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Självskadebeteende & Expressed Emotion 

        En uppföljning av IKB – Intensiv Kontextuell Behandling 

 

 

Sammanfattning 

Att avsiktligt skära, bränna eller på annat sätt skada sig själv illa är förenat med ett stort 

lidande och väcker ofta starka reaktioner hos de anhöriga. Problematiken är omfattande och 

självskadebeteende förefaller vara en stark prediktor för självmordsförsök och fullbordade 

självmord. Globalt är självmord den näst vanligaste dödsorsaken bland ungdomar. Efterfrågan 

på effektiva behandlingsmodeller för denna målgrupp är stor. I Sverige, närmare bestämt i 

Uppsala har behandlingsmodellen IKB – Intensiv Kontextuell Behandling utvecklats för 

ungdomar med självskadebeteende och/eller suicidala beteenden och deras familjer. Modellen 

är en integrerad individ- och familjeterapeutisk behandlingsmodell. Föreliggande studie 

syftade till att undersöka behandlingsmodellen IKB:s effektivitet i förhållande till minskat 

självskadebeteende hos ungdomarna och minskade nivåer av Expressed emotion hos 

föräldrarna. Sammanlagt har 34 familjer deltagit i studien och de har samtliga genomgått 

behandling inom ramen för IKB-modellen. Resultatet visade på en effektivitet i 

behandlingsmodellen IKB avseende att minska självskadebeteende hos ungdomarna samt att 

minska nivåerna av Expressed emotion hos föräldrarna. Utfallet av studien diskuteras utifrån 

tidigare forskning och metodologiska frågor.  

 

Nyckelord: Intensiv Kontextuell Behandling (IKB), Självskadebeteende, Expressed emotion 

(EE), emotionell överinvolvering, kritik och klander, Deliberate Self-Harm Inventory 

Simplified (DSHI-9), Frågor om Familjemedlemmar (FoF) 
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Abstract 

To intentionally cut, burn or hurt oneself severely is associated with great suffering and often 

arouse strong reactions within the family context. The problem is extensive and self-harm 

appears to be a strong predictor of suicide attempts and completed suicides. Globally, suicide 

is the second leading cause of death among young people. Effective treatment models for this 

group is urgent. In Sweden, (Uppsala) the model IKB - Intensive Contextual Treatment was 

developed for adolescents with self-harm and / or suicidal behavior, and their families in order 

to provide support. IKB is an integrated individual and family therapeutic model. The aim of 

the study were to evaluate the effectiveness of IKB in relation to frequency of self-harm and 

levels of Expressed emotion. A total of 34 families participated in the study and they all 

received treatment in the context of the IKB-model. The families completed the self-

assessment forms for data collection before treatment, after treatment and follow-up. Results 

showed efficiency to reduce self-harm among adolescents and to decrease levels of Expressed 

emotion. The outcome of the study are discussed based on previous research and 

methodological issues. 

 

Keywords: Intensive Contextual Treatment (ICT), Self-harm, Expressed emotions (EE), 

emotional overinvolvement, criticism and blame, Deliberate Self- Harm Inventory Simplified 

(DSHI-9), Questions about family members (FoF) 
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och champagne till min kollega Moa Bråthén Wijana för all hjälp i sifferdjungeln. 

Ett evinnerligt stort tack till alla de ungdomar, flickor och pojkar som i de svåraste 

av stunder har visat sin generositet och fyllt i formulär, inte en gång och heller inte två gånger 

utan tre gånger. De har sammanlagt svarat på hundratals frågor vardera och jag och mina 

kollegor kan bara buga och bocka. Tack också till alla föräldrar, mammor och pappor, 

bonusföräldrar och andra viktiga vuxna som har fyllt i och svarat på alla våra frågor. Vi måste 

komma ihåg att bakom alla dessa siffror och facktermer finns ungdomar som kämpat med att 

hantera starka känslor för att vardagen ska bli lite lättare och det finns mammor som sovit 

utanför sina döttrars dörrar och vakat om nätterna. Det finns pappor som utmanat sina egna 

rädslor för att komma sitt barn närmare. Tack till Er alla, på riktigt TACK!  
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Inledning 

 

Självskadebeteende är ett av de mest oroande och förbryllande av alla mänskliga beteenden. 

Särskilt förbryllande är de tillfällen då människor skadar sig själv utan intention att dö. Om en 

inte har en vilja att dö varför skulle någon göra en sådan sak som att skada sig själv avsiktligt? 

Självskadebeteende utan intention att dö har rapporterats under århundraden men tycks ha 

ökat dramatiskt under senare delen av 1980-talet. Med denna ökning infinner sig ett behov av 

att förstå varför denna typ av självskada ökar och vilka behandlingar som kan vara effektiva 

och hjälpsamma (Nock, 2009).  

 

År 2004 utkom Socialstyrelsen med en rapport: Vad vet vi om flickor som skär sig? I 

rapporten kunde konstateras att kunskapsluckorna inom området var stora och att det 

saknades tillförlitlig information om fenomenets utbredning. En sak som dock kunde 

konstateras var att förekomsten av självskadebeteende, framförallt utifrån definitionen icke- 

suicidalt självskadebeteende, visade sig ha en större utbredning och vara mer vanligt 

förekommande än vad som antagits tidigare. Självskadebeteende leder till enorma kostnader 

för den drabbade individen och dennes familj vad gäller lidande och suicidrisk och är 

samtidigt förenat med kostnader för samhället i stort. Med tanke på omfattningen och 

digniteten av konsekvenserna av självskadebeteende är behovet av effektiva 

behandlingsalternativ akut (Byford et al., 2003). Det finns dock en omfattande brist på 

evidensbaserade behandlingsalternativ för ungdomar med självskadebeteende och deras 

familjer (Asarnow, Berk, Hughes, & Anderson, 2015; Crawford, Thomas, Khan, & 

Kulinskaya, 2007; Kissil, 2011) 

 

Fram till 2013 och innan den senaste upplagan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) ingick icke- suicidalt 

självskadebeteende som ett symtom vid instabil personlighetsstörning. Idag finns det med 

som en egen diagnos tillsammans med Suicidal Behavior Disorder (SBD). Utvecklingen har 

gått framåt och under de senaste åren har en tydlig trend visat sig i etableringen av 

självskadeforskningen som ett separat område och inte bara som en del av studier om 

självmord eller instabil personlighetsstörning (Glenn & Klonsky, 2013; Klonsky, 2007; 

Muehlenkamp, 2005). 
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Självskadebeteende förekommer i alla åldrar men är särskilt överrepresenterat hos tonåringar 

och unga vuxna (Fliege et al. 2009). Det är angeläget att hitta bedömningsmetoder och 

behandlingsmodeller för självskadebeteende utifrån att det är förknippat med ett stort lidande  

för den som är drabbad men också för anhöriga. I Sverige, närmare bestämt i Uppsala har 

behandlingsmodellen Intensiv kontextuell behandling, IKB (Vigren et al., 2016) tagits fram 

för att hjälpa dessa utsatta ungdomar och deras familjer. Intentionen är att leverera en 

behandling som har ett vetenskapligt stöd och en förankring i en empirisk forskning.  

 

Behandlingsmetoden är en integrerad individ- och familjeterapeutisk modell där ungdomen 

som har ett självskadande beteende får hjälp på individnivå samtidigt som anhöriga, framför 

allt föräldrar och syskon införlivas i behandlingen.  

 

Den aktuella studien är ett nedslag i det område som rör föräldrars eventuellt ökade stress, 

överinvolvering och kritik kopplat till ungdomens självskada. Brown och hans forskargrupp 

(1972) såg i tidiga studier inom schizofreniforskningen ett samband mellan klimatet i familjen 

och återfall i symtom. Detta arbete ledde senare fram till begreppet Expressed emotion (EE). 

Vad studien tittar närmare på är IKB-modellens effektivitet att minska föräldrars EE samt 

minskad frekvens av självskada hos ungdomar samt att följa upp resultatet 6 månader efter 

avslutad behandling.      

