vi efter både böcker och artiklar. Fördelen med artiklar är att man kan hitta 
väldigt nytt och högaktuellt material som belyser de senaste rönen. Böcker har oftast 
något/några år på nacken, men kan vara mer bearbetade.  
 
2.3 Metodproblem 
 
Problem som vi har stött på i vår litteraturstudie är att det finns väldigt lite forskning gjord om 
självskadebeteende. Att hitta vetenskaplig litteratur om ämnet är svårt, både när det gäller 
svensk och utländsk litteratur, särskilt när det kommer till behandling av självskadebeteende.  
 
Ett annat stort problem är att begreppet inte är tydligt. När man i Sverige talar om 
självskadebeteende menar man ”avsiktlig kroppslig skada mot sig själv utan avsikt att ta sitt 
liv”. Man talar alltså om fysisk skada såsom att skära, rispa eller bränna sig i huden, vanligast 
på armar och ben. I andra länder är definitionen bredare. I England ingår t.ex. även överdos av 
medicin, missbruk av alkohol och/eller andra droger, prostitution och anorexia i begreppet 
självskadebeteende. Detta medför att det är omöjligt att jämföra statistik, siffrorna är högre i 
England än i Sverige troligtvis pg a fler kategorier som ingår, samt att man har använt olika 
former av mätning. 
 
Ytterligare ett problem som vi stött på under våra litteraturstudier är att självskadebeteende 
ofta inte har undersökts i sin helhet utan som en del av andra diagnoser. Framförallt är 
självskadebeteende vanligt bland patienter med diagnosen Borderline personlighetsstörning. I 
behandling är det diagnosen som står i fokus för vilken behandlingsmetod som tillämpas, inte 
självskadebeteendet. Därför finns det ytterst lite information om vilken behandlingsmetod 
som fungerar bäst på själva självskadebeteendet.  
 
På behandlingshemmet Nyckeln är olika personlighetsstörningar väldigt vanligt, vilket kan 
lysa igenom i deras behandlingsmetoder.  Därför blir behandlingsmetoderna kanske inte 
renodlade för självskadebeteende i alla lägen. Detta kan vara ett metodproblem, då vi inte har 
fokuserat på de olika personlighetsstörningarna i vårt arbete, vilket kan visa sig i resultatet.  
 
2.4 Arbetets tillförlitlighet   
 
Vi har sökt litteratur genom vetenskapligt baserade databaser och därför har vi hittat 
tillförlitligt material, som stärker arbetets reliabilitet, då vi har kunnat lita på att det som skrivs 
är vetenskapligt prövat.  
 
Vi har även varit noga med att inte ge några ledande frågor i vår intervju, för att inte styra de 
svar vi får, vilket skulle kunna påverka arbetets reliabilitet, dvs dess trovärdighet. Vår strävan 
har därför varit att ge öppna frågor för att få svar som stämmer överens med hur det verkligen 
förhåller sig. Något som också kan spegla av sig i intervjuresultaten är både vår och 
intervjupersonernas förförståelse, dvs det vi tror oss veta om självskador, våra värderingar och 
den syn vi har på självskador och olika behandlingsformer. Här kommer svårigheten in att 
utforma en bra intervjumall. Förmodligen kan vi ha styrts lite av att först ha läst på om de 
olika modeller som Nyckeln använder sig av i sin behandling och vad vi redan vet om 
självskador och dess orsaker.  
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Arbetet är även tillförlitligt på så vis att vi uppfyllt vårt syfte, att ta reda på hur man på ett 
behandlingshem behandlar flickor med självskadebeteende, då vi har gjort en kvalitativ 
intervju på Nyckelns behandlingshem.  
 
Då vi bara undersökt ett behandlingshem kan vi inte dra några generella slutsatser till övriga 
behandlingshem i Sverige. Däremot kan vi fastställa att Nyckelns behandlingshem följer 
riktlinjerna i de tre metoderna, kognitiv terapi, kognitiv beteendeterapi och dialektisk 
beteendeterapi på ett korrekt sätt. De är väl insatta i behandlingsmetoderna då så gott som all 
personal har gått utbildning inom det, och det sker kontinuerligt uppdateringar inom området.  
 
Även om vi inte kan jämföra Nyckeln med andra behandlingshem kan vi dra slutsatsen att 
deras arbete fungerar. De lyckas behandla en hel del flickor utifrån de kognitiva modeller de 
använder sig av.  
 
2.5 Etiska överväganden 
 
Vi har valt att intervjua den personal på behandlingshemmet som själv känner sig manad att 
dela med sig av sin kunskap, vi har inte velat att någon skulle känna sig tvingad. Det handlar 
om självselektion. De har därför själva valt ut de personer som de tycker har mest kunskap på 
området.  
 
Inga namn på någon av flickorna har under intervjun nämnts, eller annat som kan röja deras 
identitet, detta för att de ska kunna förbli anonyma och inte känna sig uthängda. Detsamma 
gäller i vår analys. De namn vi använder i resultatet av intervjun och i vår analys har vi fått 
tillåtelse att använda och är bara namn på personal.  
 
På grund av dessa etiska överväganden har vi valt att inte intervjua de intagna på 
behandlingshemmet. Vår tanke var även att det kan vara svårt att berätta om sina erfarenheter 
till någon utomstående. Dessutom har de troligtvis nog med sina egna problem. Det hade varit 
intressant att få höra deras version, men detta lämpar sig bättre på en uppsats av högre nivå. 
Därför valde vi att bara intervjua personalen som är väl insatta i de behandlingsmetoder som 
används på behandlingshemmet.  
 
2.6 Arbetsfördelning 
 
Vi delade upp vissa valda bitar av uppsatsen och skrev var och en för sig. Therese har ägnat 
mer tid åt att läsa in och skriva om kognitiv terapi samt kognitiv beteendeterapi. Camilla har 
lagt ner mer energi till att leta information och skriva om dialektisk beteendeterapi. Detta för 
att kunna få ut så mycket kunskap som möjligt under den tid som uppsatsskrivande förlöpte. 
Övriga delar i arbetet har vi skrivit och bearbetat tillsammans, men vi har även hjälpt varandra 
under alla delar i arbetets gång. 
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3. Självskadebeteende 
 
3.1 Definition av självskadebeteende 
 
Självskadebeteende är inte något nytt fenomen, det har både en historisk, kulturell, social, 
biologisk och psykologisk grund (Ahnemark et al, 2004). Trots att självskadebeteendet fått 
uppmärksamhet i tidigare litteratur, finns det fortfarande stora luckor när det gäller att 
definiera, förstå och behandla fenomenet (Kiselica & MacAniff Zila 2001).  
 
Den vanligaste definitionen på självskadebeteende är: avsiktlig, upprepad, impulsiv skada av 
den egna kroppen, utan avsikt att ta sitt liv. Det innefattar att skära, rispa eller bränna sig i 
huden (vanligtvis med cigaretter eller tändstickor). Den kan även innebära att öppna redan 
befintliga sår, bryta ben i kroppen eller penetrera föremål i kroppsöppningar (Onacki, 2005). 
Det finns dock tydliga problem med definitionen. Vissa studier menar att självskadebeteende 
även innefattar överdoser av kemiska substanser och förgiftning (Ayton et al, 2003). Det kan 
även innebära prostitution, missbruk av alkohol och/eller andra droger. Medveten 
självmordsavsikt, aktuell psykossjukdom, transsexualism, utvecklingsstörning och mental 
retardation ska uteslutas när det gäller självskadebeteendet (Ahnemark et al, 2004). 
Vi har utgått ifrån den vanligaste definitionen, dvs att självskadebeteende är en fysisk skada 
direkt riktad mot den egna kroppen.  
 
Ett annat problem när det gäller definitionen av självskadebeteende är att det inte är klassat 
som en egen diagnos. Det ingår ofta som ett symtom hos andra diagnoser, som t.ex. 
Borderline personlighetsstörning, depression och ångest (Onacki, 2005). Självskadebeteendet 
ses även ofta som synonymt med självmord, vilket är felaktigt då det är stora skillnader dem 
emellan. Att skada sig själv handlar inte om att försöka ta sitt liv, men visst händer det att 
självskadare försöker ta sitt liv, men då inte genom en metod som att skära sig (Wallroth & 
Åkerlund, 2002). I själva verket handlar självskador om att klara känslomässig smärta, vilket 
man gör genom att framkalla fysisk smärta på kroppen – men man är inte ute efter att förstöra 
hela kroppen som vid ett självmord (Froeschler & Moyer, 2004).  
 
3.2 Karakteristiska drag hos självskadaren  
 
Det vanligaste är att det självskadande beteendet startar i tonåren och de flesta studier visar på 
att det är betydligt vanligare bland flickor än pojkar – troligtvis tre gånger så vanligt (Wallroth 
& Åkerlund, 2002). En förklaring till det kan vara att flickor tenderar att vända sina känslor 
inåt och håller saker för sig själva, medan pojkarna utagerar sina känslor (Mehta, 2004). 
Flickor har även ett mer konfliktfyllt förhållande till sina kroppar och det kan innebära att 
man då ger sig på sin kropp och skadar den när man är arg (Kluger, 2005). Många som skadar 
sig själva har även ofta svårt att uttrycka sina negativa känslor och att skära sig blir då ett sätt 
att slippa ta itu med dessa svåra känslor, man kan säga att skärandet fungerar som en 
överlevnadsmekanism (Mehta, 2004). 
 
Att självskadebeteendet har sin debut i tonåren är så gott som alla forskare överens om. 
Tonåren är enligt Socialstyrelsens rapport ”Vad vet vi om flickor som skär sig” (2004), en tid 
som utsätter flickor för en stor press. Det sker förändringar såväl i den egna kroppen som i 
deras relation till omgivningen samt omgivningens relation till dem. Det är svårt för flickorna 
att sortera alla tankar, känslor och upplevelser, och ännu svårare blir det att försöka klä dem i 
ord (Ahnemark et al, 2004).  Självskadebeteendet fyller en rad funktioner för en tonåring. Det 
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används för att ge utlopp för ilska, ångest eller frustration samtidigt som det är ett sätt att 
kommunicera med omvärlden (Ahnemark et al, 2004). Många självskadare vittnar även om 
känslor som att vara tomma inombords och det faktum att de är oförmögna att uttrycka sina 
känslor verbalt. De har humörsvängningar, låg självkänsla och ständigt låg impulskontroll. 
Många ”vanliga” tonåringar har dessa känslosvallningar, och därför ligger många i riskzonen 
för att utveckla ett självskadebeteende (Onacki, 2005).  
 
Personer som skadar sig själva har också lätt att falla för beroenden, det är t ex vanligt att 
samtidigt missbruka alkohol eller droger. Flera studier visar att så är fallet bland hälften av de 
undersökta som skär sig. Ett annat karakteristiskt drag hos självskadare är att de har svårt att 
etablera varaktiga relationer. Bland skärare är detta vanligt, då de ofta är socialt isolerade 
(Wallroth & Åkerlund, 2002). 
 
I socialstyrelsens rapport om flickor som skadar sig själva (2004) tas följande drag upp som 
karakteristiska för impulsivt självskadebeteende: individen är upptagen med tankar på att 
skada sig själv och misslyckas upprepade gånger med att stå emot impulsen att skada sig. 
Dessutom ökar personens inre spänningar omedelbart innan självskadan sker och i direkt 
anslutning till själva handlingen infinner sig en känsla av välbefinnande eller lättnad.  
Många vittnar om att de omedelbart efter handlingen mår bättre, känner sig mindre förvirrade, 
och mer närvarande. De säger att allt känns mer verkligt (Kiselica & MacAniff Zila, 2001). 
De positiva känslorna byts dock snart ut mot känslor av skam, skuld, ilska och hat gentemot 
sig själv. Detta byggs på, och det krävs tillslut en ny självskadehandling för att få en 
urladdning av alla dessa negativa känslor som bildats (Woldorf, 2005). Det blir en ond cirkel 
där självskadebeteendet har skapat ett beroende. Det kan liknas vid en drog, där individen får 
ett tvångsmässigt behov av att skära sig för att åstadkomma samma effekt (SiStone, 2003). 
 
Ett annat vanligt drag hos personer som skadar sig själva är att de skär sig när de är ensamma, 
de vill hemlighålla det de håller på med och skäms ofta för sina ärr. Det finns en önskan att 
inte framstå som annorlunda och därför håller man tyst om sitt beteende och det vanligaste är 
att man anstränger sig för att framstå som oskadd och normal. En annan viktig sak är detta 
våld inte riktar sig mot andra (Froeschle & Moyer, 2004). För den som skär sig blir det allt 
svårare att ta itu med saker. Man kan se det som att varje skärsår på kroppen även blir ett 
skärsår i sinnet. Det är vanligt att man blir alltmer avskärmad från sig själv (Mehta, 2004).  
 
Studier visar även att det är vanligt med andra symtom samtidigt, t ex ångest, depression eller 
ätstörningar (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004). Det innebär att en påtaglig psykisk 
och/eller social problematik är vanligt för många av flickorna. Det som väger tyngst är för 
vissa den psykologiska problematiken medan det för andra är den egna och/eller familjens 
sociala situation (Socialstyrelsen, 2004). Självskador förekommer även ofta hos personer med 
olika personlighetsstörningar som t ex borderline, antisocial personlighetsstörning, historisk 
personlighetsstörning, narcissistisk personlighetsstörning etc. Det kan även vara ett vanligt 
symtom hos dem som lider av PTSD, posttraumatiskt stressyndrom. Självskador är även 
vanligt hos de med multipel personlighetsstörning, det handlar då ofta om att en personlighet 
vill straffa en annan. När det gäller det repetitiva självskadandet rör det sig om en självständig 
form av impulskontrollstörning enligt många forskare (Wallroth & Åkerlund, 2002).  
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3.3 Orsaker till självskadebeteendet 
 
Det finns många sätt att förstå och analysera ett självskadande beteende. Det kan t.ex.vara ett 
sätt att reglera olika känslospänningar, som bland annat ångest, nedstämdhet, tomhetskänslor, 
skam och skuld. Det kan också vara ett sätt att omvandla en inre, känslomässig smärta till en 
yttre, mer konkret smärta. Man får på så vis en kontroll över känslorna och självskadandet 
används ibland för att bryta dissociation eller svåra minnen från traumatiska händelser 
(Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004). Även socialstyrelsens kartläggning (2004) visar att 
beteendet är ett försök till att lindra ångest, eller som ett sätt att ge uttryck för känslomässig 
problematik. Resultaten i kartläggningen visar på förekomst av ett eller flera psykiska symtom 
för 83 procent av flickorna. 61 procent var deprimerade, 54 procent hade ångestsymtom, 26 
procent led av någon form av ätstörning och 27 procent hade impulsivt utagerande som 
kännetecken. Orsaker enligt kartläggningen var endast antaganden från de tillfrågade och 
enligt de intervjuade i kommunerna trodde man att det ofta rörde sig om sociala och psykiska 
problem i familjerna, även mobbning nämndes som en vanlig orsak. Även skolstress såg man 
som en faktor, vilket inte ungdomshemmen vittnade om i lika stor utsträckning. Istället trodde 
man där att de vanligaste orsakerna var sociala problem i familjen och sexuella övergrepp, 
följt av mobbning. De båda källorna ansåg inte att kamratpåverkan var någon huvudorsak, 
men kunde ha spelat viss roll för ett fåtal av flickorna (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004). 
Rapportförfattarna kommer även fram till en viktig iakttagelse, nämligen att det sannolikt 
finns en överrepresentation av flickor som utsatts för allvarliga kränkningar och övergrepp.  
 
En bakomliggande faktor som kommer igen i många forskningsresultat är sexuellt utnyttjade. 
Mehta (2004) beskriver att självskadorna för dessa offer kan vara ett sätt att ta över sin kropp 
igen, att få tillbaka kontrollen över den, men även över det förgångna – en tid där de kände sig 
maktlösa. Viktigt att poängtera är att trauman som sexuellt våld inte alltid leder till skärande, 
men det är ändå en riskfaktor (Kluger, 2005).   
 
