
 

Frågor och svar Självskadebeteende 19/2-21   

   
Svar skrivna av föreläsare Jonas Wallander, 25 februari 2021.  
  
Finns det tips på litteratur kring ämnet?    
https://www.nok.se/titlar/akademisk-psykologi/sjalvskadebeteende/  
Lite off-topic men ändå bra: https://www.nok.se/titlar/akademisk-psykologi/kanslor-som-kraft-eller-hinder/  
En ungdomsroman på temat självskada, skriver av psykolog 
Jenny Jägerfeld: https://www.adlibris.com/se/bok/har-ligger-jag-och-bloder-9789186634032  
   
Är det vanligt att självskadebeteende minskar med åldern?  Alltså att när flickor blir lite äldre så blir 
de mognare?   
Ja, vanligare bland unga tonåringar än äldre. Studier pekar på att det ökar till 17-årsåldern och därefter avtar 
det. Sen om det beror på “mognad” (puberteten är över etc. ) och/eller för att ungdomen har lärt sig 
färdigheter för att hantera känslomässiga bergochdalbanorna är svårt att säga säkert.    
   
Hur ser det ut kring stöd och hjälp från samhället när ungdomen fyller 18 år?   
Ungdomsmottagningen finns för dem mellan 13-25 år: https://www.umo.se/   
Vuxenpsykiatrin kan ta emot efter att en fyllt 18 år, remiss från ungdomsmottagning eller vårdcentral t.ex.    
   
Hur vanligt är det att ssb fortsätter som vuxna?   
Jag har inte hittat några pålitliga siffror på detta. Det jag har läst i forskning är att det är svårt att mäta - bl.a. för 
att det förmodligen finns ett stort mörkertal pga stort stigma/mycket skam som gör att vuxna inte söker vård 
för SSB i samma utsträckning som yngre personer.    
   
Hur vanligt är det att man sväljer farliga artiklar,  - så som skumgummi, rakblad, glas etc?   
Har inga siffror på det. Det kan handla om en sjukdom som heter 
Pica: https://sv.wikipedia.org/wiki/Pica_(sjukdom). Behöver isåfall inte höra ihop med självskadebeteende som 
jag definierade det på föreläsningen. Men kan också vara ett sätt att “trappa upp” eller förändra ett SSB som 
inte längre ger önskad effekt.    
   
Kan tatueringar vara ett självskadebeteende? Jag tänker på dem som gör många, små, ofta , ibland på sej 
själv...   
Kan vara, om det görs själv med syftet att t.ex. lindra ångest, få endorfin-kick etc. Men troligt att 
det isåfall också fyller andra funktioner som förmodligen är viktigare, eftersom det är “krångligare” att göra 
bilder på sig själv istället för att t.ex. bara skära sig. Viktigt att fråga vad syftet/funktionen är och att kartlägga I 
vilka situationer det görs! Är det impulsivt, eller är det välplanerat?    
   
Vad tänker du om piercingar?   
Jag tänker samma som med egen-gjorda tatueringar (se ovan). Att leta efter funktionen är det centrala. Varför 
gör ungdomen det? Verkar det fylla en ångest-reglerande funktion så kan det vara en del av ett SSB. Men också 
värt att fundera på varför hen “gör sig besväret” att sätta dit ett smycke, istället för att “bara” skära sig/göra 
hål i huden.    
   
Ska inte vi se SSB som ett symptom för ohälsa men fokusera mera på de bakom liggande orsaker?   
Det ena behöver inte utesluta det andra, men vi behöver prioritera. Vi behöver oftast hjälpa ungdomen att 
sluta/minska ner på självskada för att kunna jobba med bakomliggande orsaker. Det är t.ex. alltför svårt för en 
ungdom som har fullt upp med att hantera stark ångest i vardagen att samtidigt jobba med en trauma-
behandling.    
   