 

Förekomst av självskada  

Icke suicidalt självskadebeteende, eller non-suicidal self-injury (NSSI) är avsevärt mer 

förekommande bland ungdomar än bland barn och unga vuxna. Studier visar högre förekomst 

bland kvinnor, även om beteendet är vanligare än man tidigare trott bland män (Nock, 2009). 

Men det finns också studier som inte funnit några signifikanta könsskillnader alls bland vuxna 

(Gratz, Conrad, & Roemer, 2002; Hilt, Nock et al. 2008). Den genomsnittliga debutåldern är 

12- 14 år (Jacobson & Gould, 2007; Kumar, Pepe, & Steer, 2004; Muehlenkamp, Havertape, 

& Plener, 2012; Nock, 2010). Även om självskadebeteende har beräknats ungefär tre gånger 

så vanligt bland flickor än bland pojkar (Madge et al., 2008), tenderar denna fördelning att 

jämna ut sig med stigande ålder (Bjärehed, Wångby-Lundh, & Lundh, 2012).  Den siffra 

avseende förekomst som Socialstyrelsen (2004) nämner är en förekomst av 

självskadebeteende på mellan 3-7 procent i ungdomspopulationen i Sverige. Man har i studier 

av skolelever i landet fått resultat som uppmätte att 34-42 procent av skoleleverna självskadat 
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sig åtminstone vid ett tillfälle (Jutengren, Kerr, & Stattin, 2011; Lundh, Wångby-Lundh, & 

Bjärehed, 2011). 

 

Forskning om självskadebeteende  

En tydlig trend under de senaste åren har varit etableringen av självskadeforskning som ett separat 

område och inte bara som en del av studier om självmord eller instabil personlighetsstörning 

(Glenn & Klonsky, 2013;  Klonsky, 2007; Muehlenkamp, 2005). Forskare har dock haft svårt att 

nå konsensus angående definition och klassifikation av självskadebeteende (Jacobson & Gould, 

2007; Nock, 2010). Non-suicidal self-injury (NSSI) eller icke-suicidalt självskadebeteende har 

definierats som “the deliberate self-inflicted destruction of body tissue without suicidal intent for 

purposes not socially sanctioned” och vanliga exempel är bland annat att skära, riva, bränna och 

eller slå sig själv (Allen, 2010; Klonsky & Olino, 2008; Nock, Joiner, Gordon, Lloyd-Richardson, 

& Prinstein, 2006; Whitlock, Eckenrode, & Silverman, 2006).  

Nock, 2009 gör följande klassificering:  

 

 

             

Figur 1. Klassifikation av Självskadande tankar och beteenden (Nock 2009).  

 

Kopplingen mellan självskadebeteende och självmord är komplex och det finns ingen 

etablerad konsensus om huruvida man bäst betraktar självskadebeteende på ett kontinuum där 

självmord utgör en extrem (Hamza, Stewart, & Willoughby, 2012; Skegg, 2005). 

Självskadebeteende verkar vara en stark prediktor för senare självmordsförsök och 
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fullbordade självmord (Hamza et al., 2012; Nock et al., 2006). Globalt är självmord den näst 

vanligaste dödsorsaken bland ungdomar (Hawton, Saunders, & O’Connor, 2012).  

Man har i forskning funnit att självskadebeteende kan fylla ett antal olika funktioner, bland 

annat en känsloreglerande funktion (Klonsky, 2007). Trots att självskadebeteendet kan 

innebära negativa konsekvenser för personen som skadar sig, kan det på kort sikt fungera som 

ett effektivt sätt att få stopp på oönskade och svårhanterliga känslor, tankar och upplevelser 

(Chapman, Gratz & Brown, 2006).   Teorin om emotionsreglering ger en beskrivning av 

utvecklingen och funktionen av självskadebeteende. Andra forskare har gett empiriskt och 

kliniskt stöd till emotionsregleringsmodellen som menar att självskadebeteende är ett sätt att 

reglera negativa känslor såsom ångest, ilska, skuld och skam (Favazza, 1992; Haines & 

Williams, 1997; van der Kolk, 1996). En annan förklaringsmodell är att det ibland handlar om 

självbestraffning (Bennum, 1983; Klonsky et al., 2003). 

Man kan fråga sig varför självskada? Ett svar som forskningen har på den frågan är att det har 

visat sig att negativa känslor minskar efter en smärtsam upplevelse och att smärta, jämfört 

med icke smärtsamma sensationer, leder till mer uttalad minskning av negativa känslor för 

individer med självskadebeteende (Bresin & Gordon, 2013).  

När det kommer till hur familj och kontext påverkar och samverkar med självskadebeteende 

hos ungdomar har man i studier sett att det finns empiriskt stöd för den effekt som en 

invaliderande familjemiljö har på självskadebeteende. Det kan handla om försummelse, kritik 

och klander, rädsla och utanförskap i relationen mellan barn och förälder samt om upplevd 

brist på stöd från sina föräldrar (Zetterqvist, 2014). Det var med utgångspunkt i 

schizofreniforskningen som Brown och hans forskargrupp (Brown, Birley, & Wing, 1972) 

upptäckte att en grupp personer med diagnosen schizofreni inte behöll sin symtomfrihet efter 

utskrivning från vård på sjukhus. De studier som bedrevs kring familjeklimat och återfall i 

symtom ledde till utvecklingen av begreppet Expressed Emotion, EE. I forskningen tittade 

man på vilka komponenter som kännetecknade den kommunikation som förekom i de familjer 

där patienten återföll. Brown (1972) menade att kommunikationen i familjen orsakade stress 

och därmed återfall i symtom.   

Vad det gäller forskningsområdet i Sverige tar Zetterqvist (2014) upp att det råder en brist på 

empiriskt stöd för behandlingar avseende självskadebeteende hos ungdomar och att behovet 

av behandlingsforskning är brådskande. Det har från politiskt håll tillsatts ett nationellt 
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självskadeprojekt som har till syfte att utveckla och samordna insatser för att minska antalet 

unga med självskadebeteende. 

 

IKB- Bakgrund och modellens uppkomst 

Intensiv kontextuell behandling av självskada (IKB) startades med anledning av att det inom 

kommunal socialtjänst och Uppsala läns landsting identifierades ett behov av en 

sammanhållen och specialiserad vård och behandling för ungdomar mellan 13-20 år med 

självskadebeteende och deras familjer. Behandlingsmodellen syftade till att vara ett alternativ 

till kostsamma placeringar på behandlingshem och eller inläggningar inom psykiatrisk 

slutenvård. Under cirka tre månader erbjuds ungdom och familj en integrerad och intensiv 

öppenvårdsbehandling. Behandlingsarbetet inbegriper även kontexten kring familjen vilket 

innebär ett tätt samarbete med skola, socialtjänst och BUP. 

 

IKB bygger på principer från FFT- Funktionell familjeterapi (Alexander, 2013) DBT- 

Dialektisk beteendeterapi (Linehan, 1993) och Kognitiv beteendeterapi (KBT). Behandlingen 

bedrivs av ett specialistteam som sorterar under Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i 

Uppsala län. Förutsättningarna för denna verksamhet samt en plattform inom vilket den 

bedrivs har skapats av landstinget i Uppsala län i samarbete med länets åtta kommuner. 

Verksamheten startades ursprungligen i projektform i augusti 2008 och samfinansierades av 

landsting och kommun. Kontinuerliga uppföljningar med framgångsrika resultat har 

möjliggjort att verksamheten sedan årsskiftet 2010/2011 är permanent (Vigren et al., 2016). 