3.3.1 Psykiska problem  
 
De flesta som skadar sig själva nämner två orsaker till att de börjar skära sig; för att känna 
mindre eller för att känna mer. De ungdomar som lider av olika problem som ångest, 
depression eller borderline personlighetsstörning upplever sin smärta så outhärdlig att de helt 
enkelt stänger av sina känslor. Att skära sig blir ett sätt att få igång känslorna igen när 
avsaknaden av känslor blir värre än den fysiska smärtan. För andra är det tvärtom – deras 
känslomässiga kaos är så stort att de behöver något som fungerar som en sorts blödande ventil 
för att de ska kunna lugna ner sig när de är upprörda (Kluger, 2005). Detta hänger ihop med 
det Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2004) tar upp om förmågan att hantera känslor, särskilt i 
stressfyllda situationer, så att man inte översvämmas av känslan. Det kan ske om ungdomen 
inte har strategier som är tillräckligt effektiva när det gäller att klara av stress.  
 
3.3.2  Familjeproblem 
 
Något man även tror har stor betydelse för att man senare ska utveckla ett självskadebeteende 
är händelser under uppväxten. Det kan t ex röra sig om upprepade trauman, kränkningar och 
försummelse och då speciellt innan det egna språket utvecklats. Det har även visat sig att 
fysiska, psykiska och sexuella övergrepp har samband med att senare i livet utveckla ett 
självskadebeteende. Detsamma gäller upprepade kirurgiska ingrepp tidigt i livet. Det spelar 
troligtvis roll hur gammalt barnet är som utsätts, även kränkningens omfattning och barnets 
tillgång till vuxenstöd har betydelse. Vidare kan man se till vilken självaktning, omsorg och 
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uppskattning barnen fått under uppväxten. Ett barn med dåligt självvärde är förmodligen mer 
benägen att skada sig själv än ett barn som växt upp med bekräftelse (Stiftelsen Allmänna 
Barnhuset, 2004). 
 
 
Många kvinnor som skadar sig själva vittnar just om att de vuxit upp i familjer där de redan 
som små fått ta stort ansvar hemma, inklusive att se till att de har en bra relation till sina 
föräldrar. Många säger sig inte ha blivit emotionellt tillgodosedda. De har saknat en 
sammanhållande, stödjande familjegrupp. Samband har funnits mellan dåliga relationer till 
föräldrar och tonåringars psykiska ohälsa. Barn och tonåringar som saknar socialt nätverk 
med stödjande personer kan få en ökad sårbarhet som kan yttra sig i självdestruktivt beteende 
(Samuelsson, 2004).  Detta gör att de har svårt att kommunicera med omvärlden och deras 
smärta har hållits gömd inom dem. Då de inte kan förmedla den till sin omgivning använder 
de självskadebeteende som ett sätt att ge utlopp för sina oumbärliga känslor, och återfå 
kontrollen (Froeschle & Moyer, 2004). Viktigt att poängtera är att inte alla som blivit utsatta 
för trauman skadar sig. Det som verkar vara av mycket stor vikt är om – och i så fall hur man 
blivit emotionellt omhändertagen efter den traumatiska händelsen. Om barnet får hjälp av en 
vuxen att identifiera sina känslor utvecklar det en positiv copingstrategi där det lär sig hantera 
och uttrycka sina känslor på ett sunt sätt. Om barnet däremot inte får hjälp finner det en egen 
lösning att hantera (copa) sina känslor och upplevelser på det bästa sätt det kan, vilket i vissa 
fall kan leda till ett självskadebeteende (Samuelsson, 2004). 
 
3.3.3 Riskfaktorer 
 
Froeschle och Moyer (2004) räknar upp ett antal riskfaktorer som kan ligga bakom ett 
självskadebeteende. Några exempel på de i dag vanligaste orsakerna är: att nyligen ha förlorat 
någon närstående, dödsfall, konflikt med föräldrarna, intimitetsproblem, impulsstörningar och 
att ha blivit avvisad på något sätt. Även upprepad misshandel, sexuellt utnyttjande, 
ätstörningar, drog- och alkoholanvändning och att någon annan i familjen skadar sig själv är 
exempel på riskfaktorer som kan leda till ett självskadebeteende och framkalla känslor som 
skam, förnedring och ilska. Att skära sig blir ett sätt att lätta på stress, depression, avvisande 
och en känsla av utanförskap. Författarna fortsätter att analysera skärandet som ett sätt att 
återuppleva trauman från barndomen, en metod för att kommunicera utan ord och ett sätt att 
hantera psykiska påfrestningar. 
 
3.3.4 Destruktiv kommunikation 
 
Även Wallroth och Åkerlund (2002) nämner självskadandet som ett sätt att uttrycka sig då 
man har problem att göra det verbalt. En känsla av lättnad och ökat lugn och välbefinnande 
efteråt är vanligt, ofta kopplat till åsynen av det egna blodet hos skäraren. Senare rön har även 
visat på att den som skär sig ofta gör det när han eller hon känner sig sviken eller övergiven 
på något sätt. Onacki (2005) tar upp det faktum att skada sig själv är ett desperat försök att få 
kontroll över outhärdliga känslor av övergivenhet, ensamhet och hjälplöshet. Tonåringarna är 
egentligen inte ute efter att skada sig, utan att skydda sig från något som är ännu mer plågsamt 
än den fysiska smärtan. Man vill lindra inre spänning och smärta (Samuelsson, 2004). 
 
En annan orsak till en ungdoms självskadande beteendet kan vara att självskadare inspirerar 
andra att börja. Det har visat sig att skärandet kan sprida sig likt en epidemi på t ex sjukhus, 
behandlingshem och andra institutioner (Wallroth & Åkerlund, 2002). 
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3.3.5 Förklaringsmodeller 
 
Det finns även olika modeller som försöker förklara vad det är som gör att man skär sig. Ett 
exempel är den biologiska förklaringsmodellen som förklarar vad som händer i hjärnan och 
kroppen. Bland annat kan särskild genetisk känslighet finnas för t ex kroppsegna 
opiater/endorfiner, när det gäller hur stresstålig man är och vad gäller smärtkänslighet och 
smärttolerans (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004). En teori säger att kroppen frigör 
naturliga opiater när den blir skadad som hjälper till att döva smärtan och självskadaren kan 
vara ute efter den neurokemiska kicken som följer. Den stora faran är att varje gång man skär 
sig och känner en kick av det, desto större är risken att man ska fastna i det (Kluger, 2005). 
Att skära sig själv framkallar ofta snabbt ett beroende och det blir oerhört svårt att sluta med 
beteendet (Mehta, 2004). Mehta tar även upp det faktum att hjärnan frigör endorfiner när man 
skadar sig själv, vilket kan vara en orsak till beroendet. Hon förklarar att smärtan frigör 
kemikalier som fungerar som ett tillfälligt rus. Detta leder till att man måste göra djupare 
skärsår nästa gång och allt oftare för att få samma effekt. Det händer därmed att en 
självskadare råkar skära av en ven eller artär, av en ren olyckshändelse. Att en avvikande 
mognad i frontalloben kan påverka impulskontrollen är en annan aspekt till fenomenet 
självskador (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004).  
 
Den psykologiska förklaringsmodellen utgår bland annat från psykodynamisk teori; där 
självskador anses vara ett sätt att fylla en funktion av t ex kontroll och självbestraffning. En 
annan teori man utgår från här är anknytningsteorin, där man anser att samband finns mellan 
självskadebeteendet och separationer i tidig ålder eller att svårigheter finns i 
anknytningsprocessen. En annan aspekt i detta sammanhang är svårigheter att uttrycka 
känslor och sätta ord på dem, så kallat alexitymi (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2004). 
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4. Behandlingsmodeller av självskadebeteende  
 
Det finns många olika typer av kognitiva behandlingsmetoder, som ofta är likartade och går in 
i varandra. Vi har valt att reda ut tre av dem som man kan ha nytta av i behandling av flickor 
med självskadebeteende. Det är kognitiv terapi, kognitiv beteendeterapi (KBT) och dialektisk 
beteendeterapi (DBT). Detta är de tre metoder som behandlingshemmet Nyckeln i Mora 
använder sig av. 
 
4.1 Kognitiv terapi               
 
Kognition betyder förmågan till kunskap och tänkande. Man intresserar sig för hur individen 
tar emot och bearbetar information samt hur man sedan reagerar på och använder sig av 
informationen (Karlsson, 2001). Målet i kognitiv terapi är att få patienten att tänka efter själv 
och strukturera sina tankar om sin sjukdom och sina symtom. Denna terapiform är en väldigt 
enkel och konkret metod då man vill ta reda på vad det är som hindrar en individ från att 
utveckla sitt liv mer hälsosamt. Psykisk ohälsa kan bero på att individen har fastnat i 
uppfattningar som leder till känslor som är smärtsamma för honom och som i sin tur 
förstärker olika kroppsliga symtom. Då fungerar det kognitiva samtalet bra då man jobbar 
med att medvetandegöra dessa föreställningar och göra dem tillgängliga för patienten. Man 
får då en chans till eftertanke, vilket kan lindra oron, rädslan, sorgen, skammen eller skulden 
man kanske känner och risken för att problemen ska visa sig i kroppsliga besvär minskar 
därmed (Mannberg-Zackari, 2003).  
 
Kognitiv terapi är en form av psykoterapi som har utvecklats med utgångspunkt i kunskap om 
att psykiska störningar ofta medför vanemässiga fel i tankeprocesser och föreställningar. Hur 
en person känner och beter sig beror på det sätt han/hon konstruerar sin verklighet, både när 
det gäller föreställningar om det som finns inom oss och omvärlden (Oestrich, 2003). Den 
grekiske filosofen Epiktetos har uttryck citatet: ”Det som stör människans själsliv är inte 
händelserna i sig, utan det sätt varpå vi bedömer dem” (Oestrich, 2003, s 47). Det är alltså 
hur vi bedömer vår situation som är viktigare än hur vi faktiskt har det. I kognitiv terapi 
arbetar man därför i första hand med att identifiera tankar och känslor för att sedan kunna 
förändra dem och hitta alternativa vägar för sitt handlande. Kognitiv terapi är sålunda en form 
av insiktsterapi där behandlingen i korta drag går ut på att korrigera missförstånd, 
omstrukturera destruktiva tankeprocesser samt lära sig nya attityder och andtaganden 
(Oestrich, 2003). Man lägger huvudvikten av att hjälpa klienten att öka förmågan att tänka 
realistiskt och analyserande i syfte att öka handlingsmöjligheter och höja upplevelsers 
emotionella kvalitet (Mørch et al, 1997).  
 
I kognitiv terapi använder man sig av tre viktiga kognitiva begrepp: 

• Schema 
• Automatiska tankar 
• Kognitiva förvrängningar/ Vantolkningar 

 
Med schema menas människans grundantaganden om sig själv, andra, framtiden och om olika 
typer av händelser (Mørch et al, 1997). Det är inlärda sätt att tänka vilket kan betraktas som 
ett slags filter för vår upplevelse av världen. Det bestämmer vad och hur en person kommer 
att uppfatta, tolka och reagera på omvärlden (Engquist, 2004). Innehållet i ett schema består 
av omedvetna övertygelser som i sin tur påverkar våra känslor, motivation och handlingar. De 
är grundläggande för personligheten och bidrar till skapandet av vår identitet. Förändringar av 
scheman kan därför upplevas som hotfulla för den egna identiteten även om de är destruktiva 
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och individen kommer därför omedvetet se till att de bevaras (Mørch et al, 1997).  Människor 
reagerar och tolkar samma intryck olika beroende på hur deras personliga kognitiva schema 
ser ut. Scheman lärs in tidigt i livet och byggs på och förändras hela tiden i takt med att vi får 
nya intryck, erfarenheter och kunskaper. Vissa scheman sitter dock djupt rotat i oss och är 
svåra att förändra, trots att vi känner att det logiskt sätt är fel. En sådan orubblig inställning till 
människans bild av sig själv och andra medför svårigheter då det gäller att utveckla sina 
scheman, konstruktioner och därmed uppfattning av tillvaron (Engquist, 2004).  
 
Automatiska tankar är ofrivilliga tankar och bilder som strömmar in i vårt medvetande mycket 
snabbt och kortvarigt. Tankarna har ofta ett kortfattat men specifikt innehåll t.ex. ”jag är 
värdelös” och dyker upp i vissa speciella situationer eller när vi befinner oss i en specifik 
sinnesstämning under inflytande av våra bakomliggande scheman (Høstmark Nielsen, Von 
der Lippe, 1995). Tankarna bygger på en störd logik, men har ett högt sanningsvärde för 
personen själv. Vi är inte vana att fokusera vår uppmärksamhet mot dem vilket gör att vi 
accepterar dem som sanna utan att närmare reflektera över dem (Oestrich, 2003). De 
automatiska tankarna har en direkt påverkan på våra reaktioner, känslor och beteenden och 
hindrar personen från att få kontroll över situationen (Høstmark Nielsen, Von der Lippe, 
1995). 
 
Kognitiva förvrängningar är missuppfattningar av information som kan förekomma hos en 
individ. Många förvrängningar träder i kraft då ett negativt schema har aktiverats (Høstmark 
Nielsen, Von der Lippe, 1995). Deras uppgift är att skapa överenstämmelser mellan intrycken 
och grundläggande scheman. Eftersom grundläggande scheman utgör ett hot mot 
personligheten om de förändras, bidrar förvrängningarna till att endast de delar av den givna 
situationen som stämmer överens med personens grundschema registreras av sinnesapparaten 
för vidare bearbetning (Mørch et al, 1997).  Därför tror klienterna fullt ut på att det de 
upplever är sant, deras förvrängningar har bidragit till att de inte kan se hela bilden, utan bara 
de negativa bitarna som passar med deras negativa schema.  
 
Scheman, automatiska tankar och förvrängningar påverkar och påverkas av varandra hela 
tiden. När en specifik händelse inträffar och ett negativt schema aktiveras flödar negativa 
automatiska tankar in i medvetandet och personen börjar vantolka situationen. Det blir en 
negativ spiral som är svår att ta sig ur, då man inte ser mönstret själv utan tror på de 
automatiska tankarna och förvrängningarna (Høstmark Nielsen, Von der Lippe, 1995).  
 
Den främste inom psykoterapin är forskaren Aaron T Beck (1921-), som även fått namnet den 
kognitiva terapins fader. Han studerade depressiva patienters tankar och drömmar och 
upptäckte att ett genomgående tema var känslan av nederlag. Han fann även att depressiva 
patienter systematiskt bearbetade information på ett negativt sätt (Høstmark Nielsen, Von der 
Lippe, 1995). Beck menade att det är tanken som är startpunkt för vårt handlande; tanke leder 
till känsla som leder till handling. Det finns tre sorters tankar som styr oss menade Beck och 
utvecklade då en modell kallad den kognitiva triaden där ena punkter står för hur man tänker 
på sig själv, den andra för hur man tänker på andra och omvärlden, samt den tredje som står 
för hur man tänker om framtiden. Dessa punkter påverkar varandra och hos en depressiv 
människa leder detta till en negativ spiral där man kanske ser sig själv som värdelös, upplever 
att andra tänker att man är värdelös och att framtiden ser mörk ut (Karlsson, 2001). 
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Albert Ellis utvecklade en liknande modell som han kallade Rational Emotive Therapy (RET).  
Det är en A-B-C-teori utifrån vad han kallade rationella övertygelser. A-B-C står för 
Activating(aktiverande händelse), Belief (övertygelse, d.v.s. det sätt man uppfattar A) och 
Consequense (känslomässiga reaktioner). 
Om man kallar den andres beteende för A och mina egna reaktioner för C, så tror jag att det är 
A som orsakar C 
T ex  A                   C 
         Du är värdelös      Jag blir ledsen 
 
Egentligen borde ingenting förutom fysisk smärta kunna skada mig. Vad en människa tänker, 
säger eller gör kan inte skada mig så länge jag inte låter det skada mig. Jag bör sträva efter att 
mellan A och C koppla in mina egna tankar (B), vilka in sin tur påverkar tankar och känslor i 
slutändan d.v.s. C:  A- B- C 
 
Ex: 
A: Någon säger ”du är värdelös” 
B: Automatiskt tolkar jag yttrandet ”han har rätt, jag är värdelös (vilket jag redan visste) Det 
är hemskt att betraktas som värdelös, man blir ledsen när någon säger så”. 
C: Känslomässiga reaktioner som sorg, oro, depression och ilska. 
 
Istället kunde tankarna vid B ha sett ur så här: ”Det är hans åsikt. Kanske bör jag ändra mig i 
vissa avseenden, men han känner mig inte så pass väl att han kan tala om att jag är värdelös! 
Även om han tycker så är det hans definition på värdelös, som inte gäller för mig. Det är hans 
problem och inte mitt om han drar sådana slutsatser!” Reaktionen vid C blir med en sådan 
tolkning helt annorlunda än vid förra exemplet. Tankarna styr således vårt handlande 
(Engquist, 2004). 
 
