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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

”Everybody thinks that we are harming ourselves to get attention, but we are not, we are 

harming ourselves because life hurts so damned much”. 

(Perseius, Öjehagen, Ekdahl, Åsberg & Samuelsson, 2003. s.223) 

 

Att avsiktligen skada sig själv är en handling individer tar till när livet gör ont. Det är en 

handling som görs i ett försök att lindra en psykisk smärta som är väldigt svår att hantera. 

Upplevelsen av att skada sig själv varierar från individ till individ, dock är lindringen av den 

psykiska smärtan kortvarig och när den upphör så är allting som vanligt igen, om inte värre 

(Søndergaard, 2008).  

 

År 2004 genomförde Socialstyrelsen en undersökning som visade på att minst en procent utav 

svenska flickor mellan 13 och 18 år någon gång har skurit sig själva. Under de senaste åren 

har antalet unga människor som på något sätt avsiktligt skadat sig ökat markant, majoriteten 

utav dessa är flickor mellan 15 och 24 år (Stain, 2008). 10 procent av barn och ungdomars 

mail och samtal till Bris handlade, år 2006, om självdestruktivitet. År 2007 skriver Bris i sin 

årliga rapport att samtal om flickor som skär sig ständigt ökar. Under perioden 2001-2005 

vårdades ungefär 1000 inlagda barn under 17 år för självdestruktiva beteenden. Tre 

fjärdedelar var flickor och några få av dem var under 13 år (Åkerman, 2009).  

 

De flesta människor tänker på unga tonårstjejer som skär sig i armarna när de hör ordet 

självskadebeteende, men det är inte riktigt så enkelt. Självskadebeteende är troligtvis ett 

beteende som funnits i alla tider men som på senare tid blivit mer omtalat (ibid.). Idag finns 

det en generell tro världen över att det avsiktliga självskadebeteendet, under det senaste 

årtiondet,  har ökat hos ungdomar (Lundh, Karim, & Quilisch, 2007). Forskningsresultat visar 

på att självskadande som sker avsiktligt är ett beteende som oftast har sin början i de tidiga 

tonåren och som främst förekommer bland ungdomar och unga vuxna (Nock, 2009). I DSM-

IV och i ICD-10 beskrivs självskadebeteende som ett diagnostiskt kriterie för borderline 

personlighetsstörning men numera talas det om att allt fler personer som avsiktligt skadar sig 

själva lider utav andra psykologiska sjukdomar än just borderline personlighetsstörning, till 

exempel missbruk utav alkohol och droger, ätstörningar, depression, ångestrelaterade 

sjukdomar, posttraumatisk stress syndrom och personlighetsstörningar så som schizofreni. I 

DSM-IV beskrivs självskadebeteende som en handling gjord på grund av förlorad 
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impulskontroll (Fliege, Lee, Grimm & Klapp, 2009). Några av dem som skadar sig själva 

avsiktligen gör det bara vid vissa tillfällen då de ser det som en sista utväg när de inte vet hur 

de ska hantera en jobbig eller känslosam situation. Dock finns det dem som upplever ett 

beroende utav sitt självskadande och har svårt att sluta när de väl har börjat - självskadandet 

blir en del av deras liv (Tantam & Huband, 2009). 

 

Sedan 1990-talet har behandlingsmodellen dialektisk beteendeterapi (DBT) utvecklats, 

utarbetats och prövats utav professor Marsha Linehan vid University of Washington, Seattle, 

USA (www.CKU.se). DBT utvecklades för att behandla självskadebeteende inom diagnosen 

borderline personlighetsstörning men då den har visat sig vara framgångsrik i att minska 

självskadebeteende (Low, Jones, Duggan, Power & MacLeod, 2001) används den idag även 

vid behandling av andra diagnosgrupper som har liknande problem med känsloreglering – och 

impulskontrollproblematik (www.CKU.se). DBT har sina grunder i inlärningsteori, 

kognitivterapi, zenbuddhistisk filosofi och dialektisk filosofi och bygger på kognitiva 

beteendeåtgärder, problemlösning samt färdighetsträning. Kärnan i DBT är dialektiken och 

det dialektiska dilemmat, vilket innebär att DBT bygger på en balans mellan acceptans och 

förändring - klienten får lära sig att acceptera sig själv samtidigt som hon uppmuntras till 

förändring (Muehlenkamp, 2006).  

 

DBT fokuserar främst på att minska självskadebeteendet och ett av terapins viktigaste syften 

är att lära patienten hur hon ska hantera sin psykiska smärta utan att skada sig själv. DBT 

handlar om att hjälpa patienten finna alternativa sätt och tekniker för att kunna hantera 

situationer och känslor som tidigare hanterades genom att skada sig själv. DBT utförs utifrån 

en strukturerad manual som innehåller individuell terapi, färdighetsträning i grupp, 

telefonkonsultation samt teamhandledning för terapeuter (ibid.) 

1.2 Problemformulering 
Idag är självskadebeteende något som mer och mer blir ett accepterat sätt att hantera 

vardagliga svårigheter så som kärleksproblem eller en tuff tonårstid. Det finns dock en risk i 

att se på självskadebeteende som något som hör tonårstiden till och som går över med tiden, 

detta då det finns dem, vars självdestruktivitet ökar, tar sig nya uttryck och ibland även blir 

mer repetitiva och i vissa fall livshotande (Åkerman, 2009). 

 

Självskadebeteende är en av de vanligaste anledningarna till att individer behöver akut 

sjukvård samtidigt som det är en riskfaktor för att senare fullborda ett självmord. Att 

  5   
 



Denise Oskarsson 
Institutionen för socialt arbete 

beteendet anses vara så pass allvarligt är dels på grund av att det visat sig vara väldigt svårt att 

behandla, detta då dessa personer ofta lider av svår depression, stark ångest och svårigheter 

med att handskas med sitt kaotiska känsloliv - vilket oftast även är drivkraften till de 

destruktiva handlingarna (Low, Jones, Duggan, Power & MacLeod, 2001). Att skada sig själv 

är ett betydande hälsoproblem och dessa individer är i ett akut behov utav effektiv hjälp. Dock 

har psykiatrin länge lidit brist på psykoterapeutiska behandlingsmetoder som fungerat på 

denna beteendeproblematik (www.CKU.se) och som minskat självskadandet (Low, Jones, 

Duggan, Power & MacLeod, 2001) vilket har gjort beteendet till ett stort bekymmer inom 

psykiatrin (www.CKU.se). Studier har visat att många behandlingar har förbättrat den 

psykiska ohälsan hos de individer som avsiktligen skadar sig själva men behandlingen har 

dock inte lett till någon signifikant minskning av själva självskadandet. En behandling som 

däremot har visat på en statistisk signifikant minskning av självskadebeteende är dialektisk 

beteendeterapi (Low, Jones, Duggan, Power & MacLeod, 2001). 

 

Självskadebeteende är inte ett sätt att visa sig häftig på eller ett ”vanligt” tonårsproblem som 

med tiden kommer att växa bort (Åkerman, 2009). Självskadebeteende är ett ämne som blivit 

mer och mer aktuellt i vårt samhälle. Då detta ämne handlar om människors välmående och är 

ett beteende som både är skadligt fysiskt och psykiskt, finner jag detta mycket relevant för 

socialt arbete. Då det är ett beteende som behöver samhällets hjälp på många plan krävs det 

mer kunskap och förståelse om ämnet samt en större uppmärksamhet i våra 

samhällsdiskussioner. Det är ett beteende som behöver förändras och som individen många 

gånger behöver professionell hjälp med för att förändra (Lundh, Karim, & Quilisch, 2007). 

1.3 Syfte 
Syftet är att, genom en litteraturstudie, ge en fördjupning i självskadebeteende och dialektisk 

beteendeterapi. 

1.4 Frågeställning 
• Minskar DBT självskadebeteende? 

• Minskar DBT psykologiska symtom relaterade till självskadebeteende? 

2. Material och metod 
Genomförandet av en litteraturstudie delas upp i en inledande – och i en egentlig 

litteratursökning. Den inledande litteratursökningen är en ostrukturerad sökning för att skapa 

en översikt av det valde ämnet (Friberg, 2006). Arbetet med denna litteraturstudie började 

med en osystematisk sökning i bibliotekskataloger och databaser för att få en överblick över 
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vilken information det fanns att tillgå när det gällde självskadebeteende och dialektisk 

beteendeterapi. Jag fann relevant information i både form av böcker, informationsblad och 

artiklar som gav mig en grund i de två valda ämnena. Med hjälp av litteraturen kunde jag 

identifiera och begränsa mitt problemområde samt formulera ett syfte och frågesällningar.  

Jag kunde också finna relevanta sökord som jag sedan använde mig av i den egentliga 

litteratursökningen.  

 

Den egentliga litteratursökningen är ett systematiskt sätt att söka litteratur som arbetet ska 

baseras på. Då en litteraturstudie använder texter som material (ibid.) är det viktigt att 

artiklarna jag bygger mitt resultat på är vetenskapligt bevisade. På en vetenskaplig artikel 

ställs det vissa krav; de ska redovisa ny kunskap, dess hållbarhet ska vara möjlig att granska, 

den har varit utsatt för bedömning samt att den ska publiceras på engelska. En vetenskaplig 

artikel utformas efter ett bestämt format; bakgrund, syfte/frågeställning/hypotes, material och 

metod, resultat, diskussion och litteraturreferenser. Förutom reflektioner över sitt resultat i 

diskussionen är eget tyckande inte tillåtet i en vetenskaplig artikel utan det som sägs ska ha 

stöd i vetenskaplig litteratur eller i det egna resultatet (ibid.). Kravet på att mina använda 

artiklar skulle vara vetenskapligt granskade gjorde att jag, i de databaser där det var möjligt, 

begränsade mitt urval till ”peer reviewed”, vilket innebär att de är vetenskapligt granskade.  

 

För att finna relevanta databaser sökte jag databaser inom ämnena psykologi, medicinsk 

vetenskap samt socialt arbete. De databaser jag har använt mig av är; Academic Search Elite, 

Cinahl via EBSCO, Cochrane Library, CSA Social Sciences, Google Scholar, PsycInfo, 

Pubmed (Medline), Social Services Abstracts, PsycArticles, ScienceDirect, Scopus, Social 

Sciences Citation Index (SSCI), Sociological Abstracts och Svemed+. I de ovannämnda 

databaser använde jag mig av de engelska sökorden; dialectical behavior therapy, dialectical 

behaviour therapy, deliberate self-harm, self-harm, self-injury, self-mutilation och non-

suicidal self-injury. De motsvarande svenska orden som användes var: dialektisk 

beteendeterapi och självskadebeteende. I de databaser där jag, vid mitt första söktillfälle, inte 

fann användbara artiklar på de ovannämnda sökorden har jag använt mig av funktionen 

trunkering. Trunkering innebär att jag har använt mig av en asterisk * direkt efter mitt sökord 

vilket gör att de databaser som automatiskt inte söker på alla böjningsformer av ett ord gör det 

(ibid.). Detta gjordes för att försäkra mig om att jag inte hade missat relevanta artiklar på 

grund av sökordets böjningsform. I alla databaser har jag använt mig av flera sökord samtidigt 

vilket har gjort att en boolesk söklogik varit väsentlig (ibid.). Att jag använt mig av en 
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boolesk sökning innebär att jag, för att finna artiklar som innehöll båda sökorden, har använt 

mig av ordet AND mellan de olika sökorden. Den egentliga litteratursökningen resulterade i 

sju relevanta artiklar som sedan har granskats för att finna likheter och skillnader. I och med 

granskningen av artiklarna formulerades två teman som resultatet kommer att presenteras 

utifrån; DBT och självskadebeteende samt DBT och psykologiska symtom relaterade till 

självskadebeteende. 