 

För att bli aktuell för behandling inom ramen för IKB är att traditionell öppenvård inom 

landsting eller kommun är prövad med bristande eller uteblivet resultat och att risk för 

inläggning på barnpsykiatrisk akutavdelning eller placering via kommunens försorg på 

institution föreligger. Behandlingen omfattar en behandlingstid på ca tre månader och de 

familjer som tackar ja till behandlingen erbjuds en sammanhållen individ- och 

familjeterapeutisk insats. IKB erbjuder en intensitet i behandlingen bestående av träffar med 

familj och ungdom flera gånger per vecka.  

Behandlingsmodellen tillåter anpassning, flexibilitet och individualisering utifrån ungdomen, 

dennes familjs situation, behov och resurser. I varje ärende arbetar en individualbehandlare 

med fokus på ungdomen och en familjebehandlare som ansvarar för det familjeterapeutiska 

arbetet. De två behandlarna arbetar nära varandra och har ett gemensamt ansvar i 
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behandlingen. Det främsta behandlingsarbetet bedrivs i familjernas hemmiljö, allt för att 

möjliggöra behandling i så stor utsträckning som möjligt (Vigren et al., 2016).  

 

IKB är en manualbaserad behandlingsmodell och har fyra övergripande mål: 

1. Att öka frekvensen av effektiv känsloreglering 

2. Att öka funktionell kommunikation inom familjen 

3. Att öka närvaron i skola eller annan planerad sysselsättning 

4. Att tillsammans med ungdom och föräldrar upprätta en vidmakthållandeplan och en 

plan för återfallsprevention utifrån ett systemiskt förhållningssätt 

IKB innehåller tre olika faser; kartläggning och motivation, beteendeförändring samt avslut 

och överföring. Nedanstående figur beskriver behandlingsmodellen utifrån de olika faserna 

och innehållet i respektive fas. Första fasen är kort och intensiv. Målet i den första fasen är att 

så snart som möjligt skapa en allians med ungdom och familj och en motivation till att delta i 

behandlingen. Andra fasen består av ett fokus på beteendeförändring. Strategier från KBT, 

FFT och DBT utgör grunden för det arbete som utförs. Den tredje fasen innefattar 

vidmakthållande av behandlingsresultat samt överföring och avslut.  

 

 

Figur 2. IKB:s behandlingsfaser (Vigren et al., 2016). 
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Expressed emotion 

 Som tidigare nämnts var det med utgångspunkt i schizofreniforskningen som Brown och hans 

forskargrupp (Brown, Birley, & Wing, 1972) upptäckte att en grupp personer med diagnosen 

schizofreni inte behöll sin symtomfrihet efter utskrivning från vård på sjukhus. De studier 

som bedrevs ledde till utvecklingen av begreppet Expressed Emotion, EE. Man undersökte 

vilka komponenter som kännetecknade den kommunikation som förekom i de familjer där 

patienten återföll. Det man kom fram till var att negativ kommunikation såsom kritiska 

kommentarer och klander i familjen orsakade stress och därmed återfall i sjukdom. I den 

tidiga teorin om EE tänkte man alltså att det var attityden till patienten som avgjorde 

återfallsfrekvensen. I senare forskning har man vid mikroanalyser funnit att det är ett 

intressant samspel mellan patient och anhöriga i ett mer cirkulärt upptrappningsmönster som 

kan beskriva processen i relationer med högt EE (Goldstein, Rosenfarb, Woo & Nuechterlein 

1994). 

Begreppet EE skiljer på högt och lågt EE, högt EE innebär uttryck av kritiska kommentarer, 

fientlighet genom sätt eller handling och känslomässigt överengagemang i symtombäraren. 

Lågt Expressed Emotion beskrivs som uttryck av värme och positiva kommentarer och som 

frånvaro av högt EE (Brown et al., 1972). Flertalet forskare har genomfört studier kring EE 

och det har utvecklats olika sätt att mäta EE. Camberwell Family Interview, CFI är det 

ursprungliga sättet att mäta EE och är fortfarande det mest använda (Hooley & Parker, 2006). 

Då CFI är omfattande att administrera och tar flera timmar att genomföra har instrumentet,  

Five Minute Speech Sample, FMSS utvecklats (Magana- Amato, 20112). Instrumentet avser 

en fem minuter lång intervju med förälder och är mindre omfattande och tidskrävande än CFI. 

Det har också gjorts försök att mäta EE genom självskattningsformulär. Ett av dem är 

självskattningsformuläret Frågor om Familjemedlemmar, FoF (Hansson & Jarbin, 1997). 

Formuläret konstruerades för att undersöka och beskriva relationen mellan två personer, i 

dyad. 

När det kommer till ungdomar med självskadandebeteende finns det studier som visat att 

ungdomar som har mycket självdömande tankar och som lever i en miljö som präglas av 

mycket kritik, högt EE riskerar att uppvisa en högre grad av självskadande beteende (Dunkley 

& Grilo 2007; Glassman et al., 2007).   

Expressed emotion är ett begrepp som har kommit att bli centralt i det familjearbete som 

bedrivs på den arbetsplats inom vilken jag är verksam, Barn- och ungdomspsykiatrin i 
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Uppsala län.  

Mottagningen, Socialpsykiatriska behandlingsteamet, Barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala 

län där jag har min kliniska vardag riktar sig till målgruppen ungdomar i åldrarna 12-20 med 

ett självskadande beteende och/ eller suicidala beteenden. I vårt arbete möter vi ofta familjer 

där familjekommunikationen präglas av hög stress. Den verbala kommunikationen kan bestå 

av högt EE i form av kritiska kommentarer och en allmänt klandrande kommunikation, 

fientlighet och skuldbeläggande. Kommunikationen kan också bestå i högt EE som uttrycks 

genom emotionell överinvolvering som bottnar i en stor oro. I beteendetermer kan det yttra 

sig genom att föräldrar gör mer av det samma, de ställer frågor till sin son eller dotter för 

många gånger, föräldrar frågar för detaljerade frågor och har ett allmänt påträngande 

förhållningssätt gentemot sitt barn. Detta beteende bottnar ofta i att föräldrarna har en reell 

erfarenhet av att barnet har skadat sig eller försökt ta sitt liv. Föräldrar kan beskriva att de har 

svårt att sova, de ligger vakna om nätterna för att de är rädda att barnet ska skada sig. En 

pappa beskrev det en gång i ett familjesamtal som om han sover med ena ögat öppet. En 

annan mamma har beskrivit sin överinvolvering som att hon när hon sitter i köket, hela tiden 

fokuserad på att lyssna om dottern rör sig i sitt rum på övervåningen. Om hon hör ljud tolkar 

hon det som något positivt, att dottern fortfarande lever. En annan mamma beskrev det som 

att hon lyssnar mycket, lyssnar efter rörelser, lyssnar efter tystnad.  

Ungdomar kan också uttrycka EE genom hög kritik gentemot en eller båda sina föräldrar, 

eller genom att inta stor försiktighet gentemot en förälder och behandla den som skör. De 

kanske inte vill belasta sin förälder med sitt dåliga mående eftersom föräldern själv signalerar 

att denne inte mår bra.  

Högt EE i form av emotionell överinvolvering brukar kunna beskrivas som om man bär med 

sig den person som man är orolig för eller kritisk till fast man inte är tillsammans. Föräldrar 

kan exempelvis ha svårt att koncentrera sig och sköta sitt arbete på grund av att de är för 

upptagna av sitt barns mående. Det är vanligt förekommande att föräldrarna är 

överinvolverade i sina barn och därigenom iakttar stor försiktighet i förhållande till sina barn 

och vår kliniska upplevelse är att dessa ungdomar får mindre krav från sina föräldrar än sina 

jämnåriga. Ibland kan det vara så att det ställs högre krav och ansvar på yngre syskon i en 

familj än på den ungdom som har ett självskadande beteende. Familjen vågar inte utmana och 

ställa krav utifrån en rädsla att väcka ångest eller göra den självskadande ungdomen upprörd. 