4.1.1 Kognitiv behandlingsmetodik 
 
I behandlingen börjar man med att identifiera situationen. Man bör göra en kort överblick om 
personens liv, och nuvarande problem. I kognitiv terapi går man inte till botten med klientens 
bakgrund som annars är vanligt när det gäller psykoterapeutiska behandlingar. Det är bra att 
ha en liten överblick om varför tankar och beteenden kan ha uppstått, men lägger man ner för 
mycket vikt vid detta är risken att man fastnar och inte kommer vidare. Det som är mest 
intressant är vad det är som gör att klienten upprätthåller sina destruktiva tankemönster och 
vad som hindrar klienten att komma vidare istället för vad som orsakat beteendet. En 
förutsättning för att man i det fortsatta terapeutiska arbetet ska kunna ifrågasätta och motverka 
negativa antaganden är att börja med igenkänningsfasen d.v.s. då en person får upp ögonen 
för hur egna negativa tankar påverkar livet (Engquist, 2004). Man måste alltså börja med att 
identifiera negativa tankar. Man bör börja med att som terapeut förklara vad negativ tankar är 
för något och hur de påverkar en. Man försöker redan från början få grepp om hur klienten 
tänker och försöker visa honom/henne hur tankarna påverkar känslor och beteende. Det 
vanligaste sättet att identifiera negativa tankar är att utgå från en nyligen inträffad händelse 
där det frustrerade problemet gjorde sig gällande. Då klienten berättar lyssnar terapeuten efter 
kritiska faser och fryser situationen då han vill identifiera negativa tankar. Han kan t ex fråga: 
”När din mamma sa så där, vad for igenom huvudet på dig då?” ”Dök det upp några andra 
tankar för dig?” Det är viktigt att man är så mikroorienterad som möjligt i frågorna, eftersom 
det är de centrala automatiska tankarna som uppstod i situationen som man vill åt, inte några 
efterhandskonstruktioner eller rationaliseringar som klienten har gjort efteråt (Høstmark 
Nielsen, Von der Lippe, 1995). När man identifierat de negativa tankarna får klienten svara på 
en skala från 0 till 100 hur mycket han tror på dem. 0 betyder att han inte tror på dem alls och 
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100 står för att han tror på dem fullt och fast. I behandling av negativa automatiska tankar 
betraktas utsagor som hypoteser. Det är en tanke men behöver inte nödvändigtvis vara 
sanning. Irene Henriette Oestrich (2003) tar i sin bok upp olika typer av frågor att ställa då 
man identifierar negativa tankar och går vidare i behandlingen: 
A: ”Är detta sant till 100%?” Klienten tror ju det i nuläget, men när man får tänka efter en 
stund kanske inte svaret är lika självklart. Man fortsätter sedan att tillsammans leta efter vad 
som talar för och emot påståendet, samt hur klienten kan bevisa att det skulle vara sanning. 
Det har ofta en stor effekt att fundera kring om man kan upptäcka bevis hos andra att det 
skulle förhålla sig på detta sätt. 
B: ”Om det nu verkligen förhåller sig på detta sätt, vad innebär det då för dig?” ” Vad är det 
värsta som kan hända?” 
C: ”Är det ditt fel? Är det något som enbart du är ansvarig för?” Skuld och skam är vanligt 
hos klienten, och det är viktigt att lyfta fram detta och prata om vad som orimligt kunde vara 
klientens fel o.s.v. 
D: Leta efter alternativa lösningar: 

1. ”Vad finns det som bevisar motsatsen eller åtminstone bevisar att det inte är sant till 
100%?”  

2. Försök tillsammans plocka fram alla andra möjligheter via brainstorming 
3. Vänd nackdelar till fördelar! T ex: ”Jag har upplevt det tidigare och märkt hur det har 

påverkat mig, nu skulle jag vilja lära mig att hantera det!” (Oestrich, 2003). 
 
När man har identifierat de negativa automatiska tankarna är det dags att ta itu med beteendet. 
Nu vet man vilka tankar och känslor som påverkar beteendet, och man måste nu hitta 
alternativa tankesätt för att kunna förändra sitt handlande. Detta är en nyckelfunktion i det 
kognitiva behandlingsarbetet, att omstrukturera tankar och beteenden så att de blir mer 
realistiska och bidrar till att klienten mår och fungerar bättre.  
 
En viktig behandlingsteknik som används i den kognitiva terapin är sokratiska frågor. Det är 
utmanande abstrakta frågor som tillåter klienten att upptäcka nya sidor av problemet och gör 
det möjligt för klienten att omvärdera en tidigare dysfunktionell status eller att konstruera en 
ny idé. Frågorna kan vara jobbiga och ge upphov till motstånd men det är viktigt att inte 
strunta i dem som terapeut för det är där de negativa automatiska tankarna sätts på sin spets 
och där klienten får börjar reflektera och bearbeta sina ”sanningar” (Oestrich, 2003). En 
sokratisk dialog kan se ut på följande sätt:  
Klient: ”Jag har alltid försökt vara mina föräldrar och vuxna barn till lags”. 
Terapeut: ”Och då är de förstås nöjda med dig nu?” (Engquist, 2004).  
 
De sokratiska frågorna ska vävas in mellan varven. Det är viktigt att frågorna inte är 
kränkande, syftet är att få klienten att tänka till själv, man ska inte ställa frågorna som om man 
visste svaret själv. Terapeuten ställer frågor av nyfikenhet, inte för att man på förhand har 
givna svar. Det är klienten som är experten. Då klienten börjar få upp ögonen för sitt tänkande 
och handlande samt kanske börjar svikta i sin tro på att de negativa automatiska tankarna 
verkligen är sanning är det dags att leta efter alternativa förklaringar och fråga sig själv: 
”finns det någon annan möjlighet”? Man börjar omstrukturera sina scheman och antaganden 
och diskuterar vad som skulle vara ett mer konstruktivt sätt att tänka. Sist i behandlingen utför 
man ett s.k. beteendeexperiment för att testa de nya hypoteserna och tankebanorna i praktiken, 
som man hittills bara testat i teorin (Oestrich, 2003). Även om det kan vara smärtsamt att 
prata om sina känslor och tankar är det viktigt att från terapeutens sida undvika flykt. Klienten 
måste ta tjuren vid hornen och till sist utsätta sig för det han/hon är rädd för (Engquist, 2003).  
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Tanken med beteendeexperiment är att klienten ska få en ny upplevelse som medför framgång 
och hopp om att det finns en lösning på problem som i regel redan pågått i åratal. 
Hemuppgifter är ett viktigt inslag i terapin eftersom klienten måste lära sig att överföra de nya 
tankebanorna till sin vardag. Beteendeexperimenten ska vara väl förberedda och man bör i 
förväg ha gått igenom vilka negativa automatiska tankar som kan förutsägas och arbeta med 
dem innan experimentet. Uppgifterna ska utformas på ett sådant sätt att klienten lär sig något 
av det och blir styrkt. De får inte vara för svåra (Oestrich, 2003). Engquist (2003) anser att 
även om uppdraget misslyckas så kan det komma något positivt ur det. Man får lära klienten 
att tänka: ”Om jag klarar det känns det jäkligt bra! Men om jag inte gör det bör jag betrakta 
mig som modig som försökte!” Klarar klienten att tillämpa sina ”nya” tankemönster och 
scheman i vardagen är det dags att pröva på egen hand. Det är däremot viktigt med 
utvärdering av terapin samt en uppföljning av den ett tag framöver för att se hur väl klienten 
har anpassat sig till vardagen.  
 
4.2 Kognitiv beteendeterapi - KBT 
 
Medan man i kognitiv terapi lägger mycket fokus på förändring av tankemönster går kognitiv 
beteendeterapi (KBT) ett steg längre och lägger fokus på förändring av beteenden. Beteenden 
i detta avseende menas ”olika kroppsliga reaktioner, egna tolkningar av händelser och 
specifika handlingar som gör att både individen själv och dennes omgivning påverkas” 
(www.kbt.nu).  
 
Begreppet KBT började användas i mitten av 80-talet vid behandling av olika typer av 
ångestsyndrom. Man började då kombinera metoder och arbetssätt från beteendeterapi och 
kognitiv terapi vid behandling av olika psykiatriska diagnoser. Behandlingen visade sig vara 
effektiv och används nu även på andra problem än ångest och depression såsom t.ex. 
ätstörningar, självförtroendeproblem och missbruk (Farm Larsson & Wisung, 2005). I 
praktiken är kognitiv beteendeterapi och kognitiv terapi lika och de överlappar varandra. Båda 
arbetssätten är strukturerade och inriktar sig på att finna lösningar på problem som finns här 
och nu och lägger inte så mycket fokus på det förflutna. Det som skiljer dem åt är i huvudsak 
att KBT arbetar mer med att förändra beteendet och inte bara tankeverksamheten, även om 
detta i praktiken också hör ihop. När man förändrar tankar förändrar man automatiskt delar av 
sitt handlande (www.kbt.nu).   
 
Kognitiv beteendeterapi är en kombination av teori och praktik. Behandlingen innebär: 
*Kartläggning av aktuella problem 
* Information/ utbildning om rädsla och ångest 
* Praktisk tillämpning i form av att klienten får pröva nya sätt att hantera ångestskapande        
situationer. 
* Hemuppgifter 
(www.kbtbyran.se/index2.htm). 
 
Kognitiva beteendeterapeutiska behandlingsmetoder är avsedda att ge ökad självkontroll, 
minska rädslan i och inför fruktade, ångestskapande situationer genom att lära ut nya sätt att 
tänka (www.kbtbyran.se/index2.htm). Terapisamtalen har fasta former. I de inledande 
samtalen informerar terapeuten om hur terapin kommer att gå till 
(www.vardguiden.se/Article.asp?articleid=3528). Sedan gör man tillsammans en s.k. 
problemanalys. Där definierar klienten sina problemområden och formulerar konkret det 
han/hon vill förändra i sin livssituation. Tonvikten i problemanalysen ligger på hur man som 
individ samspelar med den omgivande miljön med känslor, tankar, kroppsliga reaktioner och 
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beteenden. Man diskuterar och analyserar även hur samspelet bidrar till att upprätthålla 
problemet. Det är alltså fokus på här och nu, inte det som har varit. KBT är mer intresserad av 
problemlösning än av orsaker. Problemanalysen ska sedan mynna ut i en hypotes om hur 
problemet upprätthålls och utifrån det väljer man någon typ av metod till att gå vidare 
tillsammans med terapeuten (Farm Larsson & Wisung, 2005). Mål för behandlingen, såväl 
kortsiktliga som långsiktiga mål, sätts upp. I behandlingen hjälper terapeuten till att identifiera 
faktorer som utlöser reaktioner/störningen. Genom insikt, kunskap och träning kan klienten så 
småningom förändra dysfunktionella tankar och beteenden och finna andra sätt att handskas 
med problemet (www.vardguiden.se/Article.asp?articleid=3528). 
 
Man fortsätter sedan behandlingen med att göra en s.k. beteendeanalys. Det innebär att man 
studerar relationerna mellan specifika betingelser, inre som yttre, och beteenden i det 
sammanhang där de naturligt uppträder. Kontexten (sammanhanget) påverkar hur specifika 
faktorer inverkar på individens beteende i varje ögonblick (Farm Larsson & Wisung, 2005).  
 
Ex: 
a/ Vi får en komplimang vilket gör att vi mår bättre än förut. b/ Vi börjar kanske utifrån det 
prata mer och uppföra oss på ett nytt sätt.c/ Vårt beteende har nu ändrats p.g.a. något  i vår 
omgivning. Det kan också ha spelat roll i vilket sammanhang vi fick komplimangen, och av 
vem. Om någon annan hade gett oss komplimangen kanske vi hade reagerat och handlat 
annorlunda. (Farm Larsson & Wisung, 2005). 
 
I Kognitiv beteendeterapi antar man att alla mänskliga beteenden är logiska och rationella och 
går att förstå bara vi kan förstå sammanhanget där de uppträder. Vi människor gör det som vi 
vet tidigare har fungerat. Detta sker omedvetet och blir dock inte alltid som vi har önskat. Vi 
får inte alltid samma resultat. Tillämpad beteendeanalys försöker mäta de beteenden som ska 
påverkas och förändras. Detta gör man för att veta om de insatser man gör har avsedd verkan. 
Man ställer frågor till klienten som t ex: ”Vad är det som en person med dåligt självförtroende 
gör som bidrar till att han/hon mår fortsatt dåligt? Vad skulle personen kunna göra konkret 
för att börja må bättre?” Efter det utformar man hypoteser till behandlingen (Farm Larsson & 
Wisung, 2005). 
 
Även om man inom KBT tar med genetiken som en viktig del i hur människan är formad är 
det inlärning som ses som det mest centrala, och det är också det som är möjligt att faktiskt 
förändra. Inom kognitiv beteendeterapi anser man att vi lär oss det allra mesta med vårt 
genetiska arv som grund. Vi lär oss ända från barnsben hur vi ska tänka om vissa situationer. 
Vi lär oss att bete oss på olika sätt, vi lär oss när vi ska känna oro och nedstämdhet och vi lär 
oss hur vi ser på oss själva. Allt det vi är och tänker är format av allt som vi har upplevt och 
av den respons vi har fått på det vi har gjort. Drivkraften för all inlärning är att den har en 
funktion. Det som ger oss någon slags belöning gör vi oftare, medan det som ger oss någon 
sorts nackdel eller bestraffning brukar vi försöka undvika. Känslorna blir här en central del. 
Om vi gjort något som ger en belöning mår man bra, och välmåendet gör att man gärna gör 
något liknande igen. När man har gjort något fel känns det obehagligt, och den känslan vill 
man inte uppleva igen. Ofta är problemet dock att våra känslor inte alltid är att lita på 
eftersom de är så kortsiktiga. Många känner att de mår mycket bra av alkohol och narkotika 
och det är därför lätt att fortsätta, trots att det är väl känt vilka risker alkohol och narkotika för 
med sig (http://www.livanda.se/forskning_kbt_kanslor.asp). 
 
Farm Larsson och Wisung (2005) tar i sin bok upp hur alla beteenden kan delas upp som 
viljemässiga respektive icke-viljemässiga beteenden: 
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Icke-viljemässiga beteenden är beteenden som utlöses automatiskt när något laddat (s.k. 
trigger) presenteras för individen. Dessa delas i sin tur upp i en kroppslig reaktion (t ex 
hjärtklappning) och tankemässig tolkning av det som händer. Beroende på tidigare 
erfarenheter upplevs den kroppsliga reaktionen tillsammans med tolkningen antingen som 
neutral, angenäm eller hotfull. Man ger tillståndet man befinner sig i ett namn av en känsla. 
Känslan är alltså resultatet av en kroppslig reaktion i samband med en tolkning i ett visst 
sammanhang och i en viss omgivning. Viljemässiga beteenden styrs av det som händer 
omedelbart efter att beteendet har utförts – d.v.s. det som följer på beteendet och som på olika 
sätt förstärker det. En negativ förstärkning innebär att man slipper göra något oönskat vilket 
leder till att sannolikheten för att göra på ett liknande sätt i framtiden ökar. Man utför vissa 
beteenden för att slippa något obehagligt. 
 
Ex: a/  Du drar dig för att ringa ett motigt samtal och bestämmer dig för att skjuta upp det till 
morgondagen. b/ Omedelbart efter att du har tagit det beslutet känner du en lättnad. 
Nackdelen är att du inte har blivit kvitt problemet utan bara flyttat fram det, vilket i sin tur 
leder till att det troligtvis känns ännu mer motigt att ringa nästa dag (Farm Larsson & Wisung, 
2005). 
 
När du får något du vill ha uppnår du en önskad känsla och får en belöning efter ett visst 
beteende. Om det som följer strax efter vissa beteenden är för dig önskvärda saker förstärks 
beteendet med en s.k. positiv förstärkning och kommer troligen hända igen vid liknande 
situationer (Farm Larsson & Wisung, 2005).  
 