2.1 Avgränsning 

Mitt urval av artiklar har begränsats till engelskspråkiga, detta då det är ett av kraven på en 

vetenskaplig artikel. För att få fram så ny forskning som möjligt har jag begränsat mitt urval 

till att endast söka artiklar som är gjorda mellan 2000-2010. I början sökte jag efter artiklar 

som endast fokuserat på självskadebeteende och dialektisk beteendeterapi men då dialektisk 

beteendeterapi är utvecklad för personer med borderline personlighetsstörning (Bohus et al., 

2000) visade det sig finnas få studier som inte inkluderat denna diagnos. Detta resulterade i att 

jag fick vidga mitt sökande till att även inkludera studier som undersökt borderline 

personlighetsstörning och dialektisk beteendeterapi. Sökorden byttes ej ut, istället valde jag att 

även granska de artiklar, som jag tidigare valt bort då de hade fokus på borderline 

personlighetsstörning och dialektisk beteendeterapi, för att se om de inkluderat 

självskadebeteende. Detta gjorde att mitt urval begränsades till de studier som hade syftet att 

undersöka självskadebeteende och de studier som inte inkluderat detta valdes därmed bort. Då 

ämnet är relativt nytt har jag inte valt att avgränsa urvalet efter kön, ålder eller land.  

 

Det finns olika definitioner av begreppet självskadebeteende vilka kommer att redovisas i 

kapitel tre. Dock kommer jag i detta arbete, när jag använder mig av begreppet 

självskadebeteende, avse definitionen som beskrivs som det avsiktliga, ytliga/medelsvåra 

självskadebeteendet.  
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Tabell 1. Beskrivning av sökprocess 
 

Datum  Informations-  Antal träffar Antal valda   Utvärdering 
Sökning  källa           - vad gav sökningen? 

 
 

29/4  PubMed    68  1  Många träffar men få studier 
     som var relevanta för mitt  
     syfte 
 
 

29/4  Scopus 11   1   Få träffar och få studier som  
     uppfyllde mitt syfte  
   
 
 

29/4  Scopus 16  1   Få träffar med få relevanta  
     artiklar för mitt syfte  
      
 

29/4  Cinahl via    5   3   Få träffar dock med  
   EBSCO          relevanta studier 
   
 
 

12/5  Google Scholar  947  1   Många träffar med få 
     tillgängliga artiklar och få  
     studier som uppfyllde mitt 
     syfte 
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3. Självskadebeteende 
3.1 Definition av självskadebeteende  
Självskadebeteende ses inte som ett eget psykiskt syndrom utan benämns inom DSM-IV och 

ICD-10 som symtom vid borderline personlighetsstörning. Forskare talar i dagsläget om att 

självskadebeteende borde ses som ett eget psykiatriskt syndrom där det kan beskrivas som ett 

beteende där personen i fråga skadar sig själv utan att ha avsikten att begå självmord, till 

exempel genom att skära - eller bränna sig själv. Självskadebegreppet har dock utvidgats i 

Storbritannien och inom WHO, där alla former utav självdestruktivt beteende ingår under 

beteckningen DSH, Deliberate Self-Harm. DSH har blivit ett samlingsnamn för självskador, 

både för livshotande - och icke-livshotande (Stain, 2008).  

 

Armando Favazza delar upp självskadebeteende i tre grupper, självmordsbeteende, 

ohälsosamt beteende och självskadebeteende. Självmordsbeteende inneräknar handlingar som 

utförs med viljan att dö och till ohälsosamma beteenden innefattas självsvält, slarv med 

mediciner etc. Den tredje gruppen, självskadebeteende, kan i sin tur delas upp i ytterligare tre 

grupper; allvarligt självskadande vilket är handlingar så som amputation av kroppsdelar, 

kastrering etc., stereotypt självskadebeteende vilket är beteenden som bland annat rytmiska 

dunkningar mot väggen samt ytligt/medelsvårt självskadebeteende, vilken är den typ av 

självskadebeteende som är mest förekommande. Den vanligaste formen av ytligt/medelsvårt 

självskadebeteende är vävnadsskador i form av att skära eller bränna sig själv (Åkerman, 

2009).  

 

Det ytliga/medelsvåra självskadebeteendet benämner Favazza som antingen tvångsmässigt 

eller impulsivt. En person som impulsivt skadar sig själv kan antingen vara en episodisk typ 

som inte är medveten om beteendet och som förnekar att hon skadar sig själv. 

Självskadehandlingarna sker oregelbundet och personen anser inte att hon är beroende av det. 

När en person identifierar sig med sina självskadehandlingar och anser att hon är beroende av 

att skada sig själv övergår den episodiska typen till ett repetitivt beteende (ibid.). Att 

beteendet är repetitivt innebär att det är en handling som sker utan vidare eftertanke, 

handlingen sker, i princip, automatiskt. Det ytliga/medelsvåra självskadebeteendet är 

handlingar som medvetet görs för att skada sin kropp, det finns ingen suicidal intention och 

det är ingen handling som görs för att utsmycka sin kropp eller för att underhålla sig själv 

(Åkerman, 2009) och (Söderberg, 2007).  
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Avsiktligt självskadebeteende är en underkategori till självdestruktivt beteende (Lundh, 

Karim, & Quilisch, 2007) då det ses som destruktivt att skära i sig själv med följden av sår, 

förlust av blod och ärr (Söderberg, 2007). Beteendet är ett hot mot den fysiska hälsan och att 

kunna fungera normalt psykiskt (Sim, Adrian, Zeman, Cassano, & Friedrich, 2009). Den 

grundläggande definitionen utav avsiktligt självskadebeteende är att en person avsiktligen 

skadar sin kropps vävnad genom att skära, bränna eller bruka våld mot sig själv men utan 

intentionen att dö (Tuisku et al. 2009). Forskare inom ämnet är överrens om att självmord är 

den ultimata formen av avsiktligt självskadebeteende (Lundh, Karim, & Quilisch, 2007) men 

anser ändå, trots svårigheter att skilja på avsiktligt självskadebeteende som har avsikten att dö 

och det självskadebeteendet som inte har den avsikten (Fliege, Lee, Grimm, & Klapp, 2009) 

att man bör åtskilja dem (Lundh, Karim, & Quilisch, 2007). Söderberg (2007) och 

Søndergaard (2008) menar att själva skärandet i sig ofta innebär något annat än viljan att dö 

och att de personer som skadar sig ofta ser en stor skillnad mellan att skära sig och viljan att 

begå självmord. Självmord är ett sätt att fly från livet medan självskadebeteende är ett 

medvetet beteende - det är en överlevnadsstrategi - man skadar sig inte för att dö utan för att 

leva. Inom definitionen av avsiktligt självskadebeteende ingår inte de indirekta och 

långsiktiga sätten att skada sig själv, genom att till exempel röka, missbruka alkohol och 

narkotika, ätstörningar, inte träna eller vara involverad i ohälsosamma förhållanden (Fliege, 

Lee, Grimm, & Klapp, 2009).   

3.2 Vem utvecklar ett självskadebeteende – könsskillnader? 

Lotte Rubaek menar att en person som skadar sig själv har en bristande förmåga att identifiera 

och reglera känslor och har ofta upplevt ett allvarligt trauma i barndomen (Søndergaard, 

2008), dock kan trauman i barndomen uttrycka sig olika beroende på individen vilket gör att 

denna anledning inte går att generalisera på alla. Otrygga uppväxtförhållanden, exempelvis 

psykiska, fysiska, sexuella övergrepp eller mobbning, är vanligt bland de individer som 

avsiktligen skadar sig själva. Alla personer som utvecklar ett självskadebeteende kommer inte 

ifrån dysfunktionella familjer eller har en historia av övergrepp (Åkerman, 2009).  

 

Ett barn som varit utsatt för ett övergrepp tar ofta till olika strategier för att fly situationer, 

bland annat en strategi psykologer kallar dissociation. Dissociation innebär att man kopplar 

bort sig från situationen, man går utanför sin kropp för att känslorna är för smärtsamma 

(Søndergaard, 2008). Asch och Rosenthal menar att individer som skär sig själva överväldigas 

av känslor som i sig väcker känslor så som aggressivitet och självhat vilket individen 

försvarar sig emot med hjälp av depersonalitation (Wallroth & Åkerlund, 2002). Dissociation 
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är en överlevnadsstrategi som fungerar just i tillfället (Søndergaard, 2008) Teoretikern 

Waltzer anser att depersonalitation är en form av en jagklyvning – det är ett mellanting mellan 

viljan att leva och viljan att dö som jaget använder sig av för att slippa känslor av ångest. 

Waltzer menar att när en person befinner sig i detta tillstånd ser individen sina egna 

handlingar som något någon annan utför. Tillståndet är även en risk för självskadehandlingar, 

en risk som ökar om det dissocierade tillståndet är smärtsamt (Wallroth & Åkerlund, 2002). 

 

Enligt Nock (2009) kan en bakomliggande faktor till det avsiktliga självskadebeteendet vara 

impulsivitet och låg självkänsla. Nock skriver att självskadebeteende är ett sätt att kunna 

hantera känslomässiga och sociala situationer. Detta gör att en person som antingen varit 

utsatt för vanvård, övergrepp eller misshandel i barndomen, om det finns anlag för en hög 

emotionell/kognitiv reaktionsförmåga eller om barnet är uppväxt i en familj som behandlat 

barnet med fientlighet eller med kritik, ökar risken för att en person kommer att skada sig 

själv. Enligt Nock ökar dessa ovan nämnda faktorer risken på grund av att konsekvenserna 

utav dessa kan leda till att barnet får svårt att reglera känslor och får svårt att utveckla en 

förmåga att kunna kommunicera. Detta i sig leder till att barnet kan få svårt att hantera 

stressfulla situationer och att skada sig själv blir då ett sätt att hantera denna stress (Nock, 

2009). De som skadar sig själva är oftare mer känslomässigt stressade, har låg självkänsla, ett 

mer anti-socialt beteende och problem med att hantera ilska (Laye-Gindu & Schonert-Reichl, 

2005). 