En klinisk erfarenhet är att vissa familjer anstränger sig oerhört mycket för att inte visa starka 
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känslor, att föräldrar håller tillbaka för att de inte vill väcka något obehag hos sitt barn. Detta 

kan utvecklas till mönster av att var och en håller på sitt, man delar inget utan tolkar vad de 

andra i familjen tänker och känner. Dessa tolkningar lämnar stort utrymme för 

missuppfattningar med en känsla av att vara oförstådd som följd.     

Utifrån ett kliniskt perspektiv har föräldrar till barn med självskadebeteende självklart en 

anledning till oro utifrån att de har en erfarenhet av att barnet har skadat sig eller har ett 

pågående självskadebeteende. Oron kan dock paralysera ett helt system och familjen inrättar 

sig på många olika plan kring barnet som har ett självskadande beteende. Hierarkiskt blir 

barnet ofta uppflyttat och både direkt och indirekt talar om för familjen hur de ska organisera 

sig. 

Syfte 
 

Syftet med studien var att ta reda på hur effektiv behandlingsmodellen IKB är avseende att 

minska föräldrars Expressed Emotion (EE) samt att ta reda på effektiviteten hos 

behandlingsmodellen IKB avseende att minska självskada hos ungdomar över tid. Syftet var  

att göra en uppföljning sex månader efter avslutad behandling. 

 

Frågeställningar 

 

- Är behandlingen effektiv avseende att minska Expressed Emotion (EE) hos föräldrar 

mätt med självskattningsformuläret Frågor om Familjemedlemmar (FoF)? 

 

- Är behandlingen effektiv avseende att minska självskada mätt med frågeformuläret 

Deliberate Self-Harm Inventory Simplifie (DSHI-9)? 

 

Metod 
 

Undersökningsgrupp  

Deltagare i aktuell studie var ungdomar och föräldrar som erhållit och genomgått behandling 

utifrån IKB-modellen under tidsperioden januari 2012- januari 2015. Studien byggde på 

delvis redan insamlat material från den forskningsstudie som bedrivs på mottagningen i 

samarbete med Karolinska institutet. Samtliga familjer som erhållit behandling utifrån IKB-
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modellen under aktuell tidsperiod har också tillfrågats om deltagande i den pågående 

forskningsstudien. De familjer som utgjort urvalsunderlaget för aktuell studie var 34 till 

antalet och i dessa familjer fanns sammanlagt 29 flickor och 5 pojkar. 16 ungdomar bodde 

med båda sina föräldrar, 10 ungdomar bodde med mamma, 6 bodde växelvis hos mamma och 

pappa, en ungdom bodde med pappa och en ungdom var placerad i familjehem. 

Genomsnittsåldern för ungdomarna var 14,5 år där den yngsta var 12 år och den äldsta var 18 

år, samtliga födda och uppvuxna i Sverige. Inklusionskriterier för forskningsstudien var 

ungdomar 13-19 år med ett aktivt självskadebeteende och/eller suicidalt beteende så som  

tankar, hot, planer eller försök. Exklusionskriterier var allvarlig psykiatrisk problematik som 

kräver intensiv och specialiserad vård exempelvis psykotiska symtom. Alternativt otillräcklig 

kommunikationsförmåga till följd av intellektuell funktionsnedsättning eller 

autismspektrumtillstånd, samt omfattande substansbrukssyndrom. Av de familjer som 

uppfyller inklusionskriterierna för forskningsstudien på kliniken påbörjade 43 familjer 

behandling under tidsperioden januari-2012-januri 2015. I denna studie redovisas resultat från 

34 familjer. Anledning till bortfallet av nio familjer är följande: 

 Tre familjer tackade nej till att delta i studien 

 Fyra familjer avsade sig medverkan i studien vid uppföljning 

 En ungdom bedömdes ha så stora svårigheter att det ur ett etiskt perspektiv inte var 

lämpligt att delta i studien 

 En familj avbröt behandlingen 

I dessa nio familjer var samtliga ungdomar flickor med en genomsnittlig ålder på 14 år. Av 

dessa nio ungdomar bodde 3 ungdomar med båda sina föräldrar, 5 bodde med mamma ensam 

eller med mamma och ny partner och en bodde växelvis hos sina föräldrar. Samtliga 

ungdomar är födda och uppvuxna i Sverige, en ungdom har föräldrar med ursprung i annat 

land. 

Instrument 

De två instrument som utgjorde underlaget för denna studie och som använts för att besvara 

frågeställningarna är del av ett större antal självskattningsformulär som ingår i den 

forskningsstudie som pågår på mottagningen. De aktuella instrumenten är: 

Frågor om Familjemedlemmar - FoF är ett självsvarsinstrument som undersöker relationer i 

dyader inom ett familjesystem (Hansson & Jarbin, 1997). Instrumentet är utvecklat för att mäta 
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både den riktade kritiken och den känslomässiga involveringen som en person ger ifrån sig 

gentemot en annan samt det man uppfattar från en annan person. Den svenska versionen består 

av 30 påståenden. Mamma, pappa och/eller annan i nätverket fyller i formuläret för att 

beskriva relationen till barnet och barnet fyller i ett formulär för att beskriva relationen till 

mamma, pappa och/eller annan. Instrumentet har fyra olika delskalor: Upplevd kritik (UK), 

Upplevd Emotionell Involvering (UEI), Kritiska kommentarer (KK) samt Emotionell 

överinvolvering (EÖI). Höga värden inom de tre första skalorna innebär att man är kritisk till 

den andra parten i dyaden. Låga värden innebär att man är föga kritisk. På den fjärde delskalan 

Emotionell Överinvolvering (EÖI) innebär höga värden att man är mycket känslomässigt 

involverad i den andra parten i dyaden, detta indikerar att man reagerar starkt på vad den andre 

gör, säger eller känner. Överinvolvering innebär att man försöker mäta en belastande närhet i 

relationen. Poängvidden är 1–5. FoF- Frågor om familjemedlemmar har visat god reliabilitet 

enligt Hansson och Jarbin (1997) på samtliga delskalor, Upplevd kritik (UK), Upplevd 

Emotionell Involvering (UEI), Kritiska kommentarer (KK) samt Emotionell överinvolvering 

(EÖI). Cronbachs alfa för de fyra skalorna har beräknats till 0.61-0.89. 

Deliberate Self-Harm Inventory-simplified; DSHI-9 (Gratz, 2001; Lundh, Karim, & Quilisch, 

2007). Är ett självskattningsinstrument med 9 frågor som används för att bedöma avsiktligt 

självskadebeteende och olika aspekter av detta i form av frekvens, svårighetsgrad och typ. Det 

är en förkortad version av ursprungsversionen DSHI. Nio typer av fysiska 

självskadebeteenden skattas i detta formulär liksom frekvens det senaste halvåret, från aldrig 

(0 poäng) till mer än fem gånger (6 poäng). Maxpoäng för testet är 54 poäng. DSHI-9 har 

visat god reliabilitet när den används som förkortad version (Lundh, Karim & Quilisch, 

2007). DSHI i Gratz´s (2001) studie har visat hög intern konsistens, test-retest reliablilitet och 

validitet i ett urval av doktorandstudier med en medelålder på 23 år.   

Genomförande  

Ungdomarna och deras föräldrar informerades muntligen och skriftligen om såväl 

behandlingen som forskningsstudien och fick möjlighet att ge sitt medgivande till att delta 

eller avstå i studien. Insamling av materialet skedde före det att behandlingen inleddes, 

eftermätning skedde i direkt anslutning till behandlingens avslut samt vid uppföljning 6 

månader efter avslutad behandling. För att säkerställa att frågorna inte missuppfattades fylldes 

självskattningsformulären i under närvaro av behandlingspersonal som kunde besvara frågor 

vid behov och stå till tjänst om förtydliganden behövde göras. Då denna studie, som tidigare 
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nämnts, är att betrakta som del av den större forskningsstudien som för närvarande pågår 

avseende IKB-modellen, har undersökningsmaterialet till denna studie begränsats till 

instrumenten FoF- Frågor om Familjemedlemmar och DSHI-9 Deliberate Self-Harm 

Inventory-simplified. Resultatet från FoF Frågor om Familjemedlemmar presenteras genom 

fyra delskalor. De för denna studie aktuella delskalorna är KK (Kritik och Klander) och EÖI 

(Emotionell övernvolvering). Detta utifrån att det är dessa delskalor som mäter nivå av 

Expressed emotions. För att mäta nivå av minskad självskada används instrumentet DSHI-9 

Deliberate Self-Harm Inventory-simplified som primärt utfallsmått.  