Hur räknas missbruk av olika slag in i statistiken för SSB?   
Jag vet inte riktigt vad som avses med frågan. Som jag nämnde på föreläsningen så är det vanligt med 
alkohol/drogproblem vid upprepat SSB. Behöver dock inte vara ett uttalat missbruk, utan kan handla om ett 
uttryck för “dysfunktionell impulsivitet”. Behöver inte heller vara så att den som självskadar är påverkad i 
stunden.    
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Alkoholintag samtidigt som ssb, är det vanligt?   
Jag har inte hittat några studier som säger något om samtida alkoholintag och SSB (alltså att ungdomen är 
berusad i samma stund som hen självskadar). Men en stor studie på drygt 30 000 ungdomar i sju olika länder i 
“västvärlden” fann en klart ökad risk för “deliberate self harm” hos ungdomar som också rapporterade att de 
vid några eller flera tillfällen berusat sig med alkohol. “Deliberate self harm” är dock en bredare kategori än 
SSB (inkluderar även självmordsförsök).    
   
 

Finns det studier på ev ökning över tid? Till exempel över en 30 års tid. Eller när uppmärksammades detta 
som SSB?   
Forskning på SSB separerat från i första hand borderline/emotionell instabilitet har ökat mycket sedan början 
på 2000-talet. Innan dess talades det sällan om SSB som något som kunde finnas hos en patient utan att hen 
också hade emotionell instabilitet. Så svårt att veta om det har ökat “på riktigt”, eller om 
det enbart uppmärksammas som enskilt fenomen mer nu än för 20, 30 år sedan.    
   
Vanligare hos transexuella pojkar/män, är det personer som är födda som flickor?   
Precis, på Rfsl:s hemsida benämns de som FtM-transsexuella (kvinna-till-man). Dvs. tilldelade könet “flicka” vid 
födseln - identifierar sig senare som pojke/man.    
   
Förstår jag det rätt att i gruppen trans så självskadar transpojkar i högre utsträckning än transflickor? Och att 
flickor självskadar i högre utsträckning än pojkar?   
Ja, precis. Det är något vanligare att självskada om du tilldelas könet “flicka” vid födseln, oavsett om 
du senare identifierar dig som flicka eller som pojke.    
   
Ungdomar som på olika sätt skadar sig genom sex och blir utsatta, räknas dem ej in i dessa studier och 
statistik?   
Nej, det är inte självskadande enligt de definitioner som används. Sen finns det överlapp, såklart, och ett 
sexuellt risktagande kan fylla samma funktion som ett självskadebeteende (men kan också vara något ganska 
annorlunda).    
   
Ni talar om ökad promiskuitet i gruppen men skulle det även kunna stå för sexuellt självskadebeteende?   
Se svar ovan. Det kan handla om ett ökat risktagande och ett av flera själv-destruktiva beteenden (droger, 
ätstörning, suicidförsök). Kan även vara ett tecken på låg självkänsla/negativa tankar om sig själv och sin 
kropp.    
   
Hej! Jag blir konfunderad av att du gör skillnad på\flickor och transsexuella\". Dels för att många 
transpersoner är just tjejer, dels för att begreppet "transsexuell" är en ålderdomlig term som är på väg bort 
(t.ex. försvinner i ICD-11). Alla personer som upplever könsdysfori (som jag tänker är det som främst har en 
samvariation med självskada) är dessutom inte transkillar eller transtjejer, utan t.ex. ickebinära. Varför 
används inte ordet transperson? Det är viktigt att ickebinära inte glöms bort. Tack!   
Tack för din kommentar/fråga. Det enkla svaret är att de forskningsartiklar som jag hänvisar till använder 
benämningen “transsexuell”. Det är alltså inte jag som gör skillnad på grupperna, utan i forskningen märks ett 
ökad självskadande (och andra svårigheter) hos grupper som är tilldelade ett kön vid födseln, 
och som senare identifierar sig som det “andra” könet (binärt), jämfört med t.ex. personer som är tilldelade 
könet “flicka” vid födseln, och som identifierar sig som flickor. Jag gissar att framtida forskning kommer att 
använda en annan terminologi, men än så länge lever ordet “transsexuell” kvar, så även på RFSL ungdoms 
hemsida: https://rfslungdom.se/ordlista/transsexuell-ts/   
   