 

Enligt Nock (2009) finns det inga skillnader mellan kön, etnicitet eller socioekonomisk status 

och självskadebeteende. Detta medan andra menar att det finns en signifikant skillnad mellan 

självskadebeteende, kön och ålder. Flickor som avsiktligt skadar sig själva gör det i ett 

desperat sätt att försöka visa sina känslor, för att bli fri från ett hemskt sinnestillstånd och för 

att straffa sig själva vilka inte visade sig vara de främsta anledningarna för pojkar (Scoliers et 

al. 2009). Pojkar använder sig utav skademetoder som är av mer våldsam karaktär, så som att 

bruka våld mot sig själv och bryta ben i kroppen. Typen av handlingar gör att när pojkar söker 

sjukvård förklarar läkare skadorna som olyckshändelser, vilket kan vara en anledning till att 

pojkars självskadebeteende inte uppmärksammas i lika stor utsträckning som flickors (Laye-

Gindu & Schonert-Reichl, 2005). Anledningen till att flickor uppgav fler motiv till varför de 

skadar sig själva är att de möjligtvis har ett större behov av att uttrycka och förmedla känslor 

(Scoliers et al., 2009). Madge et al. (2008) och Laye-Gindu & Schonert-Reichl (2005) menar 

på det motsatta, att fler flickor än pojkar försöker dölja vad de gjort mot sig själva. Flickor 
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håller mer ofta sina känslor inom sig medan pojkar ger utryck för dem. Detta förklaras med 

den västerländska sociala konstruktionen utav könsskillnader vilken talar om för oss hur 

pojkar och flickor bör bete sig. Det vill säga, att flickor ofta ses ha en begränsad möjlighet att 

uttrycka sig och att de inte uppmuntras till att ha en ”röst”.  

3.2 Anledning till varför individer skadar sig själva  
 

”Att varje gång jag känner ensamhet eller är ledsen 

tar fram glasbitar eller rakhyvlar är inget jag kan 

förklara riktigt. Men jag vet att jag inte kan plåstra 

om min trasiga själ eller stoppa den från att blöda 

men ett sår på kroppen som läcker blod kan jag 

tvätta rent, plåstra om och se skråman försvinna 

efter någon vecka” 

    Skriven av: ”Syster” 

 

Enligt Stain vet individen inte riktigt själv varför hon skadar sig (Stain, 2008). Åsa Björkman 

menar att den vanligaste anledningen till skärandet är att det fungerar som en lättnad, som ett 

smärtstillande medel. Att skära sig används som en tillfällig handling som för stunden lindrar 

något som individen upplever som outhärdligt, att skära sig lindrar den smärta som finns 

inombords. Alla världens ungdomar skär sig inte och ej heller alla som är arbetslösa, 

skilsmässobarn eller deprimerade. Anledningen till de självdestruktiva handlingarna finns att 

söka i ungdomens känslor och tankar, anledningen är alltid individuell (Söderberg, 2007). 

 

Att döma av de studier som har gjorts på detta direkta, avsiktliga självskadande är 

anledningarna sig lika dem emellan. Enligt en forskning som gjorts i sju länder (Australien, 

Belgien, England, Ungern, Irland, Nederländerna och Norge) med 30,447 elever mellan 

åldrarna 14-17 år visade resultatet på att den främsta anledningen till varför de avsiktligt 

skadade sig var för att de ville komma undan ett hemskt och outhärdligt sinnestillstånd. De 

visade sig finnas två dimensioner utav anledningar till detta självskadande, antingen var det 

ett sätt att skrika ut smärta, genom att göra sig själv illa eller så var det ett sätt att skrika på 

hjälp – ett desperat sätt att visa hur man känner, få uppmärksamhet eller för att ta reda på om 

någon verkligen älskade en eller brydde sig om en (Scoliers et al., 2009). 
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De vanligaste anledningarna som anges för avsiktligt skadebeteende, är att det är ett sätt att 

fly verkligheten, att straffa sig själv, för att skapa ett sorts lugn eller avsikten att ta livet av sig. 

Även anledningar om att de upplevde en avsaknad utav kontroll och försökte genom 

skärandet återfå den, de ville fly från en situation som var omöjlig att hantera, att man ville 

kunna sova eller att man såg sig själv som ett misslyckande. Det är ett sätt att lindra negativa 

känslor så som ångest, depression, skuldkänslor, ensamhet, utanförskap eller självhat. Viljan 

att, lindra obehagliga känslor, frigöra ilska, stress, känslomässig smärta och straffa sig själv 

anges också som anledningar till att skada sig själv. Själskadebeteende handlar om en 

distrahering utav negativa känslor, att frigöra sig från negativa känslor om sig själv samt fly 

outhärdliga sinnestillstånd som ansågs vara alldeles för svåra att hantera (Madge et al., 2008), 

(Scoliers et al. 2009), (Lloyd-Richardson, Perrine, Dierker, & Kelley, 2007) och (Laye-Gindu 

& Schonert-Reichl, 2005). Endast ett fåtal kunde påvisa rapporteringar om att anledningen till 

det avsiktliga självskadandet var för att få uppmärksamhet (Scoliers et al., 2009).  

 

Individer uppger att känslor så som ilska, depression, ensamhet och frustration minskar och 

blir istället utbytta mot känslor av skuld, skam och avsky mot sig själv när de skadar sig 

(Lloyd-Richardson, Perrine, Dierker, & Kelley, 2007). En person som skadar sig själv 

avsiktligen går igenom olika känslomässiga stadier, innan, under och efter själva skadandet. 

Dessa känslor kategoriserades i form utav en påverkan och reglering utav självkänslan – 

antingen negativt eller positivt. Den negativa påverkan på personens tillstånd är att känslor så 

som ilska, depression och ensamhet minskade under och efter skadandet. Dock påverkas 

självkänslan i form av skuld, skam och äckelkänslor mot sig själv efteråt. Den positiva 

påverkan är upplevda känslor av lättnad efter att ha skadat sig (Laye-Gindu & Schonert-

Reichl, 2005).  

 

Studier talar om att anledningen till varför en del ungdomar avsiktligen skadar sig själva går 

att söka i förstärkande processer inom människan, processer som sker i antingen negativ - 

eller positiv bemärkning (Nock, 2009). Dessa förstärkande processer har Nock och Prinstein 

försökt förklara genom en teoretisk modell. Denna modell består utav fyra faktorer, den 

personliga förstärkningen vilken handlar om försök till en minskning utav spänningar eller 

för att skapa ett behagligt sinnestillstånd, den sociala förstärkningen vilken innebär att 

personen försöker förändra dennes miljö, den positiva förstärkningen vilket innebär att 

personen upplever sig belönas med en positiv stimulans till exempel genom att stoppa 

obehagliga känslor samt den negativa förstärkningen vilket handlar om en belöning i att 
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lyckas fly (Lloyd-Richardson, Perrine, Dierker, & Kelley, 2007), att lyckas undkomma 

jobbiga tankar eller känslor (Nock, 2009). 

4. Dialektisk beteendeterapi 
Dialektisk beteendeterapi (DBT) utvecklades på 1990-talet utav Marsha Linehan, 

psykologiprofessor vid University of Washington, Seattle, USA (Kåver & Nilsonne, 2002) 

och är en behandlingsform som fokuserar på de faktorer som är förknippade med 

självskadebeteende (Simeon & Hollander, 2001). Linehan utvecklade behandlingsformen för 

kvinnor med borderline personlighetsstörning (Sperry, 2006) då hon fann ett behov av en 

terapiform för patienter som skadar sig själva och de som har starka och svårhanterliga 

känslor. Ett av de viktigaste målen med terapiformen är att lära patienten att stå ut med 

psykisk smärta utan att skada sig själv (Kåver & Nilsonne, 2002). 

 

DBT är en behandlingsform som innebär både grupp – och individualterapi. Det är en 

behandling som pågår i minst ett år och innan den startar skrivs det ett kontrakt mellan patient 

och terapeut, ett löfte om att patienten kommer att genomföra behandlingen. Kärnan i DBT är 

inlärningsteori och kognitiv teori samt dialektisk - och zenbuddhistisk filosofi. Det är de 

dialektiska strategierna som är karakteristisk för just DBT och som genomsyrar hela 

behandlingsformen (ibid.). 

4.1 Inlärningsteori 
Grunden inom inlärningsteorin är att människan har en förmåga att lära in och lära om och att 

förändra beteenden, tankar och känslor. Inlärningsteorin betonar att nya erfarenheter förändrar 

människans sätt att tänka, känna och agera. Inom denna teori anser man att beteenden styrs av 

konsekvenser och av utlösande faktorer, så kallade kontrollerande variabler. Beteendeterapi 

och kognitiv beteendeterapi är inlärningsteorins psykoterapeutiska uttryck. Inom 

beteendeterapi arbetar man med att förändra patientens beteende och/eller den miljö hon 

befinner sig i för att skapa nya förutsättningar för denne att nå sina mål. En förändring kan 

även innebära att patienten lär sig acceptera sig själv och den verklighet de befinner sig i 

(Kåver & Nilsonne, 2002). 

 4.1.1 Förstärkningskontingenser  
Skinner använde sig utav ordet förstärkningskontingenser för att beskriva sambandet mellan 

situation, beteende och konsekvenser. Vi lever alla under flera förstärkningskontingenser 

samtidigt, det vill säga, skola, familj, vänner och arbetsplats. Dessa bildar olika 

förstärkningsmiljöer som innebär olika bemötanden, förväntningar och belöningssystem för 
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vad som ska uppmuntras i vårt beteende eller i vår personlighet. Kontingenserna kan te sig 

olika beroende på vilken miljö vi befinner oss i och vi kan även uppleva oss vara olika 

personer i olika miljöer, till exempel kan en 13-åring bete sig på ett sätt med sina kompisar 

och på ett annat sätt med sin familj (Kåver & Nilsonne, 2002). 

 

En individ som växer upp i en omgivning där förstärkningskontingenserna inneburit ett 

bristande engagemang eller bestraffning för till exempel självständighet, nyfikenhet, 

sensitivitet, livlighet eller att ha egna åsikter kan leda till att individen göra denna kritik från 

sin omgivning till sin egen. Hon lär sig därigenom att inte tro på sig själv, hålla sig undan 

eller straffa sig själv för den otillräckliga person hon anser sig själv vara. Inom DBT är det 

därför väldigt viktigt att skapa en nyinlärning och skapa förstärkningskontingenser som läker 

patienten. Det är viktigt att patienten känner att terapeuten tar henne på allvar och att de 

känslor hon beskriver som bakomliggande till de destruktiva handlingarna tas på allvar och 

bekräftas som begripliga. I skapandet av läkande förstärkningskontingenser är det viktigt att 

terapeuten aldrig uppmuntrar eller förstärker självdestruktivt beteende, det vill säga, 

terapeuten måste vara försiktig med sin reaktion när en patient har skadat sig själv och inte 

reagera med omsorg och värme vid sådana tillfällen. Vid situationer då patienten har skadat 

sig själv sker, vid nästkommande session, en detaljerad analys av själva händelseförloppet. 

Detta, tillsammans med terapeutens missnöje av den självdestruktiva handlingen, blir en 

obehaglig upplevelse för patienten vilket ska göra att patienten tänker efter innan nästa gång 

hon vill skada sig själv. Terapeutens uppgift är att förstärka de beteenden där patienten, i en 

krissituation, har funnit eller använt sig av en konstruktiv lösning. Terapeuten arbetar mycket 

med dessa förstärkningskontingenser för att kunna skapa en samverkan mellan situation, 

beteende och konsekvenser (ibid.).   