Etiska överväganden 

Inför denna studie har individskyddskravet tagits i beaktande genom Vetenskapsrådets fyra 

allmänna huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR). 

Vad gäller informationskravet och samtyckeskravet har samtliga familjer som deltar i studien 

både muntligt och skriftligt informerats om att deltagandet är frivilligt och att de kommer att 

erbjudas samma behandling oavsett medverkan i studien eller inte. De har också informerats 

om att de när som helst kan avbryta deltagandet i studien. Om ett avbrytande skulle ske under 

behandlingstiden kommer de att få samma behandling och bemötande som vid ett deltagande i 

studien. Vissa familjer har önskat mer ingående muntlig presentation av forskningsprojektet 

och syftet med detta. Tid har då lagts på en mer ingående presentation och flertalet föräldrar 

har uttryckt att känns bra att bidra till att hjälpa andra genom sitt deltagande i studien. När det 

gäller konfidentialitetskravet har samtliga respondenter tilldelats ett kodnummer i 

undersökningen. Inga personuppgifter har publicerats och inte heller har några uppgifter som 

kunnat kopplas till en viss person har presenterats. Kodnyckel och svarsformulär har förvarats 

separat i brandsäkert arkivskåp där endast behörig personal har haft tillgång till nyckel. 

Nyttjandekravet har tagits i beaktande genom att det insamlade materialet endast fick användas 

i detta forskningsändamål. Hantering av personuppgifter regleras enligt personuppgiftslagen 

(1998:204) och ansvarig för dessa är Karolinska institutet. Den på mottagningen pågående 

forskningsstudien har godkänts av den regionala etiknämnden i Stockholm (Dnr 2011/1593-

31/5). 

Angående Vetenskapsrådets rekommendationer om förhållningssätt genom 

forskningsprocessen har beaktande tagits till rekommendation 2. Respondenterna har 

informerats om vart de kan vända sig för att ta del av resultatet av studien och eventuella 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR
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publikationer.  Rekommendation 1 har dock inte varit aktuell att ta ställning till då all data har 

rapporterats på gruppnivå. 

Statistiska metoder 

Statistikprogrammet IBM SPSS Statistics program (Pallant, 2010; Wahlgren, 2009) användes 

vid de statistiska analyserna. 

För att besvara frågeställningen avseende behandlingsmodellen IKB:s effektivitet att minska 

föräldrars nivå av Expressed emotion användes ANOVA upprepade mätningar vid analys av 

föräldrarnas svar utifrån självskattningsformuläret FoF- Frågor om Familjemedlemmar.  

Behandlingseffekten på förändringar i självskada analyserades med Friedmans test en icke- 

parametrisk motsvarighet till envägs ANOVA upprepade mätningar.  Ett icke-parametriskt 

test bedömdes lämpligt utifrån att fördelningen av data inte var normalfördelad. 

Resultat 
 

Nedan visas resultatet av beräkningar av graden av Expressed emotion (EE) genom 

delskalorna Kritik och klander (KK) samt Emotionell överinvolvering (EÖI).  

Tabell 1 

Graden av Expressed emotions hos föräldrar i förhållande till sina barn mätt med FoF- 

Frågor om Familjemedlemmar, före behandling, efter samt vid uppföljning 6 månader efter 

behandlingens avslut. 

FÖRÄLDRAR FÖRE 

M (SD) 

EFTER 

M (SD) 

6 MÅN 

M (SD) 

MAMMOR   

(n=34) 

   

KK1 1.78(0.78) 1.32(0.67)* 1.20(0.67)* 

EÖI2 2.40(0.63) 2.02(0.65)* 2.01(0.56)* 

PAPPOR 

(n=27) 

   

KK 1.48(0.72) 1.33(0.68) 1.20(0.64) 

EÖI 2.30(0.57) 2.15(0.63) 2.02(0.60) 

 
1 Kritik och klander (FoF nornalgrupp mammor 1.82, pappor 1.85) 

2 Emotionell överinvolvering (FoF normalgrupp mammor 2.11, pappor 1.87) 

*p<.05 
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Envägs variansanalys ANOVA vid upprepade mätningar genomfördes för att jämföra föräldrars 

rapporterade kritik och emotionella överinvolvering mellan de tre olika mätpunkterna, före, efter 

och 6- månader efter avslutad behandling.  

 

Resultatet visade en signifikant förbättring över tid avseende mammors kritik och klander 

gentemot sina barn. Wilks´ Lambda = .57, F (2,32) = 11.56, p < .0005, multivariate partial eta 

squared = .44. 

 

En statistisk signifikant förändring avseende mammors självrapportering på delskalan EÖI- 

emotionell överinvolvering kunde konstateras, Wilks´ Lambda = .68, F (2,32) = 7.15, p < .005, 

multivariate partial eta squared = .32. 

 

Testet visade inga statistiskt signifikanta skillnader avseende pappors skattningar på delskalan 

KK – Kritik och klander, Wilks´ Lambda = .81, F (2,25) = 2.73, p =.09, multivariate partial eta 

squared = .19. 

 

En minskning av avseende pappors emotionella överinvolvering (EÖI) uppmättes men inte i nivå 

med en statistisk signifikant förändring Wilks´ Lambda = .81, F (2,23) = 2.69, p =.09, 

multivariate partial eta squared = .19. 
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Resultatet av beräkningar avseende frekvens av självskada: 

 

Tabell 2 

Graden av självskada hos ungdom mätt med DSHI-9, Deliberate Self-Harm Inventory 

Simplified, före, efter samt 6 månader efter avslutad behandling. 

 

 

 N M SD Min Max 25th Md 75th 

Före 34 17.15 13.63 0 41 .75 17.50 30.00 

Efter 34 9.82 12.47 0 37 .00 2.00 19.00 

6- mån 34 10.29 14.21 0 54 .00 .50 17.00 

 

 

Resultatet på Friedmans test indikerar att det var en statistisk signifikant skillnad avseende 

frekvens av självskada mätt med självskattningsinstrumentet DSHI-9 vid de tre mättillfällena  

före, efter samt vid uppföljning 6 månader efter behandlingens slut χ2 (2, n = 34) = 6.17, p < 

.05. Granskning av medianvärderna visar en minskning i frekvens av självskada från 

förmätning (Md = 17.5) till eftermätning (Md = 2) och ytterligare minskning vid uppföljning 

(Md =0.5).  
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För att visualisera spridning samt förändring i självskadefrekvens över tid presenteras 

boxplots, Figur 1. 

 

 

Figur 1 illustrerar medianvärdet för frekvens av självskada före- efter behandling samt 6- 

månader efter behandlingen avslutats. Värdet för kvartil 1 och 3 samt högsta värde 

åskådliggörs för samtliga 3 mätpunkter. 
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Diskussion 

 

Det övergripande syftet med aktuell studie var att utvärdera hur effektiv behandlingsmodellen 

IKB varit avseende att minska föräldrars Expressed emotion (EE) samt att minska 

självskadebeteende hos ungdomarna.  

 

Resultatdiskussion 

Behandlingseffekten utvärderades med självskattningsformuläret DSHI-9 som mäter frekvens 

av självskadebeteende. Vad gäller IKB:s effektivitet att minska självskada visar resultatet på 

en signifikant förbättring hos de ungdomar som erhållit behandling. Resultatet tyder således 

på att IKB är en effektiv behandlingsmodell för att minska ungdomars frekvens av självskada. 