I praktiken är det mest känslorna man jobbar med i kognitiv beteendeterapi eftersom de är 
hårt knutna till såväl tankar som beteendet. Därför undersöker man känslorna (och tankarna 
och beteendena) inom kognitiv beteendeterapi för att se om de ökar personens livskvalitet, 
eller begränsar tillvaron. Sedan handlar det om att systematiskt arbeta med just dessa känslor, 
tankar och beteenden för att öka den personliga livskvaliteten och söka sig nya sätt att agera. 
Inom kognitiv beteendeterapi använder man sig av hemuppgifter och beteendeexperiment för 
att slutligen kunna se om man har lyckats anpassa de nya tanke- och handlingssätten till det 
verkliga livet (http://www.livanda.se/forskning_kbt_arbetsredskap.asp). 
 
4.2.1 Kognitiv beteendeterapi i behandling av självskadebeteende 
 
MacAniff Zila et al (2001) menar att kognitiv beteendeterapi är en utmärkt behandlingsmetod 
för flickor med självskadebeteende eftersom dessa patienter måste lära sig att använda andra 
beteenden istället för de dysfunktionella. De anser att målet med terapin är att tala om 
beteendemönstret, sakta men säkert utforska eventuella tidigare trauman och avtäcka tidigare 
förträngda känslor. Under processens gång är det viktigt att behandlaren hjälper individen 
hålla kvar sina känslor och sakta arbeta sig igenom turbulenta, psykologiska förändringar som 
är nödvändiga i behandlingen. Kognitiv beteendeterapi hjälper patienterna att förstå 
kopplingen mellan deras tankar och självskadebeteende. Författarna tar upp fyra kategorier 
som ledde till självskadebeteendet som man nu måste bearbeta i den kognitiva terapin: 

1. Självskadebeteendet är acceptabelt 
2. Den egna kroppen och jaget är äcklig och förtjänar straff 
3. Handlingen behövs för att reducera otrevliga känslor 
4. Handlingen är nödvändig för att kommunicera med andra 

(MacAniff Zila et al,2001) 
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4.3 Dialektisk Beteendeterapi – DBT 
 

Dialektisk beteendeterapi bygger på kognitiv beteendeterapi, KBT och är en kombinerad 
grupp- och individualterapi, utformad speciellt för personer med självdestruktivitet och 
borderline personlighetsstörning (Perseius & Samuelsson, 2001). Att patienten saknar 
färdigheter, eller besitter färdigheter som hon inte kan använda när man som bäst behöver 
dem, är grundantaganden i DBT. Terapin ska hjälpa patienten att både lära sig de färdigheter 
som hon behöver och att kunna införa dem i det vardagliga livet. För att detta ska vara möjligt 
behövs fem huvudmoment i behandlingen som tillsammans arbetar för detta syfte:  

• Individualterapi, en till flera gånger per vecka,  
• färdighetsträning i grupp,  
• telefonkontakt med sin terapeut, som hjälp för att tillämpa färdigheterna,  
• patientens färdighetstränare och individualterapeut ingår i ett team där man träffas 

regelbundet varje vecka för att hitta strategier och få hjälp och stöd av varandra att 
hålla sig till den rätta behandlingen. 

• strategier finns för att kunna hantera andra behandlingar som patienten kanske får, 
som t.ex. medicinering eller att hon ligger inne på någon psykiatrisk klinik. Detta kan 
påverka terapin och är därför viktigt att ta i beaktande. 
(Nilsonne i Linehan, 2000) 

 
DBT innehåller även inslag av västerländsk filosofi, s.k. dialektik. Man försöker med hjälp av 
detta att integrera och hitta balans mellan motstridigheter, t ex acceptans - förändring, genom 
argumentation. Man försöker även att motverka dikotomt tänkande hos personen, t ex 
antingen - eller. Även inslag av österländsk ”zen-filosofi” ingår, vilken är inriktad på 
upplevelse- och medvetandeträning, s.k. ”mindfulness”, som innebär att vara medvetet 
närvarande i nuet (Perseius & Samuelsson, 2001).  
 
De dialektiska strategierna genomsyrar hela terapiarbetet och går ut på att man vill förtydliga 
motsatser, både när det gäller patientens liv och inom ramen för terapin. Det svåra är 
balansgången, där terapeuten hela tiden måste balansera accepterande med förändring, men 
även flexibilitet med stabilitet och omvårdnad med krav (Linehan, 2000). Om man lägger 
tyngdpunkten för mycket mot förändring kan den kännas påtvingad för individen vilket kan 
leda till känslor av hopplöshet, nedslagenhet och att man känner sig förbisedd. Om man 
istället gör felet att acceptera och bekräfta för mycket kan det resultera i att individen stannar 
upp i sitt beteende och inte utvecklas vidare. (Schinagle, 2002). Terapeuten ska kunna både 
bekräfta och konfrontera patienten samtidigt, i alla interventioner.  För patienten ligger det 
svåra i att man samtidigt ska både acceptera och förändra sig själv (Kåver & Nilsonne, 2002). 
Ett exempel på dialektik kan vara att patienten säger: ”jag klarar inte detta” och terapeutens 
svar: ”jo det gör du”. Terapeuten måste samtidigt förmedla att han förstår att det är svårt för 
patienten och att han förstår att patienten kanske inte kan göra det själv, men att han kommer 
att hjälpa till. Förhoppningsvis leder detta till att även patienten får ett lite mer nyanserat 
förhållningssätt som går att arbeta vidare med (Nilsonne i Linehan, 2000). Att reglera känslor 
och att kunna vara effektiv i relationer till andra är ytterligare typiska dialektiska färdigheter 
man får lära sig i DBT, och det handlar om att förändra. Att vara medvetet närvarande och att 
stå ut när det är svårt är vad man balanserar mot hela tiden, vilket handlar om att acceptera det 
man inte kan förändra med en gång (Nilsonne i Linehan, 2000). 
 
Det man vill med denna terapiform är att få till en förändring utan att lägga skuld på någon 
och att förändra negativa tankar. Man arbetar efter antaganden som att terapeuten kan hjälpa, 
men det ligger på individen att få till en förändring. Individen kan inte heller misslyckas med 
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terapin, men däremot kan terapin misslyckas med att hjälpa. Med detta antagande tas skulden 
bort från den enskilde individen och bekräfta samtidigt att DBT inte är helt perfekt, att den 
inte fungerar för alla människor. Det man också utgår ifrån är att nya beteenden måste läras in 
för varje relevant sammanhang, dvs. ett beteende som fungerar för ett sammanhang, kanske 
inte fungerar för ett annat helt av sig självt (Schinagle, 2002). 
 
Validering är ett av grundbegreppen inom DBT och handlar om ”att ge giltighet åt det 
patienterna gör, känner och tänker”. Man förmedlar på detta vis till patienterna att deras 
beteenden är begripliga och rimliga i ljuset av de omständigheter som råder. Man avfärdar 
således inte patientens olika reaktioner eller trivialiserar dem, utan man tar dem på fullaste 
allvar (Nilsonne i Linehan, 2000). Samtidigt är det oerhört viktigt att aldrig förstärka ett 
beteende. Ett exempel kan vara att inte reagera med extra värme och omsorg när en patient 
skadar sig själv. Däremot tas känslorna, som lett fram till handlingen på fullaste allvar och 
bekräftas som sanna och riktiga. Det man försöker förstärka i detta sammanhang är istället de 
beteenden hos patienten som kan ge en konstruktiv lösning av krisen (Kåver & Nilsonne, 
2002). Terapeutens jobb är således att validera känslor och tankar, men även beteenden 
genom att vara vaken och observera, man speglar och återger det patienten berättar. Det går ut 
på att sätta ord på det outtalade. Balans mellan validering och förändring är viktigt (Nilsonne i 
Linehan, 2000). 
 
Ett annat grundbegrepp är problemlösning, som är den grundläggande strategin för 
förändring. Beteendeanalys, dvs. kedjeanalys, kartläggning och diskussion kring andra sätt att 
lösa problem, att välja ut en lösning, att få patienten att prova denna lösning och tillslut att 
även genomföra den ingår i problemlösningen (Nilsonne i Linehan, 2000). 
 
Kedjeanalysen beskriver patientens olika problemområden och det är även genom den dessa 
beteenden åtgärdas. Det är därmed basen för det mesta som görs i DBT. Olika mönster i 
patientens sätt att fungera synliggörs även och hjälper därmed patienten att förstå hur hon 
fungerar, både kognitivt och känslomässigt. Patienten och terapeuten hjälps åt att förstå hur 
det gick till när man började känna, tänka eller handla på ett visst sätt och som startade en 
kedja av tankar, känslor eller handlingar som tillslut ledde till ett visst beteende (Nilsonne i 
Linehan, 2000). Man går alltså tillsammans igenom händelseförloppet genom att patienten få 
svara på en rad frågor som t.ex. hur det började, på vilket sätt man var sårbar, hur man kom 
därifrån och dit, vad som hände därefter och vilka följder det gav. Patienten får också fundera 
över vilka känslor och tankar som kommer upp när det gäller händelsen och hon får även efter 
varje besvarad fråga eller efter varje kartlagd led i kedjan fundera över hur hon skulle ha 
kunnat förhindra det negativa förloppet som ledde till beteendet. Vad skulle man ha kunnat 
göra istället? (Kåver & Nilsonne, 2002).       
 
4.3.1 Individualterapi 
 
Arbetet i DBT är indelat i tydliga faser och med olika mål och det första man gör är att gå 
igenom orienteringsfasen, som innebär att patient och terapeut lär känna varandra, patienten 
informeras om hur arbetet i DBT går till och hur man ser på hennes svårigheter. Man vill med 
detta ge patienten möjlighet att själv ta ställning till om hon vill gå i DBT och man stärker 
även på så vis motivationen (Kåver & Nilsonne, 2002). Den individuella terapin tar sedan 
över och baseras på ett antal organiserade mål, som är hierarkiskt ordnade. Dessa är 
uppdelade i tre faser:  
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Fas 1 handlar om stabilitet och säkerhet. Denna fas beräknas ta ca 1 år, men kan variera 
kraftigt beroende på patientens engagemang (Nilsonne i Linehan, 2000). Målet är att: 

1. Minska det suicidala- / självskadandebeteendet. Självmordsbeteendet har alltid högsta 
prioritet och man arbetar med att hjälpa patienten att hitta andra lösningar även om 
situationen upplevs helt hopplös. I andra hand tar man upp självskador, både 
handlingar och impulser. Innan man kan gå vidare i terapiarbetet måste dessa 
handlingar ha upphört. I tredje hand tar man upp självmordstankar (Kåver & Nilsonne, 
2002). Man gör i denna fas en kedjeanalys av något som hänt, t ex att patienten skurit 
sig, eller haft starka impulser att göra det. Man tar med i beaktande sårbarhetsfaktorer 
som trötthet, somatiska sjukdomar, hunger etc. Därefter gör man en detaljerad 
rekonstruktion av händelsen, för att både patienten och terapeuten ska få en klar bild 
av hur det kommer sig att patienten hamnade i den desperata situationen som ledde till 
handlingen. Allteftersom länkar i kedjan uppenbaras kan man se vilka färdigheter som 
kunnat hjälpa patienten i den situation hon befann sig i just då (Nilsonne i Linehan, 
2000). 

2. Minska patientens eller terapeutens terapistörande beteende. Även här gör man en 
kedjeanalys som ovan. Exempel på terapistörande beteenden hos patienten kan vara att 
man uteblir från mötena, eller kanske bara sitter tyst (Linehan, 2000). I terapeutens fall 
kan det vara att ställa för höga eller låga krav på patienten (Kåver & Nilsonne, 2002). 

3. Minska livskvalitetsstörande beteende, man gör en kedjeanalys även här och man tar 
upp allvarliga hot som kan finnas mot en bättre livskvalitet för patienten. Det kan röra 
sig om t.ex. olika missbruk, sexuella riskbeteenden, svåra ekonomiska problem, 
kriminellt beteende eller dysfunktionella relationer till både vänner och familj 
(Nilsonne i Linehan, 2000).  

4. Öka individens färdigheter och kompetens . Grundläggande är att kunna stå ut när det 
är svårt, förmågan att reglera sina känslor, att kunna hantera relationer och att vara 
medvetet närvarande i nuet (Kåver & Nilsonne, 2002). Man vill att patienten ska lära 
sig att använda sig av de färdigheter som lärs ut i färdighetsträningen. Detta är möjligt 
då patienten så småningom lär sig att känna igen de känslor, tankar och situationer 
som ingår i kedjan som leder till självskadorna. Genom att använda sig av de 
färdigheter man lärt sig, kan man bryta kedjan och därmed återta kontrollen över ett 
händelseförlopp, som innan har upplevts som något man inte kan påverka (Nilsonne i  
Linehan, 2000).  

 
I fas 2 bearbetar man olika livshändelser, som t ex tidigare trauman, med mål att 

• Minska de problembeteenden som följer  
• Minska posttraumatisk stress (Nilsonne i Linehan, 2000). 

Man vill här medvetandegöra vad patienten varit med om och hjälpa patienten att kunna klara 
av alla de negativa känslor som kan upplevas överväldiga, istället för att genomlida dem i 
tysthet. Viktigt att man väntar med denna krisbearbetning tills patienten är mogen att ta de 
konsekvenser som kan tänkas komma efter att man blottat traumat. Efter fas 1 ska färdigheter 
för detta finnas (Linehan, 2000). 
 
I fas 3 arbetar man framåt och ser till livskvaliteten, målet är att: 

• Öka sin självrespekt 
• Uppnå individuella livsmål. 
(Perseius & Samuelsson, 2001)¨ 
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Kåver och Nilsonne (2002) tar även upp en fjärde fas: att skapa ett meningsfullt liv. Målen är 
att patienten ska kunna skapa ett liv som är värt att leva, som man kan vara engagerad i och 
att skapa relationer att engagera sig i, att man ska känna sig levande och leva medvetet i nuet. 
 
4.3.2 Färdighetsträning  
 
Färdigheter enligt DBT är handlingar som hjälper till att nå våra mål och man ser en patients 
svårigheter som en följd av bristande färdigheter. Behandlingen bygger därmed på att hon ska 
lära sig de färdigheter hon saknar (Kåver & Nilsonne, 2002). Färdighetsträning är därför en 
viktig del av DBT, där gruppledaren måste ta varje tillfälle som erbjuds att uppmuntra 
deltagarna öva på de färdigheter som behövs för att kunna handskas med sitt liv (Linehan, 
2000).  Det finns tre olika sätt, enligt Marsha Linehan, som man kan gå till väga på i 
färdighetsträningen:  

1. Att tillägna sig färdigheter, t ex med hjälp av instruktioner eller genom förebilder. Här 
lärs nya beteenden ut. Att tillägna sig färdigheter innebär också att åtgärda brister på 
färdigheter hos patienterna och man lär ut de som saknas, efter en kartläggning över 
vilka de redan har. Även här kan rollspel användas för att visa ett lämpligt beteende. 

2. Att stärka färdigheterna genom övningar och feedback. Om man vill lära in ett visst 
beteende måste man förstärka det genom träning, vilket kan ske genom att öva på t.ex. 
tal, handling utan tal, tankemönster, kognitiv problemlösning med mera. Man kan öva 
i grupp genom t.ex. rollspel eller indirekt med hjälp av fantasin genom att kanske 
tänka på något som framkallar en viss känsla, eller håller tillbaka en känsla. Att ändra 
ansiktsutryck kan vara en annan indirekt övning.  

3. Att generalisera färdigheterna till patientens vardag, hemuppgifter och diskussioner 
av likheter och skillnader mellan olika situationer är till hjälp. Detta för att öka 
chanserna att patienten kommer att använda sig av de inlärda färdigheterna ute i det 
verkliga livet. Hemuppgifterna kan t.ex. bestå av att identifiera och namnge känslor, 
där man får gå igenom ett antal steg som hjälp för patienten att få klarhet i hur hon 
verkligen känner. Innan varje gruppträff får var och en sedan berätta för de andra vad 
man övat på under den gångna veckan. Detta är en viktig del av färdighetsträningen, 
att varje vecka få berätta om sina försök. Om någon inte gjort övningar måste man 
noga analysera orsakerna till varför man inte gjort någon övning, vilket motiverar 
deltagarna ytterligare att utföra övningarna (Linehan, 2000). 