 4.1.2 Operanta – och respondenta beteenden samt exponering 
Människors beteenden är inlärda och styrs till största del av sina konsekvenser. Dessa 

konsekvensstyrda beteenden kallas för operanta beteenden. En självdestruktiv handling, som 

att till exempel skära sig i armen, dämpar ångest och ger ett inre lugn. Handlingen lindrar för 

stunden den psykiska smärtan vilket innebär att den lindrande konsekvensen av handlingen 

förstärker det självdestruktiva beteendet att skära sig, vilket gör att patienten gång på gång 

upprepar denna självdestruktiva handling. Självdestruktiva handlingar är på sikt förödande för 

patienten, även om de lindrar för stunden, ger de mer långsiktiga och negativa konsekvenser 

som att problemen hela tiden hålls vid liv och gör patienten sårbar vilket i sin tur gör att 

patienten sätts i fler och nya självdestruktiva situationer (Kåver & Nilsonne, 2002). 
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Det finns två typer av förstärkning, positiv och negativ. En positiv förstärkning handlar om 

att, genom uppmuntran, vägledning och bekräftelse, öka chansen för att ett beteende upprepas 

samtidigt som en negativ förstärkning handlar om något obehagligt som patienten vill 

undvika. En negativ förstärkning sker genom att den ”tar bort” det obehagliga. Detta kan 

förklaras på samma sätt som i exemplet ovan, att skära sig själv i handleden lindrar den 

psykiska smärtan vilket leder till att den destruktiva handlingen förstärks. Inom DBT 

fokuserar man på den positiva förstärkningen när det handlar om inlärning av nya beteenden 

och förändring av självdestruktiva handlingar (ibid.).   

 

Två begrepp som DBT tagit fasta på är inlärningsteorins begrepp shaping och utsläckning. 

Shaping, vilket är en mycket viktig punkt i terapeutiska sammanhang, innebär att patienten 

successivt närmar sig sitt mål. Varje framsteg patienten gör, oavsett om det sker under 

terapisessionerna eller mellan dem, måste uppmärksammas och uppmuntras samtidigt som 

misstagen inte uppmärksammas. Patienten lär sig på detta sätt att det de finner svårt går att ta 

sig igenom om man tar några små steg i taget. Begreppet utsläckning är även det ett sätt att 

förändra en människas beteende på. Förändringen sker genom att de beteenden som inte är 

önskvärda ej heller uppmärksammas, belönas eller bestraffas av terapeuten. I terapisamtalen 

fokuserar terapeuten på de beteenden som kan uppmuntras och som fungerar istället för de 

beteenden som är mindre önskvärda (ibid.).   

 

Det är inte alla beteenden som styrs utav dess konsekvenser utan det talas även om så kallade 

”triggers”. Dessa ”triggers” är faktorer som i en viss situation eller miljö gör att vi reagerar 

eller agerar på ett visst sätt. Respondenta beteenden bygger på sambandet mellan en situation 

och en reaktion då denna har lärts in genom en så kallad betingning. Exempel på respondenta 

reaktioner är de känslor en låt kan framkalla, vi återuppväcker de känslor och den 

sinnesstämning vi kände när vi första gången hörde låten. En medvetenhet av vilka faktorer 

som utlöser självskadandet gör det möjligt att förändra något i patientens omgivning som i sin 

tur underlättar för patienten. Därför är det, via så kallade kedjeanalyser, viktigt inom DBT att 

kartlägga dessa ”triggers”/faktorer som utlöser självskadandet (ibid.).   

 

Inom beteendeterapi finns det en behandlingsteknik som kallas för exponering. Exponering 

innebär att patienten utsätts för den situation hon känner obehag över eller som framkallar 

starka känslor av skam, skuld och rädsla. Patienten utsätts för det hon är rädd för eller skäms 

för upprepade gånger på ett nytt sätt och med nya färdigheter som hon genom DBT fått lära 

  17   
 



Denise Oskarsson 
Institutionen för socialt arbete 

sig. Genom att utsätta patienten för dessa situationer lär patienten sig ett nytt sätt att reagera 

och successivt försvinner ångesten (ibid.).   

 4.1.3 Funktionella analyser/kedjeanalyser 
Inlärning sker genom ett ständigt samspel mellan individ och omgivning. DBT grundar sig i 

funktionella analyser/kedjeanalyser, vilka kartlägger dessa ovan nämnda ”triggers”. 

Kedjeanalyser gör att terapeuten kan se mönster i patientens problematik samtidigt som hon 

kan kartlägga hur förstärkningskontingenserna ser ut samt se vad det är som skapar, utlöser 

och upprätthåller de destruktiva handlingarna. Dessa analyser gör att en nyinlärning kan ske 

då de resulterar i olika förslag och alternativa sätt för patienten att reagera och agera och 

patienten får hjälp att lära sig nya färdigheter att använda sig av istället för de tidigare 

destruktiva handlingarna. Analyserna sker genom att patienten detaljerat berättar om 

händelseförloppet som framkallade självskadandet, därefter försöker patient och terapeut 

tillsammans finna alternativa sätt för patienten att exempelvis tänka, handla eller känna för att 

avvärja självskadandet. De försöker tillsammans finna olika färdigheter patienten kan använda 

sig av, till exempel färdigheter att reglera känslor, kognitiva tekniker, medveten närvaro, 

interpersonella färdigheter, avslappning eller exponering. Dessa färdigheter tränas i den 

direkta situationen så att patienten är medveten om hur hon ska agera nästa gång hon hamnar i 

en liknande situation. I början av en DBT-behandling behöver patienten mycket stöd och 

hjälp av terapeuten för att göra dessa analyser och kartläggningar men målet är att patienten 

senare i terapin mer självständigt ska kunna analysera samt finna egna lösningar och 

alternativa vägar (Kåver & Nilsonne, 2002). 

4.2 Kognitiv teori 
DBT bygger på några av de traditionella sokratiska teknikerna inom kognitiv teori där syftet 

med interventionerna är att lära patienten skilja på hennes tankar och känslor. Den kognitiva 

teorin anser att tankar, känslor och beteenden ständigt integrerar med varandra och det är våra 

tankar som styr hur vi känner, tänker och hur vi agerar. En del människor, som de patienter 

med borderline personlighetsstörning, hamnar lätt i såkallade tankefällor, det vill säga, de 

fastar i negativa tankar, de förstorar, överdriver och ser verkligheten som svart eller vit. Det 

som skiljer DBT från kognitiv terapi är synen på tankens roll och på patientens tänkande. Den 

kognitiva terapins mål är att förändra en patients tankar samt att ge patienten nya tankar och 

insikter medan terapeuter inom DBT inte bara försöker förändra utan även också bekräftar 

patientens tankar. Marsha Linehan menar att en människas tankar är så pass starka att de kan 

hjälpa till att upprätthålla dysfunktionella beteendemönster även om det inte bara är patientens 

tankar som är det bakomliggande problemet. Inom DBT anser man att medveten närvaro och 
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observation av sig själv har en stor betydelse i arbetet med patientens dysfunktionella tankar 

(Kåver & Nilsonne, 2002). 

 

De regler som finns för arbetet med kognitioner i DBT är att terapeuten ska hjälpa patienten 

att observera och beskriva sina tankar, på ett dialektiskt sätt konfrontera patientens 

dysfunktionella tankar, utveckla nya sätt för patienten att tänka, hjälpa klienten att finna sin 

visshet, att tänka funktionellt istället för i ”rätt eller fel-termer” att hjälpa patienten att själv 

veta när hon kan lita på sina egna tolkningar och när hon behöver ifrågasätta dem (ibid.).  

4.3 Dialektisk filosofi  
Ordet dialektik betyder konsten att diskutera och förklaras som ett sätt att ställa argument mot 

varandra och på det sättet komma fram till nya insikter. Dialektik kan också ses som ett sätt 

att kunna se två sidor av en sak och därigenom även förstå komplexiteten av ett problem. Ett 

dialektiskt synsätt innebär att verkligheten är föränderlig och att det krävs att vi människor är 

föränderliga och anpassningsbara för att vi ska kunna överleva psykisk och fysiskt. Att se 

dialektiskt på livet innebär att man ser helheter som innefattar motsägelsefulla aspekter, det 

vill säga, en person kan samtidigt som hon har rätt även ha fel, vara god och ond på samma 

gång och ett beteende kan samtidigt som det är destruktivt även vara konstruktivt. Personer 

med borderline personlighetsstörning, vilken DBT utvecklades för, har svårt att se dialektiskt 

på sin tillvaro då de antingen ser sin tillvaro som svart eller vit och deras verklighet som 

statiskt och icke-föränderlig (Kåver & Nilsonne, 2002). 

 4.3.1 Det dialektiska dilemmat  
I utvecklingen av DBT fann Marsha Linehan ett dialektiskt dilemma, hur talar man om för en 

patient att hon är bra precis så som hon är samtidigt som man uppmuntrar henne till en 

förändring? Hon fann det svårt att lära patienter att acceptera ett problem samtidigt som hon 

skulle uppmuntra dem till att förändra det. Linehan ansåg att det var mycket viktigt att finna 

ett sätt att förhålla sig till detta dilemma och hjälpa klienten att vilja och kunna leva på ett 

meningsfullt sätt. Dialektiken handlar om att hjälpa patienten att kontrollera impulser och de 

känslor hon har av att vilja dö samtidigt som hon vill leva och att kunna känna psykisk smärta 

utan att vilja skada sig själv. Det dialektiska dilemmat för terapeuten är att bekräfta patienten 

samtidigt som hon konfronterar denne och för patienten blir dilemmat att lära sig acceptera 

sin tillvaro samtidigt som hon försöker förändra den (Kåver & Nilsonne, 2002). 
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4.4 Zenbuddhistisk filosofi  
Buddhismen är en österländsk filosofi som för över tvåtusen år sedan uppstod i Indien. Vid en 

buddhistisk meditation strävar individen efter att vara medvetet närvarande i nuet. I den 

zenbuddhistiska filosofin anser man att för att kunna ta itu med en situation krävs det att man 

är närvarande och fokuserad på nuet och inte på det förflutna eller på framtiden. Även våra 

tankar måste befinna sig i nuet annars så lever vi vårt liv på någon annan plats eller i någon 

annan tid. Att meditera hjälper individen att fokusera på nuet och att agera i den situation vi 

befinner oss i. Att vara medvetet närvarande i nuet påverkar hur vi känner och genom att 

beskriva en plågsam känsla kan vi distansera den och därmed blir den lättare att hantera. En 

mycket central princip inom den buddhistiska meditationen är att inte döma det man ser. Då 

dömande känslor är tunga och individen kommer att bli lugnare av att kunna befinna sig i nuet 

utan att döma det hon ser. Kärnan inom zenbuddhismen är begreppet ”mindfulness” vilket 

innebär att individen kan kontrollera sitt medvetande och sin uppmärksamhet, att kunna vara 

medveten och ”vaken” genom livet och se möjligheter i varje stund (Kåver & Nilsonne, 

2002). 