Noteras bör att det handlar om en minskning i frekvens av självskada, inte ett upphörande för 

gruppen i stort. Flertalet ungdomar har rapporterat hög frekvens av självskada, uppåt 40 

självskadetillfällen senaste månaden vid första mättillfället, medan andra har rapporterat något 

enstaka tillfälle. Spridningen i gruppen är stor och det bör tas i beaktan vid analys av 

resultatet. Resultatet visar att en det sker en minskning av antalet självskadetillfällen med 

ungefär hälften, från ett medelvärde på 17.15 tillfällen vid inskattning till 9.82 tillfällen vid 

behandlingens slut samt 10.29 självskadetillfällen vid uppföljning 6 månader efter avslutad 

behandling. Denna studies resultat står sig i jämförelse med en utvärdering av DBT-

behandling i Stockholm Läns Landsting (Hallek, Borg, Kordnejad-Karlsson, Larsson & 

Rudberg, 2011) med den skillnaden att IKB-modellens målgrupp är betydligt mer belastad i 

termer av högre självskadefrekvens.  

 

Vad gäller IKB:s effektivitet att minska föräldrars Expressed emotion i förhållande till sina 

barn visar resultatet en förbättring hos både mammor och pappor. En skiljaktlighet visar sig 

dock i resultatet där mammor gör en signifikant förbättring medan pappor visar förbättrade 

resultat men inte i statistisk signifikant mening. Detta gäller för både delskala Kritiska 

kommentarer (KK) samt delskala Emotionell överinvolvering (EÖI). Mammors rapport 

avseende sänkta nivåer av emotionell överinvolvering och kritiska kommentarer i förhållande 

till sina barn överensstämmer med en klinisk iakttagelse. De mammor som genomgår 

behandling enligt IKB-modellen förefaller utifrån ett kliniskt perspektiv på gruppnivå 

tillgodogöra sig behandlingen på ett sådant sätt att den hjälper dem till minskad stress och oro 

kring sina barn och bidrar till att stabilisera det känslomässiga klimatet på såväl individnivå 

som på familjenivå. Värt att notera i sammanhanget är att tio stycken ungdomar bodde hos sin 
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mamma enbart, sex stycken växelvis hos mamma och pappa, medan en ungdom var boende 

hos sin pappa. Mammorna i aktuell studie förefaller stå för den vardagliga omsorgen kring 

ungdomen i större utsträckning än vad papporna i studien gör. Av det totalt 34 ungdomarna i 

studien var det endast två ungdomar som inte bodde tillsammans med sin mamma, en bodde 

med pappa och en ungdom var placerad i familjehem. 

 

I en fenomenologisk studie (Oldershaw, Richards, Semic & Schmidt, 2008) beskriver 

föräldrar till ungdomar med ett självskadebeteende känslor av förlust, sorg, besvikelse, skuld 

och rädsla. Föräldrarna förstod att deras barns självskadeproblematik hade påverkat deras 

egna beteenden som förälder och familjelivet i stort. De beskrev situationen som ”walking on 

eggshells” kring ungdomen, nervösa att trigga en ny episod av självskada. De menade att 

detta påverkade deras föräldrastil och deras förmåga att bibehålla gränser inom familjen. 

Denna forskning går helt i linje med det som föräldrar som genomgått behandling utifrån 

IKB-modellen rapporterar, nämligen att de hamnar i ett läge i familjen där anpassningar kring 

ungdomen med självskadebeteende blir för stor, reglerna färre och gränserna inom familjen 

blir otydligare. Då föräldrarna rapporterar minskad nivå av emotionell överinvolvering (EÖI) 

efter behandling och vid uppföljning borgar det för att IKB-modellen hjälper föräldrar att 

minska dessa nivåer av stress, oro, kontroll och anpassning.   

 

Pappors nivå av Expressed emotion (EE) var vid inledningen av behandlingen relativt låg då 

de förefaller vara mindre kritiska och mindre emotionellt överinvolverade i förhållande till 

sina barn. Att behandlingen inte når en signifikant förbättring på detta område kan om möjligt  

förklaras av de relativt låga ingångsvärdet avseende kritik och klander samt emotionell 

överinvolvering som förelåg hos papporna i aktuell studie.  

 

Metoddiskussion 

I denna studie har ett antal metodologiska utmaningar kunnat urskiljas. En sådan utmaning är 

den att utan en jämförelsegrupp går det inte att påvisa att de förändringar som visats i studien 

kan vara en följd av behandlingen eller om det handlar om andra faktorer. För att kunna dra 

sådana slutsatser krävs en randomiserad kontrollerad studie. Inom ramen för det 

forskningsprojekt som pågår på kliniken förs diskussion om att hitta en kontrollgrupp. Detta 

är komplicerat ur ett etiskt perspektiv då dessa ungdomar befinner sig i en mycket utsatt 

situation med ett stort vårdbehov, i många fall akut. Att då väljas ut att ingå i en kontrollgrupp 
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och få en annan typ av vård eller i värsta fall bli satt på väntelista kan inte anses som etiskt 

riktigt.  

 

En annan fråga som bör ställas i sammanhanget är den om vad som bör ses som en rimlig nivå 

av självskada, både när det kommer till frekvens och till utförande. Vad beträffar frekvens av 

självskada framkom det i en stor svensk studie (Zetterqvist, Lundh, Dahlström & Svedin, 

2013) av ungdomar 15-17 år att så många som var tredje ungdom rapporterade att de 

avsiktligt hade skadat sig själv åtminstone vid ett tillfälle det senaste året. Detta komplicerar 

synen på vad som är normalvariation samt var gränsen går för klinisk nivå. Likaså bygger 

resultat i aktuell studie på ett instrument som bygger på självrapportering. En begränsning 

med självrapportering kan vara att respondenten lämnas till egen tolkning av frågan. Detta 

kan bidra till att vissa respondenter rapporterar självskada så som att bita sig i läppen eller 

nypa sig själv hårt i armen medan andra tillskriver självskada en mer allvarlig nivå så som att 

skära, bränna eller banka huvudet i något hårt. Frånvaron av möjligheten att ställa följdfrågor 

bidrar till att respondenten lämnas till att besvara frågan utifrån sin egen tolkning och 

förståelse av frågan. Samtidigt bör tillförlitligheten i de självskattningsformulär som använts i 

studien ses som god, det är standardiserade formulär som använts i utvärderande sammanhang 

i stor utsträckning.    

 

Vad gäller bortfallet i studien har föräldrar meddelat att de inte avser att fullfölja deltagandet i 

studien utifrån att de tycker att det har varit arbetsamt att fylla i formulären, att de är trötta och 

inte orkar. Detta har givetvis respekterats. En flicka bedömdes inte vara i skick att besvara 

frågorna utifrån aktuell funktionsnivå och en familj avbröt behandlingen. Utifrån ett kliniskt 

perspektiv är det imponerande att så många trots sin utsatthet och illabefinnande har tagit sig 

tid att besvara frågorna i självskattningsformulären. 

 

Det som också i sammanhanget är värt att ägna uppmärksamhet åt är definitionen av 

självskadebeteende i ett forskningssammanhang. Vad menar vi egentligen när vi pratar om 

självskadebeteende och hur förhåller vi oss till detta komplexa fenomen? Zetterqvist (2014) 

berör i sin avhandling om icke suicidalt självskadebeteende bland svenska ungdomar 

svårigheten med definitionsfrågan som forskningsfältet ställs inför och utmaningen som följer 

av detta. Ska icke suicidalt självskadebeteende ses som ett symtom av psykisk sjukdom, eller 

som ett kriterium vid emotionell instabil personlighetsstörning? Som ett separat faktum eller 

som en mer generell lösning på en smärtsam situation? Alternativt som en effekt av dålig 
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impulskontroll eller som ett resultat av svårigheter i emotionsreglering? Det som blir tydligt i 

aktuell studie och vid bearbetning av data är att det är synnerligen viktigt att när frågor kring 

självskadebeteenden ställs behöver de vara så tydliga och klara som möjligt så att 

tolkningsutrymmet för respondenten minimeras. Vad är det egentligen vi frågar efter när vi 

frågar om självskadebeteende, är det frekvens, är det svårighetsgrad, är det funktion? I aktuell 

studie är spännvidden mellan antalet självskador stort då vissa ungdomar rapporterat så 

mycket som över 40 självskador per månad medan andra har rapporterat bara några få. Det är 

viktigt att vi separerar och definierar viken typ av självskada som avses så att mild, medel 

eller svår typ av självskada inte riskerar att förväxlas och/eller blandas ihop. 