 
Färdighetsträningen i grupp består av fyra olika avsnitt (Linehan, 2000): 
 
1. Att vara medvetet närvarande, s.k. mindfulness:  
 
Att var medvetet närvarande fullt ut är centralt i DBT och är därför de första färdigheter som 
lärs ut och repeteras sedan under inledningen till de andra färdighetsmodulerna. Att kunna 
vara medvetet närvarande är nödvändigt för att kunna balansera förnuft och känsla och som 
Linehan säger; ”och på så sätt finna sin intuitiva sanning” (Linehan, 2000, s.122 stycke 4, 
rad 3).  
 
Tre ”Vad”-färdigheter finns enligt mindfulness; observera, beskriva och delta. Att få 
patienten att utveckla en livsstil där man deltar medvetet närvarande är målet här. Man anser i 
DBT att om man deltar utan sinnesnärvaro leder det till beteenden som är beroende av 
humöret och kännetecknas av impulsivitet (Linehan, 2000). När det gäller att observera 
handlar det om att vara uppmärksam på händelser och känslor, men även på vilken respons 
man får av ett beteende. Genom att inte stoppa de känslor som är plågsamma eller förlänga de 
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som känns bra lär sig patienten att tillåta sig själv att just i denna stund uppleva vad som 
händer utan att man måste fly eller kväva sin känsla (Linehan, 2000). Den andra färdigheten 
att beskriva går ut på att patienten ska beskriva händelser och personliga responser i ord, dvs 
man sätter helt enkelt ord på sina beteenden och på saker som sker i omgivningen, vilket är 
centralt både vad gäller kommunikation och självkontroll. Man får lära sig att se sina känslor, 
tankar och sina subjektiva reflektioner över det som sker istället för att ta dem för bokstavligt. 
Ett exempel på en tanke som kan tas bokstavligt och blandas ihop med fakta är ”Jag känner 
mig oälskad” - ”Jag är oälskad” (Linehan, 2000). Den tredje ”vad”-färdigheten, förmågan 
att delta, handlar om att kunna delta i olika situationer utan att rikta uppmärksamheten mot 
sig själv. Att kunna delta fullt ut innebär att vara fullt uppmärksam på vad som sker i 
situationen, både händelser och samspel med andra människor (Linehan, 2000).  
 
Även tre ”Hur”-färdigheter ingår i mindfulness: undvika värderande omdömen, fokusera på 
en sak i taget och att vara effektiv (handla på ett sätt som fungerar). Man fokuserar på hur 
patienten uppmärksammar, beskriver och deltar. Man lägger tyngdpunkten på en icke-
värderande hållning, vilket innebär att man inte värderar och säger att något är bra eller dåligt. 
Man får lära sig att man kanske inte behöver värdera alla sammanhang, utan i stället fokusera 
på vad som kan följa av en viss händelse eller ett visst beteende (Linehan, 2000). Detta 
förhållningssätt gör oss lugnare då dömande tankar kan skapa känslor som är starka och 
svårhanterliga (Kåver & Nilsonne, 2002). Att fokusera på en sak i taget, som är den andra 
hur-färdigheten, går ut på att fokusera på det man gör just nu och inte lägga fokus på många 
olika saker samtidigt, och inte tänka på en massa annat som t ex vad som hänt i det förgångna, 
oro inför framtiden och negativa känslor och tankar (Linehan, 2000). Detta ältande kan göra 
oss handlingsförlamade i stunden, när vi egentligen skulle behöva agera (Kåver & Nilsonne, 
2002). 
 
I Marsha Linehans färdighetsträningsmanual (2000) finns olika arbetsblad som man kan dela 
ut till patienterna där man får öva och lära sig just dessa bitar. Ett exempel är att man får sätta 
ord på det man upplever och beskriva i ord för sig själv,  tex ”nu blev jag ledsen…” eller  
..”magmusklerna knyter sig..” eller ..”jag går upp för trappan steg för steg”.. etc.  
 
2. Att hantera relationer  
 
Man tränar på förmågan att förmedla det man vill och att kunna kommunicera på ett effektivt 
och respektfullt sätt, att kunna reparera bra relationer och hur man avslutar mindre bra 
relationer (Perseius & Samuelsson, 2001). Patienten får lära sig effektiva strategier för hur 
man kan be om det man behöver, hur man säger nej och hur man handskas med konflikter i 
relationer med andra. Effektiviteten här betyder att man har förmågan att kunna få till de 
förändringar man vill, att behålla de relationer man önskar och även förmågan att bevara sin 
självaktning. Helt avgörande för att kunna skapa goda relationer är vilken förmåga man har 
när det gäller att analysera en situation och få klart för sig vilka mål man har. Svårigheter kan 
vara att många patienter har svårt för de känslor som dyker upp i samband med en konflikt 
och problem med att reglera sina känslor, vilket kan göra det svårt att lösa relationsproblem 
och vända konflikter till något positivt. Målet med färdighetsträningen är därför att lära 
deltagarna lösa olika problem som kan uppstå i relationer, hur man fungerar socialt och hur 
man hävdar sig och kan påverka en omgivning som är motvillig (Linehan, 2000). 
 
I färdighetsträningen kan man här prata om stärkande tankar där patienterna får en lista på 
tankar man kan använda sig av för att stärka sina egna tankar, t ex att det är okej att vilja ha 
eller behöva något i en relation, att jag kan stå ut även om jag inte får det jag vill ha eller 

 24



behöver och att bara för att jag säger nej till någon innebär det inte att jag är en självisk person 
etc. Även förslag på övningar kan delas ut som man kan öva på i det vardagliga livet. Det kan 
vara att byta samtalsämne i ett samtal med någon annan, att handla något som kostar under tio 
kronor med en femhundrakronorssedel eller att ringa olika samtal för att ta reda på något 
(Linehan, 2000). 
 
3. Att reglera känslor  
 
Färdigheter i denna modul hjälper individen att kunna identifiera och namnge känslor, samt 
att förstå deras betydelse och att kunna agera tvärtemot sina känslor (Perseius & Samuelsson, 
2001). Att agera tvärtemot sina känslor handlar inte om att hindra ett uttryckssätt utan att 
istället uttrycka en annan känsla. För att kunna identifiera känslorna krävs också att man kan 
beskriva den situation då dessa känslor visar sig, vilken händelse som ligger till grund. Andra 
beskrivningar man har stor nytta av är t ex hur känslan upplevs rent fysiskt och vilka 
beteenden det är som uttrycker känslan (Linehan, 2000). Man lär sig med enkla strategier hur 
man ska minska sin sårbarhet inför negativa känslor och även hur man ska öka sina positiva 
känslor (Schinagle, 2002). För att kunna reglera sina känslor krävs det att man kan vara 
medvetet närvarande. Man måste kunna se och beskriva sina känslor på ett icke-dömande sätt. 
Det är också viktigt att minska den känslomässiga sårbarheten, som kan bero på fysisk eller 
psykisk stress. Att äta riktigt och regelbundet, att sova ordentligt (men inte för mycket), 
motionera, behandla fysiska sjukdomar och att bygga upp sin kompetens är viktiga delar för 
att minska sin sårbarhet inför känslor (Linehan, 2000). 
 
Färdigheter i att skapa positiva känsloupplevelser ger patienten möjlighet att uppmärksamma 
positiva händelser just när de sker och inte oroa sig för att detta positiva ska ta slut. Att 
exponera sig för känslor som är smärtsamma, utan att koppla ihop dem med negativa 
konsekvenser är också en färdighet som på sikt kan utplåna patientens smärtsamma känslor. 
Vanligt är att patienterna dömer ut sina negativa känslor och ser dem som dåliga eller 
felaktiga. Det väcker skuld, ilska eller ångest då man känner obehag, därför är det viktigt med 
förmågan att tillåta sig att känna obehag eller smärta inför en viss känsla (Linehan, 2000). 
 
Exempel på övningar i färdighetsträningen när det gäller att reglera känslor kan vara att prata 
om effekter av rädsla, som att man kan förlora koncentrationen, bli förvirrad, minnas andra 
hotfulla situationer eller tillfällen då något hemskt inträffade osv. Ett annat exempel är att man 
kan prata om tolkningar som kan framkalla skam, som kan vara att man tänker på sig själv 
som dålig, omoralisk eller bara fel eller att man jämför sig med andra och tycker att man är 
sämre (Linehan, 2000). 
 
4. Att stå ut när det är svårt 
 
Denna modul handlar om att kunna acceptera ”att det är som det är” just nu (Perseius & 
Samuelsson, 2001). Men även om att kunna tolerera och överleva kriser, vilket man kan göra 
genom att distrahera sig, använda sinnesintryck för att lindra, tänka på fördelar och nackdelar. 
Att kunna tolerera och acceptera obehag är en viktig förmåga och nödvändigt för psykiskt 
välmående. Det beror på att smärta och obehag är en del av livet, man kan inte helt utplåna 
dessa känslor och för att kunna förändra sig själv måste man acceptera att det är så det är. 
Denna förmåga är även den en direkt följd av att vara medvetet närvarande, som gör att man 
kan acceptera sig själv och situationen och då utan att värdera eller döma. I grund och botten 
handlar det om att kunna se omgivningen som den är och acceptera det man ser och att 
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uppleva sina känslor, utan att försöka förändra. Viktigt att poängtera är att bara för att man 
accepterar att det är som det är behöver man inte för den skull hålla med (Linehan, 2000).  
 
Färdighetsträningen hjälper individen att avleda destruktiva tankar och impulser, att  
pyssla om, trösta sig själv och att finna mening i det som sker (Perseius & Samuelsson, 2001). 
Man får även lära sig hur man lugnar och distraherar sig själv och hur man kan organisera 
sina tankar (Schinagle, 2002). Ett sätt att arbeta i färdighetsträningen är att diskutera vad som 
är fördelar respektive nackdelar med att aldrig känna smärta och vad man skulle tycka om 
någon som aldrig känner smärta. Ett annat exempel är att dela ut arbetsblad där olika sätt att 
distrahera sig på tas upp. Det kan vara att aktivera sig, ge bort något eller att tänka på annat. 
Detta kan sedan användas till en hemuppgift där patienten får öva på dessa strategier hemma 
och sedan fylla i ett blad där man noterar de strategier man använt under veckan och dessutom 
fylla i sin tolerans nivå för obehag både före och efter strategin. (Linehan, 2000).  
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5. Intervjuresultat 
 
I vår intervju gjord våren 2006 har vi samtalat med Eva som är vikarierande föreståndare och 
Jennifer som arbetar som skötare på Nyckelns behandlingshem i Mora. 
 
Behandlingshemmet Nyckeln är ett privatägt företag i Mora med kognitiv inriktning. Det har 
drivits sedan 1992 och är ett behandlingshem för flickor/kvinnor mellan 15-25 år med psykisk 
och/eller social problematik. Anledningen till att man inte tar emot yngre flickor är att man 
vill undvika att blanda äldre och yngre flickor och Nyckeln har därmed bara tillstånd för att ta 
emot flickor i denna åldersgrupp. Det är även relativt ovanligt berättar Jennifer att flickor 
under 15 år placeras i behandlingshem, då de istället har kontakt med BUP i första hand. En 
annan orsak kan vara att det kan ta tid innan självskadorna upptäcks hos flickorna, vilket är en 
orsak till att de flesta är över 18 år som placeras hos Nyckeln. Dessutom är de flickor som är 
under 18 år oftast under någon form av tvångsåtgärd, vilket kräver att Nyckeln måste ha 
specialtillstånd av Socialstyrelsen för att ta emot flickor under LVU. 
 
Personalen består av 7 skötare varav en är sjuksköterska. Föreståndaren är socionom. Alla har 
en grund i undersköterskeutbildning. Personalen har även tillgång till en handledare i kognitiv 
terapi. Alla personal har gått en kurs som kallas ”den kognitiva veckan” i Stockholm. En del 
har även gått en vidareutbildning i kognitiv terapi kallad ”steg 1”. 
 
På Nyckeln finns det 9 vårdplatser. I dagsläget är det 5 intagna. De tar emot placeringar från 
både landsting och kommuner i hela Sverige och behandlingen bygger på frivillig basis. I 
enstaka fall tar man emot LVU-placeringar, men då krävs särskilt tillstånd från länsstyrelsen. 
De tar aldrig emot placeringar enligt LPT (Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård). Eva tycker att 
det är en viss skillnad på dem som placeras via landsting och de som placeras via kommunen. 
De flickor som kommer från landstingen är mer samarbetsvilliga och vill själva ha hjälp i 
större utsträckning än de som placeras via socialtjänsten. Detta kan bero på att de sistnämnda 
kan uppleva placeringarna mer som ett tvång och med mer inblandning från Socialtjänsten. 
Socialsekreterarna vill i regel ha mer insyn i behandlingen och vara med och påverka 
utformningen, medan landstingen överlämnar ansvaret helt till behandlingshemmet.  En annan 
skillnad är att flickorna som kommer från landstinget alla har någon form av 
personlighetsstörning – de har en diagnos som t ex olika dubbeldiagnoser och 
bokstavskombinationer som ADHD, medan flickor från kommuner istället har social 
problematik. Praktiskt taget alla som kommer dit har varit med om någon form av övergrepp 
såsom sexuellt utnyttjande, missbrukande föräldrar, misshandel och försummelse. 
Självskadebeteende förekommer hos nästan alla flickor oavsett bakgrund, som ett symtom 
och uttryckssätt. Jennifer berättar att den vanligaste orsaken till att flickorna skär sig är att de 
har väldigt dålig impulskontroll och kan inte hantera överväldigande känslor, som t ex ångest. 
Flickor med Borderline, som är en väldigt vanligt förekommande personlighetsstörning på 
Nyckeln, agerar nästan alltid om att få uppmärksamhet. Skärandet kan även ske i tysthet, men 
det förekommer sällan och då rör det sig om en annan problematik hos flickorna. Jennifer tror 
även att en orsak är att det oftast är flickorna som använder skärandet som ett sätt att få 
uppmärksamhet också är de som upptäcks och kommer till behandling. De som skär i tysthet 
är svårare att upptäcka, vilket kan göra att de får hjälp långt senare. 
 
Placeringarnas längd är individuella men enligt behandlingshemmets synpunkt bör de vara ca 
2 år. Detta för att det tar tid att förändra tankar och beteende så att de kvarstår även efter 
behandlingens slut. Att få flickorna att sluta skära sig på behandlingshemmet är inte svårt 
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menar Eva. Det är däremot en lång process att förändra tankemönster och beteende så att de 
inte skär sig även när de blivit utskrivna. 
 
5.1 Behandlingsmetoder 
 
Nyckeln använder sig i huvudsak av kognitiv terapi för att få till en förändring i tankesättet 
hos flickorna, men det faller sig naturligt att även kognitiv beteendeterapi (KBT) och 
dialektisk beteendeterapi (DBT) blandas med i behandlingen. Det är nödvändigt även med 
terapi för att kunna förändra flickornas beteenden och lära dem de färdigheter de behöver ute i 
det verkliga livet, så att de kan sluta skära sig och hitta andra sätt att uttrycka sig. Det är 
viktigt att de får lära sig att sätta ord på sina känslor, något som man arbetar med i den 
dialektiska beteendeterapin och Nyckeln utgår ifrån Marsha M Linehans manual (se vidare 
DBT i teoridel) som man följer till punkt och pricka och som hela tiden rullar på och börjar 
om. Jennifer berättar att det är viktigt att flickorna får möjlighet att öva på färdigheterna, 
personalen kan inte bara säga att något beteende är fel, nya sätt att bete sig på måste läras in. 
Därför använder man sig mycket av rollspel, för att ge nya sätt att prova saker på. I början är 
det personalen som får vara övningsobjekt och flickorna uppmuntras att hela tiden öva på dem 
i vardagen. Nästa steg är att ta övningarna ut i det verkliga livet och prova dem där. 
 
En fast struktur är viktig på behandlingshemmet. Varje patient har ett individuellt schema där 
tider är uppsatta när det gäller allt ifrån städning av rum, terapisamtal och aktiviteter 
tillsammans. I flickornas behandling ingår både individualterapi och gruppterapi med 
färdighetsträning. Varje flicka har därför både en terapeut och färdighetstränare tilldelad sig. 
Förutom träffen i dialektisk beteendeterapi har de även två samtal i veckan med sin terapeut. 
De har också tillgång till en läkare som även är kognitiv terapeut och psykiatriker som 
kommer till de intagna en halv dag/vecka. 
 