 

Marsha Linehan fann, genom egen meditation, att denna ovan nämnda del av den 

buddhistiska meditationen hjälpte patienter med personlighetsstörningar. Att kunna vara 

medvetet närvarande är en av grunderna inom DBT och som all färdighetsträning utgår ifrån. 

Marsha Linehan menar att om en patient inte kan stanna upp, observera sig själv och bli 

medveten om vad som sker inom och utanför henne blir det svårt att finna åtgärder för att ta 

sig ur en svår situation. Att en patient kan lära sig att vara medvetet närvarande blir en viktig 

färdighet i deras framtida sätt att hantera krissituationer (ibid.). 

4.5 Behandlingskanaler 
Inom DBT används olika behandlingskanaler och för att på bästa sätt kunna tillgodose 

patientens behov och hjälpa denne att nå sina mål får patienten två terapeuter, en 

färdighetstränare och en individualterapeut. De behandlingskanaler DBT använder sig av är; 

färdighetsträning, individualterapi, telefonkontakt samt teamarbete (Kåver & Nilsonne, 2002). 

 4.5.1 Färdighetsträning 
Färdighetsträning inom DBT beskrivs som en kurs i att leva. Patientens svårigheter anses vara 

en följd av att hon inte har de färdigheter som krävs för att hon ska klara av situationen, vilket 

gör att behandlingen fokuserar på att lära henne de färdigheter hon saknar för att nå sina mål. 

Färdighetsträning är ett psykopedagogiskt program som finns väl beskrivet i en 

färdighetsmanual som har tydliga instruktioner om de fyra färdigheter som DBT fokuserar på; 
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”mindfulness” - att vara medvetet närvarande, att stå ut när det är svårt, förmåga att reglera 

känslor, samt förmåga att hantera relationer (Kåver & Nilsonne, 2002). 

 

Vanligtvis sker färdighetsträningen en gång i veckan och varar i ungefär 1-2½ timme. 

Träningen sker oftast i grupp, vilket generellt rekommenderas även om patienten begär att få 

göra den ensam. Detta på grund av att i en grupp kan patienterna ta hjälp av och stödja 

varandra samt öva upp relationsfärdigheter med varandra (ibid.). 

 

Inom färdighetsträningen fokuserar man på att tillskriva patienten färdigheter, förstärka dem 

och sen även lära sig att flexibelt kunna använda sig av dem i olika situationer. Varje session 

börjar med att man går igenom hemläxan de fick förra sessionen. Att man inom DBT 

använder sig utav hemläxor är för att inlärning utav färdigheter kräver mycket träning och den 

träningen måste även ske mellan sessionerna. I slutet av varje session förbereds patienterna 

för att återgå till vardagen. Detta kan innebära att en patient behöver hjälp att reglera de 

känslor som uppkommit under sessionen eller att patienter har svårt att lämna den gemenskap 

de funnit i gruppen (ibid.). 

 4.5.1.1 ”Mindfulness” – att vara medvetet närvarande 
”Mindfulness” är något som genomsyrar alla färdigheter som DBT fokuserar på. Det handlar 

om en förmåga att kunna ta ett steg tillbaka och observera sig själv för att kunna hitta en 

balans mellan sina reaktioner – både de känslomässiga och de förnuftiga (Kåver & Nilsonne, 

2002). Syftet med ”mindfulness” är att hjälpa patienten finna sätt att hantera den stress som 

hennes psykiska smärta skapar och som många gånger förvärrar tillståndet patienten befinner 

sig i. ”Mindfulness” handlar om att patienten ska lära sig att stanna upp och hindra att 

negativa tankar och känslor automatiseras (Hedenstedt, 2003). 

 4.5.1.2 Förmåga att stå ut när det är svårt 
Denna färdighetsträning syftar till att lära patienten att stå ut i svåra situationer som i stunden 

inte går att förändra. Patienten får öva på att till exempel distrahera sig, arbeta med sina fem 

sinnen, fantisera, finna en mening i situationen eller lära sig resonera med sig själv om vilka 

fördelar och nackdelar som finns med att stå ut eller inte stå ut i den jobbiga situationen. 

Patienten får även öva på andning samt att hitta ett inre lugn. Marsha Linehan menar att en 

smärta övergår till ett lidande när man inte kan acceptera smärtan. Patienter, som i vissa 

situationer måste stå ut med en olidlig ångest, måste därför utveckla en villighet att stå ut i 

dessa situationer. Denna villighet handlar om att acceptera, lyssna på sin inre visshet och göra 

det som fungerar (Kåver & Nilsonne, 2002). 
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 4.5.1.3 Förmåga att reglera känslor 
Inom DBT vill terapeuten skapa en miljö där patienten upplever att hennes känslor är 

uppmärksammade, förstådda och accepterade. Målet med denna färdighetsträning är att 

patienten ska lära sig att uppmärksamma och benämna sina egna känslor samt att i vissa 

situationer själv kunna förändra sina negativa känslor så som ångest och ilska. Patienten får 

lära sig att bli mer uppmärksam på sina känslor, lyssna på dem samt lära sig veta hur hon ska 

kunna förändra dem. Patienten får öva på att ta fram positiva känslor i de situationer som de 

tidigare varit svaga i och att finna sätt att inte gå tillbaka till de negativa tankemönstren de föll 

i (Mørch, Rosenberg & Elsass, 1997).   

 4.5.1.4 Förmåga att hantera relationer 
Denna färdighetsträning syftar till att lära patienten att kunna relatera till andra människor. 

Det handlar om att lära patienten utveckla sin förmåga att uppnå sina mål samtidigt som hon 

bevarar sin relation till andra människor och sin självrespekt (ibid.). 

 4.5.2 Individualterapi 
För att på djupet kunna hjälpa klienten att bearbeta sina svårigheter är det ett krav att 

patienten parallellt med färdighetsträningen även medverkar i en individualterapi. Inom 

individualterapin kan terapeuten och patienten mer detaljerat gå igenom patientens 

svårigheter. I dessa samtal får patienten hjälp att identifiera vilka situationer som leder till 

negativa känslor och vilka färdigheter hon kan använda sig av nästa gång för att klara av en 

liknande situation. Inom individualterapin kan patienten, med hjälp av kognitiv 

beteendeterapi, få hjälp med dysreglerade känslor så som depression, ångest, ätstörningar etc., 

som ibland förekommer tillsammans med patientens övriga problematik (Kåver & Nilsonne, 

2002).  

 

Individualterapin är inte manualbaserad utan det är inlärningsprinciper och olika mål enligt en 

målhierarki som styr vilket fokus de olika terapisessionerna ska ha. Detta gör att patienters 

terapier ser olika ut och målet med varje session bestäms efter vad som har hänt sen den förra 

sessionen. Det är individualterapeutens ansvar att se till att patienten får den behandling hon 

behöver och att de övriga delarna inom behandlingen fungerar vilket innebär att terapeuten 

bör höra med patienten om hur färdighetsträningen fungerar samt vilka färdigheter det är hon 

arbetar med för att terapeuten ska kunna utveckla lösningar på aktuella problem (ibid.). 
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 4.5.3 Telefonkonsultation 
En patient inom DBT har möjlighet att dygnet runt mellan de olika sessionerna ringa sin 

terapeut. Detta för att en patient med ett aktivt självskadebeteende eller med självmordstankar 

behöver hjälp precis i stunden och inte om några dagar när hon har nästa session inbokad. 

Syftet med erbjudandet av en telefonkonsultation är att lära patienten att be om hjälp på ett 

riktigt och bra sätt samt att lära sig ta emot den hjälp som erbjuds. Terapeuten uppmuntrar 

patienten att ringa om det är så att hon behöver, dock fungerar det inte så att patienten kan 

ringa och väcka terapeuten natt efter natt. De strikta former som finns för denna kontakt 

begränsar klienten att ringa till tre situationer; i en krissituation när patienten inte vet vilka 

färdigheter hon ska använda sig av, när patienten behöver hjälp med att hitta vilka färdigheter 

hon kan använda och hur hon i den aktuella situationen kan använda sig av dem samt om 

patienten oroar sig eller känner sig otrygg i sin relation till terapeuten – till exempel om det 

har uppstått känslor som sorg, ilska eller oro efter en session kan det leda till att patienten 

känner oro för om terapeuten vill fortsätta behandlingen (Kåver & Nilsonne, 2002). 

 
Då det inom DBT är viktigt att terapeuten inte förstärker det självdestruktiva beteendet genom 

att uppmärksamma det, får patienten inte kontakta sin terapeut det närmsta dygnet efter att 

hon har skadat sig själv. Terapeutens uppgift är att uppmuntra patienten att ringa innan hon 

skadar sig själv för att på det sättet kunna undvika det. De flesta patienter har fått mest 

uppmärksamhet från sin omgivning efter att de skadat sig själva vilket gör att de har svårt att 

förmå sig att ringa till in terapeut innan en krissituation har uppstått. Om en patient ringer för 

ofta eller för sällan ses det som terapistörande beteende och vid de gånger patienten ringer för 

sällan kan det upprättas ett schema för när patienten ska höra av sig.  En annan regel vid dessa 

samtal är att terapeuten inte ska bedriva en terapisession över telefon utan samtalen ska utgå 

ifrån färdigheter eller reparation av patientens upplevda förstörda relation till terapeuten samt 

fokusera på att bekräfta patientens svårigheter, uppmärksamma att hon ringer och ber om 

hjälp och hjälpa henne att finna och tillämpa färdigheter. Patienten ska vid ett senare skede av 

behandlingen övergå från att ringa sin terapeut till att ringa en annan person i sin omgivning. 

Terapeuten kan inte alltid vara tillgänglig vilket gör att patienten under behandlingstiden 

måste ha en annan person hon kan ringa om hon behöver (ibid.). 

 4.5.4 Teamhandledning 
Denna del av DBT är mycket viktig, så pass viktig att en terapi inte anses vara DBT om inte 

terapeuten ingår i ett team. När ett kontrakt mellan patient och terapeut skrivs på innan en 
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DBT behandling startar åtar sig terapeuten att delta i regelbundna teammöten för att patienten 

ska få den bästa möjliga behandlingen (Kåver & Nilsonne, 2002). 
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5. Resultat 
I min genomgång av artiklar har jag formulerat två teman som resultatet kommer att 

presenteras utifrån; DBT och självskadebeteende samt DBT och psykologiska symtom 

relaterade till självskadebeteende. 

5.1 DBT och självskadebeteende 

”…Being able to accept life can feel like shit for one day, without cutting myself to pieces…” 

(Perseius, Öjehagen, Ekdahl, Åsberg & Samuelsson, 2003. s.222) 

 

Low, Jones, Duggan, Power och MacLeod´s (2001) resultat föreslår att DBT är en effektiv 

behandling för allvarligt självskadebeteende och att behandlingen belyser några av de 

psykologiska processer som leder till ett minskat självskadebeteende. Detta då deras resultat 

visar på att DBT lett till en signifikant minskning av självskadebeteende. Studien avsåg ett års 

behandling av DBT exklusive en förbehandlingsperiod på tre månader innan behandling och 

en uppföljningsperiod på tre respektive sex månader efter avslutad behandling. Behandlingens 

första tre månader visade inte på någon signifikant minskning jämfört med innan behandling. 