 

Slutsats och framtida forskning 

Sammanfattningsvis kan slutsatsen från aktuell studie bli att behandlingsmodellen IKB är 

effektiv för att minska självskadebeteenden hos ungdomar samt att minska Expressed emotion 

hos föräldrar i termer av emotionell överinvolvering och kritiska kommentarer. Mammorna i 

studien har uppnått en signifikant förbättring avseende emotionell överinvolvering, kritik och 

klander medan papporna har gjort en förändring i positiv riktning. För att se om det är 

behandlingsmodellen IKB som bidragit till dessa förändringar i vidare mening bör en 

randomiserad kontrollerad studie genomföras där jämförelse med annan typ av behandling 

blir möjlig. Trots att undersökningsgruppen i denna studie varit förhållandevis liten har ändå 

resultat av signifikanta förbättringar framkommit vilket är lovande för behandlingsmodellen 

IKB i stort. Då den större forskningsstudien är i ett skede där den ska avslutas och summeras 

kommer den aktuella studiens frågeställningar och flertalet frågeställningar därtill kunna 

besvaras med en större undersökningsgrupp och uppföljning kommer att kunna göras över tid 
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Bilaga 

 

 

Bilaga 1. Skriftlig information till föräldrar som tillfrågas om deltagande i 

studien 

Information om forskningsprojektet Intensiv kontextuell behandling av 

självskada (IKB): en integrerad individ- och familjebehandlingsmodell. 

Du/ni som förälder/vårdnadshavare tillfrågas härmed om att delta i ett projekt som rör 

effekten av stöd till ungdomar och familjer när ungdomen har någon form av självskadande 

beteenden. Behandlingen ges specifikt till familjer med ungdomar med 

självskadebeteende/och eller självmordshandlingar samt till familjer där dessa problem kan ge 

så stora svårigheter i familjen att ni och andra överväger en placering av barnet utanför 

hemmet. Tanken med behandlingen är att ni som familj ska få snabb och intensiv hjälp med 

de svårigheter som rör ert barn med självskadande beteende.   

Behandlingen som utvärderas heter Intensiv kontextuell behandling av självskada (IKB). 

Programmet IKB bygger på principer från bland annat funktionell familjeterapi, FFT, 

dialektisk beteendeterapi, DBT, och kognitiv beteendeterapi, KBT. Ni kommer att ha kontakt 

med en individualbehandlare och en familjebehandlare, och planerar tillsammans med dem 

upplägget på fortsatt bedömning och behandling. Exakt vad som ingår i behandlingen 

bestämmer ni i samråd med behandlarna. Föräldrar och ungdom samtalar ibland tillsammans 

och ibland var för sig utifrån en gemensam planering med behandlarna. Personalen arbetar 

mobilt, d v s kommer hem till er om det passar er bäst eller så kommer ni till mottagningen i 

Uppsala. Behandlingen är intensiv under tre månader och efter dessa tre månader är målet att 

ni som familj kan ta emot en mer lågintensiv behandling.  

Syftet med detta projekt som ni nu tillfrågas om att delta i är att undersöka effekten av 

programmet IKB, samt hur ni upplever den hjälp ni får.  

 

Vad innebär studien för er? 

Om ni väljer att delta i denna studie får både föräldrar och ungdom träffa en person från IKB-

teamet för en intervju. Han/hon ställer frågor om er situation, ungdomens 

självskadebeteenden, och om hur problemen yttrar sig. Efter intervjun kommer ni och 

ungdomen att få besvara varsitt formulär med frågor om ungdomens styrkor och svårigheter, 

samt familjens sätt att hantera situationen på. Som förälder tillfrågas du också om att i en kort 

intervju berätta om ditt barn fritt under ett par minuter, och att detta spelas in på ljudband. 

Efter att ni gjort dessa intervjuer och skattningar påbörjas behandlingen. Effekten av IKB 

utvärderas kontinuerligt genom att ni varje vecka får besvara några få frågor som rör ert barns 

mående liksom strategier som ni använder, samt 6 och 12 månader efter avslutad behandling, 

då ni tillfrågas om att återigen fylla i samma frågeformulär som vid bedömningsfasen. Ni kan 

som föräldrar, när som helst, bestämma er för att avstå från att fylla i enkäter eller fortsätta 

delta i projektet. Alla får samma behandling oavsett om man väljer att delta i denna 

studie/projekt eller inte.  
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Vilka är riskerna? 

Inga risker med denna behandling eller deltagande i studien finns redovisade.  

Finns det några fördelar?  
IKB bygger på principer från andra evidensbaserade behandlingsprogram som är utvärderade 

som t.ex. DBT och FFT. Tanken är att stärka föräldrar i sin roll och erbjuda stöd för att få mer 

ork och möjlighet att hjälpa sitt barn på bästa sätt. Fokus är inte bara på de problem som är, 

utan även på att lyfta fram ungdomen och familjens styrkor som bidrar till familjens 

välmående och fungerande.  

 

Sekretess, tystnadsplikt, databearbetning 

Alla handlingar beträffande din/er medverkan i projektet kommer att behandlas konfidentiellt. 

Sekretess gäller enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), vilket innebär att ingen 

obehörig får ta del av uppgifter ingående i en forskningsstudie. All personal du kommer i 

kontakt med i projektet har tystnadsplikt.  

De frågeformulär du/ni fyller i får ett kodnummer. Forskarna har en kodnyckel som berättar 

hur ett kodnummer kan paras ihop med en enskild individ. Utan kodnyckeln kan övrigt 

material inte spåras till enskild individ. Kodnyckeln förvaras separat och inlåst. Tillgång till 

materialet har endast de forskare och behandlare som är knutna till projektet. Kodnycklarna 

förstörs så fort data är analyserad och rapporterad. Bandinspelningarna förvaras på 

motsvarande sätt som ovan. Dessa avidentifieras, får en kod, och förstörs efter analys av 

banden. 

Den huvudsakliga delen av undersökningsresultaten kommer att presenteras på gruppnivå. Ett 

fåtal dagliga och veckovisa registreringar av t.ex. allmänt mående och de terapeutiska 

strategier som man använder, beskrivs i avidentifierad form som grafer som visar frekvenser 

på individnivå. Inga enskilda individer kommer att kunna identifieras då data bara beskriver 

frekvenser och ingen personlig information förekommer. 

Personuppgifter och information om studiens resultat? 

Hanteringen av dina personuppgifter regleras enligt Personuppgiftslagen (1998:204) och 

ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Du har rätt att utan kostnad, efter 

skriftlig begäran, få ett registerutdrag en gång per år och att få rättelse av felaktiga uppgifter. 

Vänd dig i så fall till projektledaren Pia Enebrink (adress och telefon på nästa sida). 

Resultaten kommer att publiceras i form av vetenskapliga rapporter i internationella 

tidskrifter. Du som deltagare kan även få information om resultaten av studien genom att 

skriftligen kontakta projektledaren. 

Försäkring och ersättning 

Normalt försäkringsskydd gäller. Ersättning motsvarande en biobiljett erbjuds vid varje 

utvärderingstillfälle till varje familjemedlem som fyller i formulär.  