Kan man utveckla ett fysiskt beroende i och med utsöndringen av adrenalin och endorfiner?   
Huruvida det blir ett “beroende” som liknar det vid droger eller alkohol vågar jag inte svara på, men helt klart 
att det kan skapa en “kick” som gör att självskadandet blir positivt förstärkt. Liknande som vid hård fysiskt 
träning.    
   
 

 



 
 

Det sägs att självskada “smittar", vilket jag tycker mig ha upplevt i mitt yrke som behandlare. Stämmer det 
och hur tänker man där när man sätter samman denna kategori av unga i tex HVB-boenden?   
Det finns absolut en risk att ungdomar tar efter varandras beteenden, det gäller ju inte bara självskadande, 
utan även droger, utagerande, men också positiva beteenden. Sen är det inte samma sak som att det blir ett 
återkommande beteende hos den personen som “blir smittad”, så att det behöver arbetas med i en 
behandling. Det kanske sker en gång, och sedan inte mer.   
 Innan en placering sker så görs en matchning och bedömning huruvida ungdomen i fråga “passar in” i befintlig 
ungdomsgrupp. Men några garantier finns inte, såklart. Den så kallade “affektsmittan” i gruppen emotionellt 
instabila är stor, det är en del av problematiken som vi räknar med att jobba med i behandlingen.    
   
Hur kan man i skolan stötta/hjälpa dessa barn med ssb? /Ny skolsköterska.   
Fråga och undersök skälen. Validera stressen/sorgen/ilskan eller vad som nu föranleder självskadebeteendet, 
men var tydlig med att beteendet inte är rimligt eller långsiktigt. Går det att få till ett samarbete med 
skolpsykolog? Om det är upprepat så behövs kanske remiss till Bup. Men kom också ihåg att det är väldigt 
vanligt att ungdomar “testar på” att självskada en gång, och sedan aldrig göra om det.    
   
Hur jobbar ni med dessa ungdomar  hos er på Hvb-hemmet?    
Med DBT-interventioner och KBT. Dvs. bygga på Färdigheter gällande Relationer, Känsloreglering, Medveten 
Närvaro och Hantera kriser. Samt Kedjeanalyser/Funktionella analyser; hitta det som 
förstärker självskadandet och försöka minska på det; exponering m.m.   
   
Är sexuella själskadebeteende en del av DSM?   
Nej. Inte ens “vanligt självskadebeteende” är en egen diagnos i DSM, utan behöver studeras ytterligare innan 
detta kan ske.    
   
Kan du säga något om skillnader mellan de som låter SSB bli synligt och de som gör saker för sig själv?   
Jag tänker att en skillnad handlar om funktionen med självskadandet: är det för att känna samhörighet, skapa 
en identitet, att få frågor och kanske omhändertagande = låta det synas. Är det för att ångestreglera i en kris-
situation, och att personen skäms mycket i efterhand = dölja det.    
   
Finns det statistik över SSB på barn/unga som bor på institution och/eller familjehem, kontra om man bor i 
egen familj?   
Det vet jag inte. Gissningsvis är det betydligt vanligare hos omhändertagna/socialtjänstplacerade barn och 
ungdomar, eftersom det kan vara en del av skälen till placeringen.    
   