Däremot minskade nivån av självskadebeteende betydande de resterande nio månaderna. Efter 

ett års behandling av DBT visade åtta utav tio en minskning av självskadebeteende, en visade 

inte på någon förändring alls och en visade på en ökning. Vid den första 

uppföljningsperioden, tre månader efter avslutad behandling, visade det sig att nivån av 

patienternas självskadebeteende ökat och var tillbaka på samma nivå som innan patienterna 

påbörjat sin behandling. Tre månader senare, det vill säga sex månader efter avslutat 

behandling, skedde ytterligare en uppföljning vilken visade att patienternas självskadenivå nu 

minskat och var signifikant mycket lägre än under förbehandlingsperioden. Individuellt visade 

alla tio medverkande kvinnor, jämfört med innan och sex månader efter behandlingen, på en 

minskning i självskadebeteende. 

 

Att patienternas nivå av självskadande återgick till samma nivå som innan påbörjad 

behandling förklaras av en såkallad ”rebound effect” (Low, Jones, Duggan, Power & 

MacLeod, 2001). Bouhus et al. (2000) menar att de första fyra veckorna efter avslutad 

behandling är en mycket kritisk tid för patienten. Detta då det kan vara svårt för en patient att 

bli utskriven från ett sjukhus, avskrivas från en behandling och därmed klara sig själv utan 

terapeuten. På grund av detta valde Bohus et al., att i sin studie, göra en uppföljning fyra 

veckor efter att de medverkande avslutat sin DBT behandling. Studien omfattade en tre 
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månaders behandling av DBT på en sluten avdelning med syftet att undersöka, då DBT är 

utvecklad för öppenvården, om behandlingen går att applicera inom den slutna vården. Bohus 

et al. (2000) fann även dem, att DBT gav en signifikant minskning i frekvensen av 

självskadebeteende. Dock visade det sig att resultatet av uppföljningsperioden fyra veckor 

efter avslutad behandling och utskrivning från avdelning, skiljde sig ifrån det resultat av en 

ökning som Low, Jones, Duggan, Power och MacLeod (2001) fann i sin uppföljningsperiod. 

Bohus et al. (2000) fann att 16 utav 18 patienter som skadat sig själva månaden innan de 

medverkade i studien, signifikant minskade sitt självskadebeteende fyra veckorna efter 

avskrivning från behandling. Elva utav dessa 18 patienter slutade helt med att skada sig 

själva. Detta resultat återfann Bohus et al. (2004) vid ett senare forskningstillfälle, där 

slutenvårdspatienterna fyra veckor efter avslutad behandling även denna gång signifikant 

minskade frekvensen av sitt självskadebeteende. Kontrollgruppen som studien innefattade 

fick annan behandling inom öppenvården, dock visade kontrollgruppen inte på någon 

minskning av självskadebeteende. Bohus et al. (2004) menar att detta resultat föreslår att tre 

månader av slutenvårds behandling enligt DBT är en bättre och mer effektiv metod än övrig 

icke-specifik öppenvårdsbehandling.  

 
DBT rekommenderas som en årslång behandling där det första steget, som förväntas ta ett år, 

är att utveckla färdigheter samt att skapa en kontroll över självskadebeteendet (James, Taylor, 

Winmill & Alfoadari, 2008). Trots att det första steget av DBT rekommenderas pågå under ett 

år menar andra författare att det är under de första fyra månaderna som den största effekten på 

självskadebeteende sker, vilket skulle kunna innebära att behandlingen möjligen skulle kunna 

förkortas (Stanley, Brodsky, Nelson & Dulit, 2007). Studier på det första steget, där 

tidsperioden varit den rekommenderade tiden på ett år, visar ett resultat på en signifikant 

minskning i självskadebeteende (James, Taylor, Winmill & Alfoadari, 2008). Dock visar en 

studie på behandlingens första steg, där tidsperioden reducerats från ett år till sex månader, på 

samma resultat, nämligen en betydande minskning av självskadebeteende. Författarnas syfte 

och resultat förklaras med att om målet med behandlingen är att minska på 

självskadebeteendet kan DBT vara effektiv i en kortare behandlingsform än vad som är 

rekommenderat. En kortare behandling kan innebära att patienten och terapeuten kan fokusera 

mer på problembeteenden och färdighetssvårigheter än på patientens rädsla att förlora sin 

relation till terapeuten. De anser att en kortare behandling även kan leda till att fler patienter 

blir motiverade till att klara av den och därmed också fullföljer behandlingen. Om patienten 

klarar av behandlingen kan det i sig leda till att patienten känner ett större hopp om 

behandling och sin egen kapacitet till att klara av det. Dock menar de att en kortare 
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behandling kan innebära en större andel återfall och att detta resultat kräver en 

uppföljningsperiod för att kunna fastställas (Stanley, Brodsky, Nelson & Dulit, 2007). 

 

I studien gjord av James, Taylor, Winmill och Alfoadari (2008) minskade sju av 16 kvinnors 

självskadebeteende, som innan behandling hade en historia av mer än sex månaders allvarligt 

och ihållande självskadebeteende, signifikant och samtliga 16 kvinnor visade även en 

betydande minskning i episoder av självskadebeteende. Dessa resultat visade sig vara 

ihållande, då de vid en uppföljning sex månader efter avslutad behandling, fortfarande var 

signifikant mycket lägre än innan påbörjad behandling. Detta förklarar James, Taylor, 

Winmill och Alfoadari (2008) med att kvinnorna under behandlingen lärt sig att hantera och 

kontrollera de känslor som skulle ha lett till att de skadade sig själva själva (James, Taylor, 

Winmill & Alfoadari, 2008). Minskningen av självskadebeteende förklaras med att DBT är en 

behandlingsform som består av många användbara strategier och tekniker som fokuserar på 

att lära patienten färdigheter som leder till att hon övervinner sin emotionella dysreglation, 

vilket anses vara en bakomliggande faktor till att individer repetitivt skadar sig själva (James, 

Taylor, Winmill & Alfoadari, 2008) och (Low, Jones, Duggan, MacLeod & Power, 2001).  

 

Övriga studier som likaså Stanley, Brodsky, Nelson och Dulit (2007) visar på en signifikant 

minskning i självskadebeteende inom de första sex månaderna är Low, Jones, Duggan, 

MacLeod och Power (2001). Deras fallstudier visar på en minskning i självskadebeteende tre 

respektive fem månader efter påbörjad behandling. De menar på att de tekniker och 

färdigheter patienterna inom DBT får lära sig är tekniker de innan saknat vilket har gjort att 

de hela tiden upprepat sitt beteende.  James, Taylor, Winmill och Alfoadari (2008) menar att 

de färdigheter patienterna får lära sig under behandlingen, och då speciellt kedjeanalyser som 

DBT grundar sig på, har varit särskilt användbara vad gäller att lära sig att hantera de känslor 

som tidigare lett till att de skadat sig själva. Detta belyses även av Perseius, Öjehagen, Ekdahl, 

Åsberg och Samuelsson (2003) som menar att DBT ger patienten en verktygslåda med 

färdigheter som är väldigt viktiga och avgörande för att patienten ska kunna kontrollera sina 

självskadeimpulser, övriga symtom samt hantera problemsituationer. Patienterna beskriver 

DBT som livräddande, en behandling anpassad för deras specifika problem samt att 

behandlingen har gett dem livet tillbaka då vardagen inte längre består av lidande och 

självskadebeteende. 
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5.2 DBT och psykologiska symtom relaterade till självskadebeteende  

Samtliga studier har undersökt psykologiska variabler och visar ett resultat på att DBT, 

förutom att minska självskadebeteende, även minskar depression, hopplöshetskänslor, 

impulsivitet, ångest och dissociation (James, Taylor, Winmill & Alfoadari, 2008), (Low, 

Jones, Duggan, Power & MacLeod, 2001), (Stanley, Brodsky, Nelson, Dulit, 2007), (Bohus et 

al. 2000), (Bohus et al. 2004), (Low, Jones, Duggan, MacLeod, Power, 2001) och (Perseius, 

Öjehagen, Ekdahl, Åsberg och Samuelsson, 2003).  

 

Efter ett års behandling minskade depression och hopplöshetskänslor signifikant (James, 

Taylor, Winmill & Alfoadari, 2008) och (Stanley, Brodsky, Nelson & Dulit, 2007). DBT 

ledde även till en förbättring av dissociation och överlevnads – och copingstrategier. Vid olika 

tillfällen under studiens gång, fanns även en signifikant minskning av självmordstankar och 

impulsivitet (Low, Jones, Duggan, Power & MacLeod, 2001). James, Taylor, Winmill och 

Alfoadari (2008) anser att en minskning i depression och hopplöshetskänslor var två viktiga 

minskningar då dessa två variabler är relaterade till en upprepning av självskadebeteende, en 

allvarligare grad av självskadehandlingar samt en ökad risk för självmord. Dessa minskningar 

visade sig, sex månader efter avslutad behandling, fortfarande vara signifikant mycket lägre 

än innan behandlingen startat. De patienter som genomgått behandling enligt DBT inom den 

slutna vården, visade på en signifikant förbättring av psykologiska variabler så som 

dissociation, depression, ångest, interpersonellt fungerande och social anpassning. Trots att de 

patienter som behandlats enligt DBT visade på större förbättringar inom de psykologiska 

variabler än kontrollgruppen, kunde de i jämförelsen grupperna emellan inte finna någon 

signifikant skillnad i dissociation efter avslutad behandling, vilket, av författarna, förklaras 

med ett stort standardfel (Bohus et al., 2004). 

 

Att dissociation, överlevnads – och copingstrategier, självmordstankar samt impulsivitet var 

psykologiska variabler som, till skillnad från oro och irritation, visade på en signifikant 

minskning förklaras med att dessa är variabler som främst relateras och fokuseras på inom 

DBT. Förbättring av dissociation förklaras med att många delar inom DBT är anpassade till 

att minska just detta, och då speciellt ”mindfulness”. ”Mindfulness” är en viktig färdighet då 

den lär patienten att fokusera på att vara medvetet närvarande och fokusera på situationen här 

och nu. Den fokuserar på att öka kontrollen och medvetenheten samtidigt som den minskar 

patientens tendens att döma situationer och personer på förhand (Low, Jones, Duggan, Power 

& MacLeod, 2001) och (Bohus et al., 2000). Att lära patienten överlevnads – och 
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copingstrategier är även det en stor del av DBT, likaså som att minska självmordstankar, 

depression och impulsivitet är mål inom behandlingen. Att övriga variabler som studien 

syftade till att mäta, så som oro och irritation, inte visade någon betydande minskning 

förklaras med att dessa inte är variabler DBT lägger lika mycket fokus på (Low, Jones, 

Duggan, Power & MacLeod, 2001). 