I individualterapin får flickorna bl.a. hjälp med att identifiera sin situation. Även om inte 
flickorna alltid ser sitt problem så kan man på Nycken tala om att de har sett ett problem med 
t ex beteendet, som vid självskador och ätstörningar. Något annat man arbetar med i 
individualterapin är att vid behov minska de hinder som kan finnas för att kunna utveckla en 
bra livskvalitet. Man hjälper till att hitta andra sätt att hantera t ex. en dålig relation till 
närstående eller sätt att undvika olika riskbeteenden. Just att hantera relationer arbetar man 
med mycket i gruppterapin också.  
 
Sokratiska frågor är en viktig del i behandlingshemmets arbete. Eva tycker inte att frågorna är 
jobbiga att ställa eller att de väcker mycket motstånd. Anledningen kan vara att de lever så 
nära varandra och frågorna kommer automatiskt i vardagen. Hade en terapeut som inte träffar 
patienterna så ofta ställt samma fråga kanske motståndet hade ökat. En effekt av den här typen 
av frågor är att flickorna lär sig att ställa frågor till sig själv. Man stannar upp och reflekterar 
innan man genomför en handling t ex. De sokratiska frågorna är raka men samtidigt öppna 
vilket leder till att flickorna känner att de kommer på svaret själva.  
 
Hemläxor är också ett vanligt inslag i behandlingen. Hemläxorna kan bestå av vad som helst, 
allt ifrån att hålla en längre konversation med en förälder, ringa till socialtjänsten själv eller gå 
ut och testa omgivningens reaktioner av ett visst beteende, s.k. beteendeexperiment. Även om 
behandlingshemmet inte är som hemma menar Eva att det går bra att utföra hemläxorna på de 
andra intagna, personalen eller i hemmiljön när de är hemma på besök. Hemläxorna är 
individuellt utformade och de ska inte vara för svåra utan möjliga att genomföra. För att inte 
flickorna ska tappa kontakten med världen utanför åker de ofta iväg och gör saker ihop, spelar 
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biljard, tränar på gym, åker skidor etc. Nyckeln är ett öppet behandlingshem och flickorna får 
göra vad de vill på sin fritid och personalen uppmuntrar dem till och med att skaffa kontakter 
utanför. De har även kontakter med Grundvux och Komvux där patienterna kan gå i skolan 
och knyta nya kontakter. Nyckeln vill att behandlingstiden ska vara lik den naturliga miljön, 
och flickorna får därför utföra det mesta själva, såsom att ta kontakt med skola, socialtjänst 
o.s.v. De ”daltar” inte med flickorna utan är väldigt raka och tydliga i sitt förhållningssätt. Eva 
menar att det inte finns någon som tar hand om allting åt flickorna när de kommer hem, de 
måste lära sig att ta tag i saker själva och inte lita på att andra gör det åt dem. Detta märks 
också tydligt i personalens bemötande av självskadebeteendet. De plockar inte bort vassa 
föremål eller beslagtar flickornas rakblad etc. De uppmuntrar flickorna om de gör det själva, 
men det bygger på frivillighet. Självskadebeteende kan vara ett sätt att synas, och får inte 
flickorna den önskade uppmärksamheten av personalen, lär de sig så småningom att hitta 
andra kommunikationsvägar. Ett tyvärr ganska vanligt problem är att en del flickor rätt snart 
ersätter skärandet med ätstörningar, något som Eva upplever har ökat. Det är ett effektivt sätt 
att straffa sig själv på. Eva menar att det är lättare att hindra någon från att skära sig än att 
tvinga i dem mat. Detta är också ett effektivt sätt att försöka få uppmärksamhet från 
personalen. 
- ”Men det gäller att ha is i magen” säger Eva och berättar att flickorna helt och hållet själva 
får stå till svars för sina handlingar. De får lägga om sina sår själva, och lära sig bedöma om 
de behöver sys. Personalen ställer upp med att köra dem till akuten, men de får vara där 
själva, betala ur egen ficka och ta sig hem på egen hand, allt för att de ska lära sig 
konsekvenserna av sitt handlande. Detta gör att de slutar skära sig ganska omgående. De 
bakomliggande orsakerna är svårast att jobba med. Eva poängterar att personalen trots detta 
inte helt nonchalerar beteendet. Jennifer menar att de inte kan förstå flickornas handlande, 
men de visar för flickorna att de ser det. De försöker förstärka de beteenden som är positiva 
och ge flickorna respons på det, medan de tonar ner de beteenden som är negativa. Dagen 
efter någon av flickorna har skurit sig pratar man om det som hänt och gör en kedjeanalys av 
händelsen för att se vad som utlöste självskadan. Man frågar t.ex. ”när kände du det här och 
hade du kunnat göra något annat i stället?” Jennifer menar att det inte finns så mycket 
personalen kan göra när det väl har hänt, då är det för sent och därför ger man inte beteendet 
någon uppmärksamhet.  
- ”Vi tjatar istället på tjejerna att de ska komma innan de skär sig och ha en diskussion kring 
det” säger Jennifer. På Nyckeln får de hjälp att hitta andra sätt att uttrycka sig på, bl.a. har de 
en lista med förslag på andra saker man kan göra när behovet av att skära sig uppstår, som de 
måste prova. Så småningom kommer flickorna på egna idéer som fungerar för just dem. Eva 
berättar om en flicka som gick barfota i snön, en annan drack alltid koncentrerad citronjuice 
och en tredje hade en sten i skon när hon var ute och gick. Självskadebeteende är svårt att 
ersätta eftersom det är en påtaglig fysisk smärta, därför är ersättningarna till en början något 
fysiskt och påtagligt på kroppen, gärna något som gör lika ont men är mindre farligt. Att ha en 
sten i skon fungerar som en övergång, tills man hittar bestående strategier att hantera sina 
känslor, vilket flickorna efter avslutad behandling förhoppningsvis ska ha. 
 
5.2 Återfallsrisk 
 
Återfallsrisken är inte så stor menar Eva, men visst förekommer det. Under tiden på 
behandlingshemmet finner flickorna mycket stöd i varandra. När någon skär sig väcker det 
starka känslor hos de övriga som har slutat. De kan bli arga och upprörda för att de själva 
känner behovet att skära sig, men peppar samtidigt varandra att det faktiskt går att låta bli. 
Efter avslutad behandling är återfallsrisken fortfarande liten. Visst kan det vara jobbigt i 
perioder då flickorna mår dåligt, men efter behandlingen har de lättare att hantera det. Här är 
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åtgärdslistan en bra hjälp. Ett annat sätt kan vara att räkna till 10 och tänka efter vad man vill 
uppnå med sin handling. Detta är ett sätt att handskas med sin impulsivitet. Jennifer berättar 
att de flickor som det går bäst för efter avslutad behandling är de som klarar av att ta emot den 
information och behandling som Nyckeln erbjuder, vilket oftast är de som inte har någon 
diagnos alls, detsamma gäller även för dem som har någon form av personlighetsstörningar, 
som borderline personlighetsstörning. Det blir tuffare för de flickor som har någon 
neuropsykiatrisk diagnos, t ex en hjärnskada, vilket kan vara fallet bland dem som placeras 
via psykiatrin. Dessa flickor blir kanske aldrig helt friska och kan leva väl fungerande liv med 
arbete osv. men målet är att de i alla fall ska bli bättre. 
 
5.3 Efter avslutad behandling 
 
För att behandlingen ska ha effekt på längre sikt är det viktigt att flickorna har ett bra 
fungerande nätverk när de blir utskrivna. För att befästa detta har Nyckeln en lång 
utslussningsfas där flickorna förbereds för att komma tillbaka till livet utanför Nyckeln. De  
kan t ex erbjudas att bo i en s.k. träningslägenhet för att se hur bra de klarar sig själva. 
Nyckeln har under denna tid mycket kontakt med hemkommunen och hjälper flickorna att få 
en sysselsättning, någonstans att bo etc. för att de ska ha något att komma hem till. Personalen 
har även kontakt med de flickor som vill efter avslutad behandling. Detta är helt frivilligt, 
vilket kan ställa till det då det gäller utvärdering av hur behandlingen fungerar. Eva förklarar 
att det beror på att de inte vill kränka flickornas integritet. Alla vill inte tala om för omvärlden 
att de har varit på ett behandlingshem. Därför ringer man inte upp någon senare. Det är 
flickorna som får ta kontakt om de vill. Evas egen uppfattning är ändå att de flesta klarar sig 
bra. 
 
5.4 Utvärdering 
 
På frågan om vad som gör att Nyckeln lyckas behandla flickor med självskadebeteende på ett 
bra sätt svarar Eva att det kan bero på att de är raka och tydliga i sitt förhållningssätt, att de 
vågar sätta ord på det som är jobbigt; t ex självmordsförsök, ärr o.s.v. som kan vara känsligt 
att prata om. En annan positiv sak är att de har en väl fungerande personalgrupp som jobbar 
bra ihop trots att de är väldigt olika individer. Eva tror att det är en fördel då de har olika 
erfarenheter, olika sätt att se på saker samt olika saker att lära ut. I och med olikheterna hos 
personalen är chansen större att flickorna alltid hittar någon av dem att ty sig till. Jennifer tror 
att det som har gjort Nyckeln framgångsrikt är att de länge har arbetat med flickor som skadar 
sig själva och de har därför lyckats hittat en egen behandlingsmodell som fungerar. Hon 
tycker att just det kognitiva synsättet är en vettig metod, då man inte ser bakåt och ältar det 
som varit, utan man ser istället framåt och arbetar lösningsfokuserat. Liksom Eva ser hon 
personalens arbetssätt som en viktig del, då alla arbetar lika och strävar efter samma mål och 
även hon poängterar vikten av att inte ”gulla” med flickorna när de skurit sig.  
 
En brist med behandlingshemmet som Eva kan se är att de kanske har halkat efter lite med 
kompetensutvecklingen. Det skulle behövas några fler som går kognitiv terapi ”steg 1”. 
Jennifer ser problemet med att ätstörningar har ökat bland flickorna och att personalen kanske 
skulle behöva öka sin kompetens på det området. Problemet är att det inte handlar om 
renodlade ätstörningar, utan att det är något som följer av annan problematik. Som Eva nämnt 
innan, ersätter många flickor skärandet med ätstörningar istället – man byter helt enkelt 
uttryckssätt, men det handlar ändå om samma problematik.  
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6. Analys 
 
På behandlingshemmet Nyckeln tillämpar man alla tre teorierna samtidigt i det vardagliga 
arbetet. Därför har vi valt att i analysen väva samman teorierna, mycket även p.g.a. att de 
överlappar varandra i praktiken, då de alla har samma ursprung. 
 
6.1 Att se mönstret i sina handlingar 
 
Eva uttryckte i intervjun att det inte är att få flickorna att sluta skära sig när de kommer till 
Nyckeln som är det svåraste, utan det svåra är att förändra deras tankemönster och tolkningar 
av känslor så att de inte skär sig längre fram. Många flickor skär sig för att de inte vet hur de 
ska uttrycka sig. Genom att i kognitiv terapi lära sig att sätta ord på sina känslor och 
uppmärksamma tankemönster kan flickorna få självinsikt och lära sig känna igen mönstret 
innan de ska skära sig, och därmed kan de lära sig att undvika att skada sig. Jennifer säger att 
de hela tiden ”tjatar” på flickorna att de ska komma till personalen innan de skär sig och föra 
en diskussion kring det. Har det väl hänt, att de skurit sig, gör man på Nyckeln en kedjeanalys 
av händelsen dagen efter, något som är en viktig del i dialektisk beteendeterapi. I DBT fyller 
kedjeanalysen den funktionen att man gör en grundläggande genomgång av händelseförloppet 
fram till t.ex. självskadan. Man kartlägger hur det gick till när kedjan av tankar, känslor eller 
handlingar startade och som tillslut ledde fram till självskadan (Linehan, 2000).  I samband 
med detta får man fundera över vad man skulle ha kunnat göra annorlunda och hur man skulle 
ha kunnat förhindra det negativa förloppet som ledde till beteendet (Kåver & Nilsonne, 2002). 
Detta hjälper flickorna att få en klar bild över händelseförloppet och hur det kommer sig att de 
hamnade i en så desperat situation att de blev tvungna att skära sig. På så vis kan de lära sig 
att känna igen när en sådan situation uppstår och lär känna de känslor och tankar som leder till 
självskador. Efter avslutad behandling har de även de färdigheter som behövs för att hitta 
andra sätt som kan hjälpa dem i dessa situationer. De vet hur man tar kontroll över det som 
sker och känner därmed att de har större kontroll över sitt liv. Många flickor skär sig just för 
att det är ett sätt att själva ta kontroll över outhärdliga känslor och händelser som man inte kan 
hantera. Meningen med färdighetsträningen i DBT är att flickorna ska kunna använda sig av 
de inlärda färdigheterna ute i det verkliga livet och inte bara i träningsgruppen. Därför är 
hemuppgifter en viktig del av såväl DBT som kognitiv terapi och kognitiv beteendeterapi och 
något man använder sig av på behandlingshemmet Nyckeln. På så vis stärks även flickornas 
självkänsla när de klarar av en uppgift och gör att de vågar försöka sig på nya utmaningar och 
nya sätt att hantera sina känslor på. 
 
6.2 Konsten att uttrycka sig i ord  
 
Som nämnts tidigare har flickor som skadar sig själva svårt att uttrycka sig och det är då 
vanligt att de istället vänder sina känslor inåt och håller saker för sig själva. Man kan därmed 
se skärandet som ett sätt att kommunicera och därför blir det så viktigt att hjälpa dem hitta 
andra sätt att kommunicera på och uttrycka sina känslor. Detta är något som även 
behandlingshemmet jobbar mycket med och man använder sig i stor utsträckning av 
Dialektisk Beteendeterapi, DBT i arbetet med att uttrycka känslor. I behandlingen kan 
flickorna lära sig just de färdigheter som behövs för att identifiera sina känslor och sätta ord 
på dem, vilket är viktigt för att uppmärksamma hur man egentligen känner och varför man 
beter sig som man gör. Genom kedjeanalysen får man en förståelse för hur man fungerar, 
både kognitivt och känslomässigt. Det går ut på att beskriva de känslor och tankar man har 
och kartlägga hur det kommer sig att man gjorde det man gjorde. Att beskriva med ord är en 
stor del i DBT, där man får beskriva både händelser och sina egna beteenden, såväl som saker 
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som sker i omgivningen (Linehan, 2000). Det leder till att flickorna får lättare att 
kommunicera, de får riktigt tänka efter vad de känner och varför de skadar sig själva, vad 
skärandet beror på och vad som är den utlösande faktorn. Man tvingas då ta itu med de svåra 
känslor man har, något som man annars försöker undvika.  
 
6.3 Vikten av att bearbeta tidigare trauman  
 
I DBT arbetar man även med att gå igenom tidigare trauman, man medvetandegör det man 
varit med om tidigare, då det är vanligt att man annars genomlider det i tysthet (Linehan, 
2000). Enligt Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2004) har händelser under uppväxten en stor 
betydelse för flickor som skär sig. Det kan röra sig om upprepade trauman, kränkningar, 
försummelse och fysiska, psykiska och sexuella övergrepp. Även Eva talar om i intervjun att 
praktiskt taget alla flickor som kommer till behandlingshemmet har varit med om någon form 
av övergrepp. Genom att få möjlighet att i DBT sätta ord på det man varit med om blir det 
lättare för flickorna att bearbeta traumat och sedan kunna blicka framåt. Målet i DBT är att 
olika problembeteenden ska försvinna genom att man bearbetar dessa livshändelser, det blir 
även lättare att hantera alla negativa känslor som dyker upp (Linehan, 2000). Genom att vara 
medvetet närvarande i nuet, s.k. ”mindfulness” lär sig flickorna att fokusera på nuet och det 
man gör för tillfället, istället för att tänka på en massa annat och älta saker som hänt längre 
tillbaka. Färdigheter i att kunna acceptera att det är som det är just nu och att kunna stå ut när 
det är svårt lärs ut i DBT, vilket är nödvändigt för att kunna förändra sig själv (Linehan, 
2000). Det går inte att helt utplåna svåra känslor, det är en del av livet och man måste lära sig 
att stå ut med dessa känslor, blir flickorna medvetna om det är det kanske lättare att sluta 
skära sig. Det handlar helt enkelt om att förändra sitt sätt att tänka och se på saker, man måste 
vända negativa saker till något positivt, vilket man jobbar med i stor utsträckning i den 
kognitiva terapin. Till stor hjälp är då Aaron T Becks kognitiva triad som kan tillämpas på 
flickor med självskadebeteende för att få en överblick på hur deras situation ser ut. 
 