 Hur kan man som förälder göra? Vi har ju ändå barnen hos oss mesta tiden...   
Och är ju ofta första kontakt med dem när något inträffar. Det är svårt att vara både behandlare och förälder! 
Det väcker så mycket känslor, t.ex. av egna tillkortakommanden och skuld och skam, rädsla och sorg. Om ditt 
barn/ungdom går i någon form av behandling så tycker jag du ska be om stöd och råd därifrån - någon som 
känner ditt barn och vet vad som är bästa bemötandet precis efter en självskada. Om barnet går i DBT så finns 
kanske Familjeband?  Från hemsidan DBTsverige.se: Familjeband är en anhörigutbildning som syftar till lära 
anhöriga att på ett hjälpsamt sätt ta hand om egna känslomässiga reaktioner. Familjeband syftar till att bemöta 
sin närstående på ett effektivare sätt och att etablera nätverk med andra anhöriga.   
   
Var går gränsen när ungdomen behöver vårdas på avdelning?   
Svår fråga, det är så individuellt. Och kan ju handla om annat självdestruktivt beteende också, 
utöver självskadandet. Men generellt: om självskadorna eskalerar; om ungdomen agerar mer och mer 
impulsivt; om personal knappt vågar lämna ungdomen ur sikte av rädsla för självskadande; om ungdomen mår 
så dåligt att hen inte kan ta till sig av något av behandlingen.    
   
Hur ska man bemöta och förhålla sig till självskada inom slutenvården?   
Principerna är detsamma som det jag tog upp på föreläsningen. En skillnad kan såklart vara att det är mer 
allvarliga självskador, vilket kanske väcker mer svåra känslor hos den som arbetar med det.   
   



 
Jag har en undran, har en transkille här hemma på 15 år. Vi fick reda på det rätt nyligen. Det jag kan se är att 
han plockar mycket på sin panna tills det börjar blöda. Även mycket plockande på armarna och även där lite 
blod. Han håller sig mycket för sig själv. Han är på ungdomsmottagningen någon gång i månaden. Är orolig 
om detta eskalerar.   
Det viktiga här tror jag är att fråga ställa frågor om hans mående och hans beteende. Även berätta vad du ser, 
och berätta om din oro (utan att skuldbelägga honom). Om du undviker det uppenbara, så skickar du signalen 
till honom att det är för skrämmande och för svårt för dig. Får han samtalsstöd kring sin identitet? Om detta är 
nya tankar för honom, så behöver han säkert någon att prata med. Kanske är det vad han gör på 
Ungdomsmottagningen. Är det senaste tiden han har börjat dra sig undan och vill vara själv? Om du märker att 
han ändrat sina vanor på andra sätt, t.ex. umgås mindre med sina kompisar, tackar nej till aktiviteter etc. så kan 
det vara ett tecken på att han mår psykiskt dåligt.    
   
En ungdom som blandar självskadebeteende och hot om suicid/självskada till kompisar (nästan lite verbalt 
självskadande) till kompisar. Hur råder man bäst jämnåriga att bemöta sin kompis?   
Här finns bra tips: https://www.umo.se/att-ma-daligt/skada-sig-sjalv/om-nagon-du-kanner-skadar-sig-sjalv/   
Som jag tänker är det lätt att som ungdom ta på sig orimligt ansvar för en självskadande kompis, och/eller 
“tipsa” om saker som blir sämre för kompisen. Också rädsla för att “väcka den björn som sover” = risk att en 
undviker ämnet trots att det är uppenbart. Svårt med balansen alltså, det är därför det finns professionella som 
arbetar med detta.   
   
Kan du ge tips på hur man kan vägleda och var man kan hänvisa föräldrar som vill få kunskap om och som 
har SSB-barn?    
Se länkar nedan.    
   
Hur hanterar man de känslorna som förälder?   
Sök stöd! Det finns anhöriggrupper. Det som väcks kan vara så svårt att hantera, och det ska en inte behöva 
göra själv.    
https://www.shedo.se/  
https://www.1177.se/Uppsala-lan/liv--halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp/patient--och-
narstaendeforeningar/  
   
Manualen:   
Det kom många frågor och önskningar om att få tillgång till manualen. Manualen är dessvärre inte till 
försäljning, och omarbetningen ägs av Humana. Marsha Linehans manual finns att köpa och kan med fördel 
omarbetas så att den passar aktuell verksamhet.  
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