 

Fallstudien som Low, Jones, Duggan, MacLeod och Power (2001) utförde visade på ett 

liknande resultat som ovannämnda kvantitativa studier, nämligen att DBT leder till en 

minskning av hopplöshetskänslor, självmordstankar, impulsivitet och dissociation. Studiens 

tre kvinnor upplevde en signifikant minskning i alla ovan nämnda psykologiska variabler, 

dock skilde sig tidsperioderna för minskningen dem emellan, från fyra respektive åtta 

månader. I två av fallen minskade den inåtvända irritationen och för alla tre ökade 

självförtroendet dramatiskt under pågående behandling. Anledningen till det ökade 

självförtroendet förklaras med en högre andel överlevnads – och copingstrategier och att de 

under behandlingen började tro på sig själva. En av kvinnorna visade även en signifikant 

minskning av ångest. Kvinnornas signifikanta minskningar kan, enligt Low, Jones, Duggan, 

MacLeod och Power (2001) förklaras av de olika beteendestrategier och färdigheter DBT 

innehåller, speciellt färdigheten om att kunna reglera känslor. Likasom Low, Jones, Duggan, 

Power och MacLeod (2001) och Bohus et al. (2000) menar författarna att ”mindfulness” är en 

viktig färdighet för patienten då att inte vara medvetet närvarande är en riskfaktor till att agera 

impulsivt och efter humör. Effekten av ”mindfulness” är en minskning av dissociativa 

beteenden och impulsivitet vilket i sin tur leder till en ökning av patientens självförtroende 

(Low, Jones, Duggan, MacLeod & Power, 2001).  Patienterna beskriver att, innan behandling 

av DBT, bestod deras liv utav ångest, depression och problem med impulskontroll och de 

betonar att de färdigheter de fick lära sig inom DBT har hjälpt dem att numera kunna 

kontrollera psykologiska symtom mer konstruktivt. De fick lära sig färdigheter som att 

acceptera sina känslor vilket hjälpte dem att inte döma sig själva, andra och olika situationer 

på förhand. Det hjälpte dem även att minska det självhat de upplevde samt att inte döma sina 

känslor, tankar eller sitt agerande som dåligt eller aldrig bra nog (Perseius, Öjehagen, Ekdahl, 

Åsberg & Samuelsson, 2003). 
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Tabell 2. Sammanfattning av studierna 

 FÖRFATTARE  TYP AV STUDIE       SYFTE     METOD LAND SLUTSATS 
 URVAL 
 

Low, Jones, Kvantitativ Fastställa Månadsvis insamling England  Signifikant minskning  
Duggan, Power (10 kvinnor) effektiviteten av  av patientkort som  av självskadebeteende 
& MacLeod (2001)   DBT hos kvinnor dokumenterats av under behandling och 
   som skadar sig själva patientens vårdare sex månader senare. 
   på en institution i England Även en förbättring av 
     psykologiska variabler 
 

       
Stanley, Brodsky, Kvantitativ Utvärdera  Dagboksanteckningar USA En kortare behandling  
Nelson & Dulit (20 män och effektiviteten av samt självrapportering (sex månader istället   
(2007) kvinnor) en kortare behandling på en skala 1-5 för ett år) visade en 
  av DBT  signifikant minskning 

  i självskadebeteende, 
  depression, ”sug” till  
  självskadehandlingar 
  samt hopplöshetskänslor 
 
 

 Bohus, Haaf, Kvantitativ Utvärdering av DBT Självrapportering  Tyskland Signifikant minskning 
 Stiglamyr, Pohl, (24 kvinnor) inom den sluten i form av skalor frekvens av självskade- 
 Böhme & Linehan vården beteende, dissociation 

(2000) och depression 
 
 

Low, Jones, Kvalitativ Fastställa effektiviteten Fallstudier,  England Minskning självskade- 
Duggan, MacLeod (15 kvinnor) av DBT på en sluten sjukhusjournaler, beteende, hopplöshets- 
& Power (2001)  psykiatrisk anstalt där avdelningsrapport känslor, dissociation, 

 självskadebeteende är  som dokumenteras i av impulsivitet samt  
vanligt bland kvinnor både patient och personal självmordstankar 

 
 
James, Taylor,  Kvantitativ Undersöka effekten av Självrapportering England Självskadebeteendet 

 Winmill & (16 kvinnor) DBT på ungdomar med  i form av skalor.   minskade signifikant 
 Alfoadari (2008)  avsiktligt självskade- Statistisk analys i och även depression  

 och suicidalt beteende  programmet SPSS och hopplöshetskänslor 
   

 
Bohus, Haaf,  Kvantitativ Utvärdera effekten av en Självrapportering    Tyskland Signifikant minskning i 
Simms, Limberger,  (50 kvinnor) tre månaders behandling i form av skalor. frekvens av självskade- 
Schmahl, Unckel,  av DBT för patienter T-test beteende. Jämfört med 
Lieb & Linehan inom den slutna vården kontrollgrupp vilka inte 
(2004) visade på någon skillnad 

 i självskadebeteende.  
 Även minskning ångest, 
 dissociation och  
 depression 
 

Perseius, Öjehagen, Kvalitativ Undersöka patienters Fokus intervjuer.   Sverige DBT = livräddande.  
Ekdahl, Åsberg & (10 kvinnor) uppfattning av DBT samt Intervjuguide med  DBT ger patienten 
Samuelsson (2003) terapeutens uppfattning av öppna frågor. tekniker att hantera  
 att ge behandling impulser. Signifikant 
  minskning av ångest 

 självskadebeteende, 
 och depression 
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5.3 Sammanfattning 
Samtliga studiers resultat visar att DBT signifikant minskar patientens självskadebeteende vad 

gäller både frekvens och allvarlighet. Resultaten visar även på en signifikant minskning av 

övriga psykologiska symtom så som depression, ångest, hopplöshetskänslor och dissociation. 

De studier som använt sig utav en kontrollgrupp visar en betydande skillnad mellan dessa 

grupper vad gäller minskning av både nivå av självskadebeteende och psykologiska symtom. 

De studier som har haft en uppföljningsperiod efter avslutad behandling visar alla på ett 

ihållande resultat.  

5.4 Metodanalys 
Då två av studierna har använt sig utav ett litet urval gör det att en generalisering av resultaten 

måste ske med en viss försiktighet (James, Taylor, Winmill & Alfoadari, 2008) och (Low, 

Jones, Duggan, Power & MacLeod, 2001). Bohus et al. (2000) och Bohus et al. (2004) har 

inte använt sig av ett slumpmässigt urval. Urvalsprocessen har gått till på så sätt att de som 

först lämnat en intresseanmälan och som uppfyllde studiens kriteriekrav fick delta, vilket gör 

att urvalet av personer kan ha påverkat studiens resultat. James, Taylor, Winmill och 

Alfoadari (2008), Low, Jones, Duggan, Power och MacLeod (2001) och Stanley, Brodsky, 

Nelson och Dulit (2007) har en avsaknad av en slumpmässigt vald kontrollgrupp vilket gör att 

det är svårt att dra slutsatser om resultaten av ett minskat självskadebeteende och 

psykologiska variabler verkligen var ett resultat av DBT. Stanley, Brodsky, Nelson och Dulit 

(2007) menar även att deras resultat är begränsat då de inte har haft en uppföljning av studien 

och därför inte kan dra slutsatsen att det framkommande resultatet är ihållande. De studier 

som endast inkluderat kvinnor i urvalet gör att dessa resultat inte kan appliceras eller 

generaliseras på män (James, Taylor, Winmill & Alfoadari, 2008), (Bohus et al., 2000) och 

(Low, Jones, Duggan, MacLeod & Power, 2001). 

5.5 Kritik mot DBT 
Kritiker mot DBT menar att det idag är svårt, på grund av studiers brister, att fastställa om de 

signifikanta minskningarna verkligen är ett resultat av DBT. De menar att det finns för få 

kontrollstudier, för få studier med en uppföljningsperiod på mer än ett år och att de studier 

som gjorts har haft ett alldeles för litet urval för att dessa resultat ska kunna ses som hållbara 

och tillförlitliga (James, Taylor, Winmill & Alfoadari, 2008). Enligt en granskning gjord av 

SBU (statens beredning för medicinsk utvärdering) saknas det studier med ett högt bevisvärde 

(Andersson, Öst & Wærn, 2006). Enligt Andersson, Öst och Wærn (2006) krävs det en 

kvalitetssäkring av behandlingsmetoden då det är osäkert om utbildningen i DBT verkligen är 

tillräcklig för att ge de terapeuter som inte har en grundutbildning i kognitiv beteendeterapi en 
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inlärningsteoretisk bas. En otillräcklig utbildning skulle leda till att behandlingsmetoden inte 

ger det resultat som forskningen har visat på.  
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7. Diskussion 
7.1 Resultatdiskussion  
Syftet med denna studie var att granska tidigare forskning för att se om DBT minskar 

individers självskadebeteende och psykologiska variabler som är relaterade till 

självskadeproblematik. Av de sju valda artiklarna visar alla på en signifikant minskning i både 

självskadebeteende och psykologiska variabler så som hopplöshetskänslor, depression, 

impulsivitet, ångest och dissociation. Low, Jones, Duggan, Power och MacLeod (2001) menar 

att det resultat deras studie visar på innebär att DBT kan vara en effektiv behandling mot 

självskadebeteende och psykologiska variabler relaterade till denna problematik. Enligt de sju 

artiklar jag har granskat stöds detta påstående. Dock, som jag tidigare nämnt och som kommer 

att diskuteras vidare i metoddiskussionen nedan, så finns det brister i studierna som bör 

beaktas. 

 

Trots de liknande resultat studierna visade, fanns det skillnader dem emellan när patienternas 

självskadebeteende signifikant minskat och hur nivån av självskadebeteende såg ut vid 

uppföljningsperioden. Low, Jones, Duggan, Power och MacLeod (2001) fann inte en 

minskning av självskadebeteende förrän efter tre månader medan Bohus et al. (2000) och 

Bohus et al. (2004) fann signifikanta minskningar under behandlingstiden på tre månader. Att 

Low, Jones, Duggan, Power och MacLeod (2001) fann en ökning av självskadehandlingar tre 

månader efter avslutad behandling kan möjligen förklaras med den kritiska period Bohus et 

al. (2000) menar att patienterna upplever fyra veckor efter avslutat behandling. Dock kan 

denna förklaring inte appliceras på de resultat studierna gjorda av Bohus et al. (2000) och 

Bohus et al. (2004) visade, då deras uppföljning fyra veckor efter avslutad behandling visade 

på signifikanta minskningar av patienternas självskadebeteende. Möjligen kan den 

uppmärksammade skillnaden bero på tidsskillnaden mellan de olika uppföljningarna. Det 

skulle eventuellt kunna vara så att Bohus et al. (2000) och Bohus et al. (2004) hade fått ett 

annat resultat om uppföljningen skett tre månader efter avslutad behandling. 