6.4 Kognitiva hjälpmedel  
 
I den kognitiva triaden ser man det som att det är tanken som startar vårt handlande; tanke 
leder till känsla som leder till handling. Enligt triaden är de tankar som styr oss hur man 
tänker om sig själv, hur man tänker om andra och omvärlden, och slutligen hur man tänker 
om framtiden (Karlsson, 2001). Flickor med självskadebeteende kan ha hamnat i en negativ 
spiral:  

• De har ofta dåligt självförtroende och ser ner på sig själva 
• De tror att andra ser dem som dåliga och otillräckliga 
• Vilket leder till att framtiden ser mörk ut. 

 
Detta bidrar i sin tur till att de mår mycket dåligt, negativa automatiska tankar flödar och för 
att återfå kontrollen skär de sig igen. Då många av flickorna har varit med om upprepade 
trauman, kränkningar, fysisk, psykisk och sexuella övergrepp under sin uppväxt (Stiftelsen 
Allmänna Barnhuset, 2004), är det troligtvis en stark bidragande faktor till att de uppfattar 
omvärlden som fientlig. Ju sämre tilltro till en ljus framtid, desto sämre syn får de på sig 
själva och sin förmåga vilket för den negativa spiralen vidare och ökar chansen till 
självskador. Om flickorna börjar med tanken att de inte är värda något kan det leda det till 
känslor av sorg, hopplöshet och uppgivenhet, vilket i sin tur kan leda till att man skär sig för 
att klara av dessa svåra känslor. 
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Albert Ellis A-B-C- modell (Engquist, 2004) kan även den kopplas till flickor med 
självskadebeteende. A står för den andres beteende, B står för mina tolkningar och C för mina 
känslomässiga reaktioner. Om vi utgår från det befintliga exemplet i teoridelen på sidan 14:  
A: Någon säger att du är värdelös 
B: Automatisk tolkning: ”Han har rätt, jag är värdelös” 
C: Känslomässig reaktion: Sorg, oro, depression och ilska (Engquist, 2004). 
 
Resultatet av detta för flickor med självskadebeteende kan vara att de skär sig, dels som straff 
för att ”de är så värdelösa”, och dels för att ge utlopp och få kontroll över de jobbiga 
känslorna som uppkommer i C som de känner att de inte kan hantera. I kognitiv terapi kan 
man analysera och definiera de tankar som annars uppkommer i situation B. När man har 
analyserat dem är det lättare att diskutera alternativa tankebanor och annorlunda sätt att 
hantera situationen. I kognitiv terapi hävdar man ju att det som är viktigast är hur man tolkar 
situationen, inte det som faktiskt sker (Oestrich, 2003). Ändrar man tankarna i B ger detta i 
sin tur andra reaktioner i C (Engquist, 2004). Resultaten kan bli att de känslomässiga 
reaktionerna inte blir så starka att de kräver en självskadehandling. Individen kan ha hittat ett 
annat sätt att hantera situationen. 
 
6.4.1 Att ändra kognitiva scheman 
 
Hur vi människor känner och beter oss beror på det sätt vi konstruerar vår verklighet och det 
är våra kognitiva scheman som styr vårt sätt att uppfatta, tolka och reagera på omvärlden 
(Engqvist, 2004). De är inlärda och omedvetna. Dessa scheman är även alla våra 
grundantaganden om oss själva, andra och framtiden och skapar vår personlighet och identitet 
(Mørch et al, 1997). Mørch et al (1997) tog vidare upp svårigheten i att förändra dessa 
scheman (levnadsmönster) då de kan uppfattas som hot mot identiteten, även om de är 
destruktiva. ”Man vet vad man har men inte vad man får.” Vissa scheman sitter djupt rotade 
hos oss och är svåra att förändra vilket leder till svårigheter att utveckla scheman, 
konstruktioner och därmed uppfattning av tillvaron (Engquist, 2004). Därför kan det vara 
mycket ångestfyllt för flickorna då de ska sluta skära sig. Även om de vet att beteendet är 
”fel”, är det ett beteende som de har kontroll över. De vet vad som händer, och de kan 
framförallt styra handlingen. Det blir på så vis en slags trygghet för flickorna och 
självskadorna blir en del av deras identitet. Att bryta detta beteende blir då ett hot mot både 
identiteten och mot personligheten.  
 
6.5 Att hantera känslor 
 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2004) tar upp att förmågan att hantera känslor, särskilt i 
stressfyllda situationer, är viktigt, så att man inte översvämmas av känslan. Detta kan ske, 
menar de, om ungdomen inte har strategier som är tillräckligt effektiva när det gäller att klara 
av stress. Eftersom många av de flickor som skär sig har haft en tuff uppväxt, där många 
vittnar om att de har fått ta mycket ansvar och klarat sig själva, kan det då ha varit svårt att 
utveckla bra fungerande coping strategier för att hantera stressfyllda situationer, särskilt då de 
ofta tar på sig skulden för det som sker. Har flickorna inte fått hjälp att hitta bra strategier av 
sin omgivning (t.ex föräldrar, lärare etc.) kan de ta till mer destruktiva metoder, t ex 
självskadebeteende (Samuelsson, 2004). I kognitiv beteendeterapi arbetar man just med 
känslor och hur de påverkar handlingen. På Nyckeln får flickorna hjälp med att sätta ord på 
känslorna och därmed hitta bättre strategier för att hantera dessa överväldigande känslor. Till 
en början ersätter flickorna ofta skärandet med andra destruktiva metoder som att vägra äta 
eller att gå med en sten i skon. De ersätter den ena fysiska smärtan mot en annan som gör lika 
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ont. Så småningom hittar de andra metoder som är mindre destruktiva, de lär sig att hitta 
alternativa vägar, som är ett viktigt mål i såväl kognitiv beteendeterapi som kognitiv terapi 
och dialektisk beteendeterapi.  
 
Wallroth och Åkerlund (2002) påpekar att skärandet kan sprida sig likt en epidemi på 
behandlingshem, sjukhus och liknande institutioner, där självskadare inspirerar andra till att 
börja skära sig. Eva på Nyckeln håller inte med. Hon menar att det oftast är tvärtom, att 
flickorna peppar varandra till att sluta. Flickorna på behandlingshemmet Nyckeln vill ofta bli 
kvitt sitt beteende och får någon av dem ett återfall blir de andra flickorna upprörda och 
uppmuntrar henne till att låta bli.  
 
6.6 Hur man får bukt med själva beteendet 
 
Ett viktigt förhållningssätt på behandlingshemmet Nyckeln är att inte ”dalta” med flickorna. 
Därför får de göra det mesta själva, som att ringa till socialtjänsten, skolan etc. Flickornas 
självförtroende stärks då de får sköta saker själva och märker att de klarar av det, vilket 
behövs då många som skadar sig själva saknar just självförtroende och självkänsla. Eva menar 
också att det inte finns någon utanför behandlingshemmet som kommer att ta hand om detta åt 
flickorna. Eva berättar även att personalen är väldigt raka och tydliga mot flickorna i sitt 
förhållningssätt. Man visar tydligt att flickorna själva får ta konsekvenserna om de skär sig, 
som att själva plåstra om sig, betala ur egen ficka om de tvingas uppsöka akutmottagning och 
sedan ta sig hem på egen hand. Man ger alltså inte flickorna någon extra uppmärksamhet när 
de skär sig, men man nonchalerar inte beteendet helt, utan flickorna får hjälp med vad de kan 
göra istället för att skära sig. I DBT poängterar man vikten av att aldrig förstärka ett beteende, 
som att t.ex. reagera med extra värme och omsorg när någon skär sig (Kåver & Nilsonne, 
2002), vilket behandlingshemmet därmed inte gör. Flickorna lär sig istället att beteendet inte 
ger den effekt de kanske hoppats på, som uppmärksamhet och omsorg. Istället leder det till 
något negativt då de själva får ta konsekvenserna som följer, det blir alltså ingen förstärkning 
av beteendet. Genom att inte förstärka beteendet brukar flickorna även ganska omgående sluta 
med att skada sig berättar Eva. Kognitiv beteendeterapi lägger stort fokus på inlärning när det 
gäller våra beteenden, det visar sig bl.a. i att vi undviker det som ger någon sorts bestraffning 
eller obehag, medan det som ger oss någon belöning gör vi oftare då det väcker känslor 
välmående hos oss (www.livanda.se).  
 
Det man istället ska göra enligt DBT är att ta känslorna som ledde fram till handlingen på 
fullaste allvar och bekräfta dem som riktiga och sanna (Kåver & Nilsonne, 2002). Det är 
viktigt att inte avfärda och trivialisera patientens olika reaktioner i DBT, utan man ska 
förmedla att man förstår att patienten beter sig som hon gör pga. av de omständigheter som 
råder (Nilsonne i Linehan, 2000).  Jennifer håller med men betonar dock att de aldrig 
använder begreppet ”förstår” på Nyckeln. Personalen kan inte förstå varför flickorna skär sig, 
men de förmedlar att de ser det. Det är bara flickorna som vet hur det känns.  
 
Inom kognitiv beteendeterapi ser man inlärning som det mest centrala för hur en människa är 
formad. Vi har sedan barnsben lärt oss hur vi ska tänka och tycka om saker och ting och hur 
vi ska bete oss i olika situationer och hur vi ska se på oss själva. Inlärning påverkar våra 
beteenden och vi lär oss vilka beteenden som ger en positiv effekt och vilka som leder till 
något negativt och väcker obehag hos oss, vilket gör att vi ganska omgående slutar med detta 
beteende då vi inte vill uppleva känslan av obehag igen. Däremot fortsätter vi med det som 
ger oss någon belöning då det gör att vi mår bra och känner välbehag. Problemet är att känslor 
ofta är väldigt kortsiktiga, vilket kan förklara varför så många dricker alkohol eller tar droger 
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trots att de vet vilka risker som kan följa (www.livanda.se). Just detta märker man även hos 
flickor som skär sig, de har lärt sig att självskador leder till något positivt för dem. Kiselica 
och MacAniff Zila (2001) beskriver att flickor som skär sig ofta mår bättre och känner sig 
lättade efter skärandet. De känner sig även mindre förvirrade och mer närvarande. Enligt 
Woldorf (2005) är dock dessa känslor endast kortvariga och byts snart ut mot känslor av 
skam, skuld, ilska och hat mot sig själv, vilket snart kräver en urladdning igen i form av 
skärande för att bli kvitt dessa känslor. Det blir som en ond cirkel och trots att flickorna vet att 
dessa känslor kommer att komma tillslut så väcker skärandet ändå ett kortsiktigt välbehag, 
som de förmodligen ändå tycker uppväger det negativa eller så blir något de måste göra för att 
över huvudtaget kunna må bra. 
 
En annan viktig del i den kognitiva behandlingen är de s.k. sokratiska frågorna. Det är 
utmanande abstrakta frågor som ställs till klienten i syfte att han/hon ska upptäcka nya sidor 
av problemet och ger utrymme för eftertanke. Eva säger att de använder de sokratiska 
frågorna som en naturlig del av vardagen, och att de inte känns jobbiga att ställa. Klienten får 
en chans att stanna upp och reflektera över sina negativa tankar och beteende, och fundera på 
ifall de verkligen är så effektiva som de först trodde. 
 
Till sist använder man sig av hemläxor och s.k. beteendeexperiment i den kognitiva 
behandlingen. Det är en viktig del i den kognitiva terapin och det är något som 
behandlingshemmet Nyckeln har tagit fasta på. Hemläxorna är viktiga att genomföra för att 
pröva och befästa de nya tankarna och beteendena i omgivningen. De nya beteendesätten kan 
vara lätta att tillämpa inom behandlingshemmets trygga väggar, men det är utanför i den 
”verkliga” världen beteendena verkligen kommer att prövas. Hemläxorna är individuellt 
utformade och de ska vara möjliga att genomföra, precis som kognitiv terapi förespråkar. För 
att befästa dessa nya mönster ytterligare gör flickorna och personalen mycket aktiviteter 
tillsammans utanför behandlingshemmet, bland andra människor. 
 
6.7 Att skapa ett meningsfullt liv 
 
En annan viktig del i behandlingen är att avsluta behandlingen på Nyckeln och att hitta på 
saker med flickorna utanför behandlingshemmet, som att åka och spela biljard, träna på gym, 
åka skidor etc. Eva anser att det är nödvändigt för att flickorna inte ska tappa kontakten med 
omvärlden och för att tiden på behandlingshemmet ska var så lik den naturliga miljön som 
möjligt. Därför ser man även till att flickorna får möjlighet att gå i skolan på Grundvux eller 
Komvux på orten, för att de ska få möjlighet att knyta sociala kontakter. Enligt Samuelsson 
(2004) saknar många flickor som skadar sig själva ett socialt nätverk och stödjande personer i 
sin omgivning, vilket leder till en ökad sårbarhet och större risk för självskador. Nyckeln har 
därför även en lång utslussningsfas för flickorna och en tät kontakt med socialtjänsten på 
hemkommunen. De arbetar för att flickorna ska ha något att komma hem till, både i form av 
lägenhet och av sysselsättning. Genom någon form av sysselsättning kan flickorna knyta 
ytterligare kontakter med andra människor och det stärker även deras självkänsla då man får 
något meningsfullt att syssla med om dagarna. Kåver och Nilsonne (2002) tar upp vikten av 
att i DBT hjälpa patienterna att skapa meningsfulla liv som känns värt att leva för och 
engagera sig i. Relationer att engagera sig i blir därmed en viktig del av det meningsfulla 
skapandet. Nilsonne tar upp i Linehan (2000) att man i DBT även arbetar med att minska 
patientens livskvalitetsstörande beteenden som innebär att eliminera de hot som kan finnas 
mot en bättre livskvalitet. Det kan röra sig om missbruk, sexuella riskbeteenden och 
dysfunktionella relationer till vänner och familj.  
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7. Diskussion 
 
Det viktigaste vi har fått fram om självskadebeteende och behandling av denna problematik 
genom vår litteraturstudie och intervju med behandlingshemmet Nyckeln är: 
 

1. För flickor som skär sig är det ett sätt att hantera svåra känslor på, som ångest, skam 
och skuld. Det fungerar även som ett uttryckssätt, då dessa flickor saknar andra sätt att 
kommunicera på. Nästan alla flickor som skär sig har varit med om någon form av 
övergrepp; fysisk, psykisk eller sexuell. Många flickor har även någon form av 
personlighetsstörning, där borderline personlighetsstörning är den vanligaste. 

2. De teorier som ofta kommer upp när man pratar om behandling av självskadebeteende 
är kognitiv terapi, KBT och DBT. De går i korta drag ut på att förändra tankemönster 
och dysfunktionella beteenden. Det ingår även att hjälpa flickorna identifiera sina 
känslor och att hitta andra sätt att hantera känslorna på, vilket ofta sker genom 
inlärning, hemläxor och färdighetsträning. 

3. Behandlingshemmet Nyckeln använder sig av dessa tre kognitiva modeller och har 
med hjälp av dessa lyckats utforma en behandlingsform som har visat sig ge bra 
resultat i form av få återfall. En del av orsakerna till deras framgång är deras 
förhållningssätt, vilket bl.a. visar sig i att man inte uppmärksammar flickornas 
självskador och därmed inte förstärker detta beteende. En annan sak som genomsyrar 
behandlingen är målet att få behandlingstiden så lik den naturliga miljön som möjligt, 
där flickorna får sköta allt praktiskt själva.  

 
De kognitiva behandlingsformerna är bra metoder i behandling av flickor med 
självskadebeteende, då de lägger fokus på negativa tankar, känslor och beteenden. I såväl 
kognitiv terapi, kognitiv beteendeterapi och dialektisk beteendeterapi lägger man fokus på att 
hitta alternativa tankemönster och beteenden istället för att skada sig själv och man arbetar 
med att uttrycka sina känslor i ord. 
 
 Det finns även andra arbetssätt och metoder i behandling av självskador, där ett exempel är 
den farmakologiska. Men eftersom denna metod inte hjälper flickorna att ta reda på hur och 
varför de tänker och agerar som de gör i vissa situationer, anser vi inte det vara en lämplig 
metod i detta sammanhang. Det finns även de som anser att den psykodynamiska terapin 
fungerar bra, förmodligen då man tar itu med händelser i barndomen, som dessutom kanske är 
förträngda och därmed oåtkomliga för flickorna. Detta kan vi hålla med om, speciellt när 
många av flickorna har varit med om svåra saker, som sexuella övergrepp, vilket de även 
behöver bearbeta. Men att hela tiden lägga fokus på det som varit hjälper inte dessa flickor, då 
vi har belägg att tro att kärnan till det destruktiva beteendet ligger i att de flesta av dessa 
flickor inte vet hur de ska uttrycka sig. Därför lämpar sig de kognitiva metoderna bättre.  
 
När känslorna svämmar över hos dessa flickor tar de till självdestruktiva metoder för att ge 
utlopp för den psykiska smärtan. En nyckel till att bli kvitt från sitt beteende ligger därmed i 
deras sätt att hantera svåra situationer. Det räcker inte med att ta bort självskadebeteendet, för 
som Eva på Nyckeln säger är det relativt lätt att få flickorna att sluta skära sig då de kommer 
till behandlingshemmet. Däremot måste man ersätta det med något annat, eftersom 
självskadebeteendet har blivit en del av identiteten och man kan inte utan vidare ta bort det. 
De kognitiva metoderna hjälper till att bygga upp nya tankebanor och därmed även nya 
beteendemönster. Detta leder till den långa behandlingstiden på Nyckelns behandlingshem. 
Det går inte att förändra ett väl inlärt mönster över en natt. Det tar tid om de ska hålla i 
längden.  
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På Nyckeln tillämpar man alla de tre kognitiva modellerna samtidigt. De menar att teorierna 
var och en för sig inte räcker om man vill komma åt hela problemet. Vi kan konstatera att de 
tre teorierna överlappar varandra och är ganska lika, men att det ändå är några saker som 
skiljer dem åt. Innan vi samtalade med Eva och Jennifer funderade vi också på hur 
behandlingen skulle te sig om man bara tillämpade en metod och kom fram till att man nog 
bör kombinera dessa tre eftersom problematiken i självskadebeteende ligger i både tankar, 
känslor och beteende. Nackdelen med att kombinera dessa tre ser vi i att det finns en risk att 
man blandar in för mycket eget och lämnar de ramar som teorierna satt upp. Å andra sidan bör 
det inte vara någon fara i det så länge behandlingen ger bra resultat. Det som är viktigt för att 
en behandling ska fungera och ge goda resultat är att man hittar en behandlingsmetod som 
fungerar för just den problematik man arbetar med. Detta har Nyckeln lyckats med, genom att 
kombinera dessa tre modeller. Det är även av vikt att uppdatera sig i de teorier man utgår 
ifrån, då nya rön hela tiden kommer, vilket Nyckeln säger sig göra. Den kompetens som de 
enligt Jennifer saknar kan vara kunskap om ätstörningar, då detta har blivit ett allt växande 
problem på Nyckeln. 
 
Nyckelns behandlingshem är ett öppet hem och att de lägger stor vikt vid att överföra nya 
tankebanor och beteendemönster till verkligheten, vilket vi tror är en stor anledning till att 
behandlingen är så effektiv. Nyckeln ligger centralt i Mora och flickorna får stora möjligheter 
att skapa nya kontakter med världen utanför och därmed lära sig hantera saker på egen hand. 
Då det ofta finns brister i att hantera relationer och i självförtroendet, är det vad flickorna 
behöver arbeta med och på en låst institution tappar man dessa viktiga bitar i behandlingen. 
Som Eva säger i intervjun vill man på Nyckeln att behandlingstiden ska vara så lik vardagen 
som möjligt. För att flickorna ska kunna få de färdigheter som behövs när de kommer ut är 
denna bit väldigt viktig anser vi. För hur ska de reagera när de kommer ut igen till 
verkligheten när de suttit inlåsta och varit avskärmade från alla vardagliga situationer man 
stöter på ute i det verkliga livet? Kanske man översvämmas av känslan av att stå på egna ben 
igen, utan den konstlade tryggheten man känt på institutionen och vad gör då dessa flickor? 
Jo, man skär sig, för att man inte klarar av att hantera situationen, för att man inte klarar av de 
känslor man översvämmas av som kan vara osäkerhet, rädsla, ”vad händer nu, vad ska jag 
göra med mitt liv?” osv.  
 
Vi tror även att behandlingshemmets metoder då det gäller synen på självskadebeteende är 
effektiva. De säger att de inte ”daltar” med flickorna, och de får helt och hållet själva ta 
ansvar för sina handlingar. Eftersom de inte uppmärksammar beteendet och förstärker det på 
något sätt upptäcker flickorna att de kanske borde hitta nya sätt att uttrycka sig på. Vi 
människor lär oss hur vi ska bete oss genom att se vilken reaktion vi får på ett visst beteende 
och får vi positiv respons på något vi gör så fortsätter vi naturligtvis att göra det. Därför 
tycker vi att det är bra att Nyckeln arbetar efter de kognitiva metoderna då man betonar just 
fenomenet inlärning och förstärkning. Genom att Nyckeln inte visar extra omsorg och 
uppmärksamhet när någon flicka skär sig så förmedlar de att detta beteende inte är okej och 
förstärker på så vis inte heller beteendet. Samtidigt är det väldigt viktigt att förstärka det som 
flickorna är bra på och personalen på Nyckeln betonar att de uppmärksammar och bekräftar 
alla positiva beteende som flickorna uppvisar, vilket stärker deras självförtroende och 
motivation.  
 
Det är även bra att behandlingshemmet Nyckeln lägger så stort vikt vid utslussningen för 
flickorna och att de ser vikten av att ha ett hem och någon form av sysselsättning att återvända 
till. Utan dessa bitar blir det nog svårt att få behandlingen att hjälpa på lång sikt och det har 
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Nyckeln tagit fasta på då de hjälper flickorna att ordna bostad och sysselsättning på hemorten. 
Alla behöver vi kontakt med andra människor för att må bra och ha någon att spegla oss i. Det 
är därför så viktigt med ett fungerande nätverk för flickorna när de kommer hem, men det är 
samtidigt viktigt att det är ett bra och stödjande nätverk. Det är inte säkert att gamla vänner 
och familj kan fylla den rollen då det kan vara de som har utsatt flickorna för allvarliga 
kränkningar och olika övergrepp. Det är därför inte bara själva behandlingen som är viktig för 
att flickorna ska klara sig bra på längre sikt, det krävs även ett väl fungerande kontaktnät och 
där tycker vi att socialtjänst och skola bör ta sitt ansvar då flickorna har blivit utskrivna från 
exempelvis Nyckeln. De behöver någon form av sysselsättning, kanske praktik, någon kurs. 
Flickorna får då något vettigt att göra om dagarna, samtidigt som de kan knyta nya kontakter. 
Detta stärker även deras självvärde då de känner att de gör något och förhoppningsvis klarar 
av sin uppgift. 
 
Eva hävdar att behandlingen fungerar bra och att de flesta klarar sig bra efteråt. De gör dock 
inte utvärderingar med alla som har vistats på behandlingshemmet utan har bara fortsatt 
frivillig kontakt med de flickor som vill ha sådan. Detta motiverar Eva med att de inte vill 
kränka flickornas integritet. De kanske inte vill berätta för sin nya omgivning att de har varit 
på Nyckeln och Eva anser att det är känsligt att ta kontakt med flickorna senare. Nackdelen 
med detta är att man inte kan dra några generella slutsatser om vilka som klarar sig bra efter 
behandlingen, eller om behandlingen fungerar. Eva säger att det är många som hör av sig, 
men enligt vår mening borde det vara de som klarat sig bra som hör av sig igen. De som inte 
har genomgått en lyckad behandling avstår nog från att höra av sig, kanske för att de inte vill 
visa att de har misslyckats eller de mår kanske så dåligt att de inte orkar ta kontakt med någon 
alls.  
 
Vi vet inte hur det ser ut på andra behandlingshem och SiS-institutioner, men vi anser att det 
verkligen skulle behövas en ordentlig utvärdering av behandlingshemmen, eller åtminstone av 
några, för att se om flickorna verkligen får den hjälp de har rätt till. Vi inser svårigheten med 
en så omfattad utredning, men på lång sikt skulle vi alla tjäna på en sådan, även om det 
”kostar skjortan”. Vad kostar det inte att hela tiden slussa runt de stackars ungdomarna på 
behandlingshem efter behandlingshem utan att det fungerar! Vi pratar inte bara om vad det 
skulle kosta i pengar och tid, utan om kostnader i form av ungdomarnas liv och självvärde! Vi 
kan bara tänka oss hur dessa ungdomar och då inte bara flickor som skadar sig själva, utan 
alla som slussas runt, hur de ska känna sig. Det är varken någon nyhet eller någon hemlighet 
att dessa ungdomar har tappat tron på vuxenvärlden och inte litar på vad någon vuxen säger. 
Det skulle inte vi heller göra om våra rättigheter och vårt självvärde om och om igen skulle bli 
trampat på.  
 
En eventuell svaghet som vi kan se i vår studie är det faktum att en stor del av flickorna som 
skadar sig själva har någon form av personlighetsstörning, vilket även Nyckelns 
behandlingshem stärker bilden av. Den vanligaste personlighetsstörningen är borderline. Men 
då vi har haft både begränsat sidantal och tid för vårt arbete, har det inte varit möjligt för oss 
att sätta oss in i denna problematik. Vår tanke har dock hela tiden varit att i allmänhet försöka 
förstå beteendet och hitta tänkbara behandlingsformer, utan att lägga för stor vikt vid olika 
personlighetsstörningar etc. Då många av flickorna på Nyckelns behandlingshem har 
borderline, kan det kanske styra behandlingsmetoderna på så vis att de inte blir renodlade för 
just självskadebeteendet som fenomen. De måste ta i beaktande dessa personlighetsstörningar 
och anpassa behandlingen efter det. Både Eva och Jennifer berättar i intervjun att en stor 
anledning till att flickorna skär sig är att de vill ha uppmärksamhet, det är ett vanligt drag hos 
personer med borderline personlighetsstörning, då dessa är väldigt impulsiva och 
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utåtagerande. I vår del om självskadebeteendet och dess orsaker har vi lagt störst fokus på 
orsaker utöver diagnoser av olika slag och det resultat vi då fått fram är att flickor som skär 
sig gör det i tysthet och i ensamhet. Man vill inte att någon ska upptäcka det man gör då man 
skäms och känner sig onormal. Därför kan resultaten skilja sig åt i vissa bitar. 
 
Utifrån våra resultat i arbetet kan vi konstatera hur ett specifikt behandlingshem hjälper 
flickor att bli kvitt sitt självskadebeteende. Vi kan dock inte dra några generella slutsatser om 
hur behandlingen fungerar i övriga delar av Sverige. Vad vi däremot kan konstatera är att 
kognitiv terapi, kognitiv beteendeterapi och dialektisk beteendeterapi verkar vara bra och 
fungerande behandlingsmetoder till denna typ av problematik. Säkert finns det andra 
behandlingshem i Sverige som tillämpar andra behandlingsmetoder och som hävdar att dessa 
fungerar lika bra, om inte bättre. Vi vet att enligt Marsha Linehans kontrollerade studier har 
dialektisk beteendeterapi visat sig framgångsrikt på flickor som skadar sig själva,. Men i 
övrigt vet vi ingenting om vilka behandlingsmetoder som fungerar bäst på flickor med 
självskadebeteende och så vitt vi vet är forskningen på detta område väldigt bristfällig. Efter 
denna analys vill vi ändå tala oss varma för dessa tre kognitiva behandlingsmetoder eftersom 
vi tycker att de tar itu med kärnproblemet i självskadebeteendet, och enligt Eva på Nyckeln 
har de gett bra resultat i form av få återfall. Ingen av dessa tre metoder stannar upp och ältar 
sådant som redan hänt, utan man fokuserar på här och nu och blickar framåt. Det är det 
flickorna behöver hjälp med då det är lätt att fastna i sådant som redan hänt och som man 
ändå inte kan göra något åt. Man måste kunna släppa sådana dysfunktionella minnen och 
blicka framåt för att kunna leva livet fullt ut och bli hel inombords. Det är detta som är det 
svåra, eftersom flickorna ofta är så trasiga inombords. De har oftast gått så länge och mått 
dåligt innan de får hjälp, att det kan bli svårt att lappa ihop alla tappade bitar. Vi kan inte 
heller låta bli att undra om det kanske inte är så tokigt att först reda ut vad flickorna varit med 
om.  Detta gör man visserligen i de kognitiva terapierna, men kanske behöver vissa flickor få 
den tid de behöver för att prata om det som hänt, innan man kan släppa det. 
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Bilagor 
 
1. Intervjufrågor till Nyckelns behandlingshem 

 
Frågor om verksamheten 

- Hur ser organisationen ut? 
- Hur mycket personal, utbildning, kompetens? 

 
Frågor om de intagna 

- Hur många är placerade? Hur många tar ni emot? 
- Hur länge varar placeringen? (Hinner de på den tiden förändra sina beteendemönster 

så pass att de är ”botade”) 
- Vilken åldersgrupp tar ni emot? (Forskning säger att debuten för att skära sig ofta 

ligger i början av tonåren. Stämmer det?) 
- Vilken problematik arbetar ni med? 
- Hur många har ni placerade med självskadebeteende just nu? 
- Hur blir dessa ungdomar placerade? Via Socialtjänst? Frivillig placering? 
- Är de här av egen vilja, eller känner de sig tvingade att komma hit? 
- Hur vanligt är det att det kommer ungdomar som skadar sig själva?  
- Har ni upplevt att problemet ökat på senare tid? Kommer det fler nu än tidigare? 
- Vad upplever personalen som de bakomliggande orsakerna till detta beteende? 
- Vanligaste orsakerna till att de skär sig? 
 

Frågor om behandling 
- Vilka teorier och modeller stödjer ni er på? 
- Vad går de ut på? 
- Material som ni har tillgång till så att ni vet att ni följer teorierna? 
- Praktisk tillämpning, det faktiska behandlingsarbetet – tex. vilka metoder använder ni i 

behandlingen?  
- Hur ser en dag ut för de intagna?  
- Hur går ni tillväga i behandlingsarbetet?  
- Hur ser terapin ut? Något annat än terapi? Färdighetsträning kanske? Etc. 
- Vilka utbildningar har ni fått i de modeller ni använder? 

 
Frågor om kognitiv behandling 

- I den kognitiva terapin använder man sig av s.k. sokratisk dialog, d.v.s. utmanande 
frågor för att ändra tankebanor. Använder ni er av det, och i så fall hur känns det att 
konfrontera dessa unga människor? Jobbigt som behandlare? 

- Hemuppgifter är ett viktigt inslag, fungerar det att använda dessa på ett 
behandlingshem? 

 
Frågor om KBT 

- Gör ni en problemanalys?  
- Beteendeanalys? 
- Inlärning är centralt i KBT, är det något ni tar fasta på? Hur? 

 
Frågor om DBT 

- Har ni både individualterapi och gruppterapi? Hur många ggr/vecka? 
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- I DBT arbetar man med att minska hot som kan finnas mot en bättre livskvalitet för 
patienterna, t ex missbruk, sexuella riskbeteenden, kriminellt beteende eller 
dysfunktionella relationer till både vänner och familj (fas 1 punkt 3 i individuella 
terapin). Gör ni det också? Hur?  

- I DBT säger man också att man inte ska förstärka negativa beteenden som flickorna 
har. Istället ska man förstärka de beteenden som finns som kan ge en konstruktiv 
lösning av krisen. Gör ni det? Hur? 

-  I DBT ska man ta de känslor som leder till självskadan på fullaste allvar och visa att 
man förstår beteendet i ljuset av de rådande omständigheterna? Gör ni det? Hur märks 
det? 

 
Övrigt 

- Utvärdering, hur har det gått?  
- Behandlingshem är en annorlunda miljö för de intagna, går det att föra med sig de 

beteenden de har lärt hem?  
- Om de inte har gjort någon utvärdering – hur vet dom att denna behandling fungerar? 
- Hur stor är risken för återfall? 
- Positivt med behandlingen – Vad är det som gör att just NI lyckas behandla dessa 

flickor på ett bra sätt? 
- Finns det brister med behandlingshemmet? 
- Viktiga faktorer till förändringsprocesser  
- Vad anser personalen som viktigt för ungdomarna utöver behandling, om de ska bli 

fria från sitt självskadande? 
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