 

I alla studier har självskadebeteendet minskat inom behandlingens första sex månader vilket 

stödjer Stanley, Brodsky, Nelson och Dulit (2007) förslag om att det är under de första fyra 

månaderna av behandlingen som själva självskadebeteendet minskar. Möjligen skulle 

behandlingen kunna effektiviseras genom att kortas ner, frågan är ju bara vilka konsekvenser 

detta får. Dessa konsekvenser har inte fastställts då Stanley, Brodsky, Nelson och Dulit (2007) 

varken haft en längre uppföljningsperiod eller inkluderat en kontrollgrupp. Författarna menar 
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att om målet är att minska självskadebeteende kan behandlingstiden förkortas med hälften. 

Dock handlar inte det första steget, som Stanley, Brodsky, Nelson och Dulit (2007) fokuserat 

sin studie på, om att endast minska på självskadebeteendet utan det handlar även om att 

patienten ska utveckla färdigheter som hon kan använda sig av i situationer som tidigare lett 

till att hon skadat sig själv. En förkortad behandling kan, som visat, leda till ett minskat 

självskadebeteende, dock är jag kritisk till att behandlingen bör kortas ner då jag tror att det 

kan ta längre tid än sex månader för en patient att utveckla och lära sig de nya färdigheterna 

så pass bra att hon känner sig trygg i att använda dem. Även om patientens 

självskadehandlingar minskar på sex månader tror jag att ett självskadebeteende som övergått 

till ett repetitivt beteende vilket innebär att patienten identifierar sig med det då det har blivit 

en del av henne och då handlingarna i princip sker automatiskt (Åkerman, 2009) kan ta lång 

tid att förändra. Jag tror, att om DBT ska ge ett mer hållbart resultat krävs det att man ger 

patienten tid att lära sig kontrollera och hantera den psykiska smärta som tidigare lett till att 

hon skadat sig själv och att hon får tid till att acceptera, öva och förändra sitt beteende. 

Likasom Stanley, Brodsky, Nelson och Dulit (2007), tror även jag, att en förkortad 

behandlingstid kan resultera i ett större antal återfall.  

 

Förutom att DBT visade signifikanta minskningar av självskadebeteende visade behandlingen 

även minska psykologiska variabler som dissociation, impulsivitet, hopplöshetskänslor, 

depression, ångest, samt öka individens självförtroende och dennes överlevnads – och 

copingstrategier. De signifikanta minskningarna av psykologiska variabler, anser jag, är lika 

viktiga som minskningen av självskadande, då dessa är symtom som är relaterade till 

självskadebeteende och som kan vara bakomliggande faktorer till varför individer skadar sig 

själva. Till exempel dissociation, vilket en person använder sig av för att fly jobbiga känslor, 

är ett tillstånd som kan öka risken för självskadebeteende (Wallroth & Åkerlund, 2002). 

Impulsivitet och självhat kan vara två bakomliggande orsaker till att en person skadar sig 

själv. Självskadebeteendet är även ett sätt för en person att hantera känslomässiga situationer 

(Nock, 2009). 

 

DBT visade på en större signifikant minskning av de variabler som behandlingen främst 

fokuserar på, det vill säga dissociation, impulsivitet och överlevnads – och copingstrategier 

(Low, Jones, Duggan, Power & MacLeod, 2001) och (Bohus et al., 2000). Depression och 

hopplöshetskänslor var ansågs vara en viktig minskning, då dessa två kan leda till att en 

person upprepar sitt självskadebeteende, att graden av självskadehandlingar blir mer allvarlig 
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och de ökar risken för att en person ska begå självmord (James, Taylor, Winmill & Alfoadari, 

2008). ”Mindfulness” är en viktig färdighetsträning för patienter med självskadebeteende. 

Patienter som använder sig av dissociativa tillstånd för att fly undan jobbiga känslor kan inte 

leva eller vara medvetet närvarande i nuet. Träning i ”mindfulness” hjälper patienten att, 

istället för att leva i det förflutna eller i framtiden, leva och agera medvetet i den situation och 

verklighet de befinner sig i (Low, Jones, Duggan, Power & MacLeod, 2001) och (Bohus et 

al., 2000). Psykologiska variabler påverkar även varandra, det vill säga, ”mindfulness” leder 

till en minskning av dissociation och impulsivitet som i sin tur leder till att patientens 

självförtroende ökar. Under behandlingens gång började patienterna tro på sig själva och dess 

kapacitet att faktiskt klara av olika ting vilket ledde till en ökning av självförtroende (Low, 

Jones, Duggan, MacLeod & Power, 2001). Enligt patienter själva har DBT hjälpt dem till ett 

liv utan självskadebeteende, ångest, depression och en bristande impulskontroll. Att lära sig 

reglera känslor uppges ha varit en viktig färdighetsträning för att numera kunna kontrollera 

känslor och impulsivitet som tidigare har lett till att de skadat sig själva. Innan DBT dömde de 

sig själva, sina känslor och tankar på förhand. Allt de gjorde var dåligt eller inte bra nog vilket 

ökade deras hat mot dem själva (Perseius, Öjehagen, Ekdahl, Åsberg & Samuelsson, 2003).  

7.2 Metoddiskussion 
Urvalet av artiklar har varit relativt litet då endast sju studier har inkluderats. Urvalet av 

artiklar har inte gjorts utefter vilket resultat studierna har redovisat, utan att dessa studier har 

visat på liknande resultat har endast varit slumpmässigt. Innan uppsatsen påbörjades fanns 

inga förutbestämda uppfattningar om varken DBT eller självskadebeteende vilket gör att 

sannolikheten att urvalet av artiklar har påverkats utav sådana ses som liten. DBT utvecklades 

för personer med borderline personlighetsstörning vilket troligtvis är anledningen till att de 

flesta studier som finns på DBT har inkluderat denna diagnos och att jag under min 

sökprocess av artiklar endast fann ett begränsat antal som endast fokuserat på DBT och 

självskadebeteende. Då syftet med studien varit att ta reda på DBT´s resultat på 

självskadebeteende och psykologiska variabler som kan relateras till självskadehandlingar har 

studier av borderline personlighetsstörning inte varit aktuella om de inte haft som syfte att 

undersöka behandlingens resultat på självskadebeteende.  

 

Fem av artiklarna har varit kvantitativa och två har varit kvalitativa. Förklaringen till att 

endast två kvalitativa studier används är på grund av att det i de databaser artiklar sökts haft 

fler kvantitativa studier att tillgå. Trots de olika formerna av artiklar har resultatet varit 

liknande dem båda emellan även om det funnits skillnader i hur information framställts. De 
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kvantitativa studierna visar, via mätningar på olika skalor, att DBT signifikant minskar 

frekvensen av självskadebeteende och psykologiska variabler så som depression, dissociation 

och hopplöshetskänslor. De kvalitativa studierna är, till skillnad från de kvantitativa studierna 

mer djupgående. Detta då intervjuer används och patienterna får med egna ord beskriva hur 

DBT har hjälpt dem för att minska deras självskadebeteende och hur behandlingen har 

förbättrat psykologiska symtom. Dock har denna uppsats inte haft som syfte att redovisa vad 

inom DBT som fungerar utan snarare om DBT fungerar på problematiken. Det har funnits 

brister inom de valda studierna vilka behöver beprövas för att ses som säkra resultat. Dessa 

brister är viktiga att belysa då de gör att studiernas resultat inte kan ses som helt tillförlitliga 

utan behövs kompletteras i form av kontrollgrupper och uppföljningsperioder. De brister som 

har uppmärksammats inom de valda studierna är bland annat ett litet urval och att bara en av 

sju har inkluderat män vilket gör att dessa studier blir svåra att generalisera. Även om en 

studie har inkluderat män och visat på signifikanta minskningar, krävs det fler studier för att 

man ska kunna dra några slutsatser. Att män inte har inkluderats skulle kunna förklaras med 

att mäns självskadebeteende inte uppmärksammats i lika stor utsträckning som kvinnors. Att 

män många gånger, istället för att skära sig, använder sig utav handlingar som att bruka våld 

mot sig själva, gör att deras beteende inte ses som självdestruktiva utan benämns istället som 

olyckshändelser eller som en våldsam lek (Laye-Gindu & Schonert-Reichl, 2005). Att man 

tidigare inte trott, uppmärksammat eller inkluderat män kan även vara på grund av den 

generella uppfattningen att självskadebeteende endast är något unga tonårstjejer ägnar sig åt 

(Åkerman, 2009). Att två av studierna inte har använt sig av ett slumpmässigt urval kan ha 

påverkat studiens resultat. De patienter som medverkade i studien hade själv anmält sitt 

intresse om att delta och om de uppfyllde studiens kriteriekrav fick de medverka. Detta menar 

författarna kan ha påverkat studiens resultat då de som anmälde sig först och de som anmälde 

sig senare kan ha skilt sig signifikant från varandra (Bohus et al., 2004). Det är inte alla 

studier som har inkluderat en uppföljningsperiod vilket innebär att man inte vet om DBT ger 

hållbara resultat. Det går därmed inte att fastställa om patienter, efter avslutad behandling, 

återgår till sitt självskadebeteende och om variabler som till exempel depression och 

hopplöshetskänslor återigen ökar.  

7.3 Slutdiskussion 
Jag anser att för att behandling ska vara effektiv och hållbar i längden krävs det att alla 

patienters problemområden blir uppmärksammade och behandlade på samma gång. En 

anledning till att DBT visat sig vara effektiv skulle då kunna vara på grund av att 

behandlingsformen fokuserar, behandlar och minskar ett flertal olika symtom samtidigt. De 
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patienter som DBT fokuserar på lider oftast av flera psykologiska symtom som de behöver få 

behandling och hjälp med att hantera. Dessa psykologiska symtom kan vara de 

bakomliggande orsakarna till deras självskadebeteende vilka behövs behandlas för att 

självskadebeteendet ska upphöra. Kanske hade DBT inte visat sig vara lika effektiv om 

behandlingen endast fokuserat på att minska självskadebeteendet och inte de övriga 

bakomliggande psykologiska symtomen. 

 

Då studier inom ämnet påvisat en del brister finner jag det relevant för framtida forskning att 

fastställa dessa redan framtagna resultat. Att fler forskningar inkluderar kontrollstudier så att 

tillförlitliga slutsatser kan dras om de signifikanta minskningarna av självskadebeteende är ett 

resultat av DBT. Även att fler forskningar inkluderar längre uppföljningsstudier så att den 

långsiktiga effektiviteten av DBT kan fastställas. DBT är en relativt ny behandlingsform och 

då jag i denna litteraturstudie valde att rikta in mig på om DBT minskar självskadebeteende 

och psykologiska symtom, finner jag det intressant och relevant för framtida forskning att 

fokusera på frågan varför DBT fungerar så bra. Hur kommer det sig att andra 

behandlingsformer misslyckats med att minska självskadehandlingar medan DBT lyckas?  Då 

kvalitativa studier mer djupgående förklarar patientens syn på DBT skulle jag finna det 

intressant för framtida forskning att undersöka hur patienter upplever behandlingen, vad som 

har hjälpt dem och vad som varit mest viktigt. 
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