Frivillighet  

Deltagandet i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt/ert deltagande utan 

att ange någon särskild förklaring. Detta påverkar inte ditt eller ditt barns sedvanliga 

omhändertagande inom Barn- och ungdomspsykiatrin. 

Forskningshuvudman är Karolinska Institutet  

Ansvarig forskare är: Pia Enebrink 
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Med dr, Leg psykolog, leg psykoterapeut 

Sektionen för Psykologi 

Karolinska Institutet 

Fogdevreten 2A 

171 65 Solna 

Tel: 08-524 877 38 

Om du vill ha ytterligare information om studien eller avbryta Ditt deltagande kontakta: 

Moa Bråthén Wijana  
Leg. psykolog och doktorand vid Karolinska Institutet  

Tel: 070-611 29 20  

 

Medverkande forskare 

Ata Ghaderi , professor i klinisk psykologi, Institutionen för klinisk neurovetenskap, 

Karolinska Institutet. 
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Bilaga 1.2 Samtycke till deltagande i forskning 
 
Jag har informerats om studien och fått möjlighet att ställa frågor och få dem besvarade.  
Jag är medveten om att deltagandet i studien är frivilligt och att jag när som helst kan 
avbryta mitt deltagande utan att ange någon särskild förklaring.  
 
Jag samtycker härmed till att delta i denna studie och att mina och mitt barns personuppgifter får 
behandlas på det sätt som beskrivs i informationen om forskningsstudien. 
 
Jag är medveten om att resultatet från studien behandlas under sekretess, och ingen obehörig 
kommer att veta att jag eller mitt barn deltagit eller kunna se hur just vi svarade. Svaren kommer 
statistiskt huvudsakligen att presenteras i anonymt gruppformat, och en mindre del sammanställas 
avidentifierat i grafer. All data presenteras så att enskilda personers svar inte kan identifieras.  
 
Jag lämnar även mitt medgivande till att en kort bandinspelning görs, vilken avidentifieras, förvaras 

på ett säkert sätt, och förstörs efter analys.  ( ) Ja ( ) Nej 

 

 
_________________________________________________ 

Ort och datum 

 

_________________________________________________ 

Underskrift 

 

_________________________________________________ 

Namnförtydligande och personnummer 

 

_________________________________________________ 

Barnets namn och personnummer 
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Bilaga 2. Skriftlig information till ungdom som tillfrågas om deltagande i 

studien 

Information om forskningsprojektet Intensiv kontextuell behandling av 

självskada (IKB): en integrerad individ- och familjebehandlingsmodell. 

Du tillfrågas härmed om att delta i ett projekt som rör effekten av stöd till ungdomar och 

familjer när ungdomen har någon form av självskadande beteenden. Tanken med 

behandlingen är att du och din familj ska få snabb och intensiv hjälp.   

Behandlingen som utvärderas heter Intensiv kontextuell behandling av självskada (IKB). Den 

första fasen i projektet innebär att du och dina föräldrar deltar i varsin intervju om 

självskadebeteendena och annan eventuell problematik för att få möjlighet att få överblick 

över områden som t.ex. nedstämdhet eller oro. Därefter ombes ni att svara på frågor i 

frågeformulär. Därefter kommer ni att ha kontakt med en individualbehandlare och en 

familjebehandlare, och planerar tillsammans med dem upplägget på fortsatt bedömning och 

behandling. Exakt vad som ingår i behandlingen bestämmer du/ni i samråd med behandlarna. 

Ni samtalar ibland alla tillsammans och ibland var för sig utifrån en gemensam planering. 

Personalen arbetar mobilt, d v s kommer hem till dig/er om det passar dig/er bäst eller så 

kommer du/ni till mottagningen i Uppsala. Behandlingen är intensiv under tre månader och 

efter dessa tre månader är målet att ni som familj kan ta emot en mer lågintensiv behandling.  

Programmet IKB bygger på principer från bland annat funktionell familjeterapi, FFT, 

dialektisk beteendeterapi, DBT, och kognitiv beteendeterapi, KBT och många av inslagen är 

vanligt förekommande i olika program som har god evidens.  

Syftet med projektet är att undersöka effektiviteten av programmet IKB, samt hur du och dina 

föräldrar upplever den hjälp du/ni haft av behandlingen.  

Hur går studien till? 

Om du och dina föräldrar väljer att delta i denna studie får ni träffa en person från IKB-teamet 

för en intervju. Han/hon ställer frågor om er situation, självskadebeteendena, och om hur 

problemen yttrar sig. Efter intervjun kommer ni att få besvara varsitt formulär med frågor om 

styrkor och svårigheter, samt familjens sätt att hantera situationen på. Effekten av IKB 

utvärderas efter 3 månader, samt 6 och 12 månader efter avslutad behandling. Vid dessa 

tillfällen kommer du/ni att tillfrågas om att fylla i frågeformulären på nytt. Vid varje tillfälle 

då du/ni ombes att besvara utvärderingsfrågor kan du/ni bestämma er för att avstå från att 

fortsätta delta i projektet och inte besvara frågorna.  

Du får ta del av samma behandling om du väljer att delta i projektet som om du inte hade 

deltagit i projektet. 

 

Vilka är riskerna? 

Inga risker med denna behandling eller deltagande i studien finns redovisade.  

 

Finns det några fördelar?  
IKB bygger på principer från andra evidensbaserade behandlingsprogram som är utvärderade 

som t.ex. Dialektisk beteendeterapi, DBT och Funktionell familjeterapi, FFT. Tanken är att 

stärka föräldrar och ungdomar och erbjuda stöd för att få mer möjligheter att förbättra 

situationen. Fokus är inte bara på de problem som är, utan även på att lyfta fram styrkor som 

bidrar till familjens välmående och fungerande.  
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Sekretess, tystnadsplikt, databearbetning 

Alla handlingar beträffande din/er medverkan i projektet kommer att behandlas konfidentiellt. 

Sekretess gäller enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), vilket innebär att ingen 

obehörig får ta del av uppgifter ingående i en forskningsstudie. All personal du kommer i 

kontakt med i projektet har tystnadsplikt.  

 

De frågeformulär du/ni fyller i får ett kodnummer. Forskarna har en kodnyckel som berättar 

hur ett kodnummer kan paras ihop med en enskild individ. Utan kodnyckeln kan övrigt 

material inte spåras till enskild individ. Kodnyckeln förvaras separat och inlåst. Tillgång till 

materialet har endast de forskare och behandlare som är knutna till projektet. Kodnycklarna 

förstörs så fort data är analyserad och rapporterad. Bandinspelningarna förvaras på 

motsvarande sätt som ovan. Dessa avidentifieras, får en kod, och förstörs efter analys av 

banden. 

Den huvudsakliga delen av undersökningsresultaten kommer att presenteras på gruppnivå. Ett 

fåtal dagliga och veckovisa registreringar av t.ex. allmänt mående och de terapeutiska 

strategier som man använder, beskrivs i avidentiferad form som grafer som visar frekvenser 

på individnivå. Inga enskilda individer kommer att kunna identifieras då data bara beskriver 

frekvenser och ingen personlig information förekommer. 

 

Personuppgifter och information om studiens resultat? 

Hanteringen av dina personuppgifter regleras enligt Personuppgiftslagen (1998:204) och 

ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Du har rätt att utan kostnad, efter 

skriftlig begäran, få ett registerutdrag en gång per år och att få rättelse av felaktiga uppgifter. 

Vänd dig i så fall till projektledaren Pia Enebrink (adress och telefon på nästa sida). 

 

Resultaten kommer att publiceras i form av vetenskapliga rapporter i internationella 

tidskrifter. Du som deltagare kan även få information om resultaten av studien genom att 

skriftligen kontakta projektledaren. 

Försäkring och ersättning 

Normalt försäkringsskydd gäller. Ersättning motsvarande en biobiljett erbjuds vid varje 

utvärderingstillfälle till varje familjemedlem som fyller i formulär.  

Frivillighet  

Deltagandet i studien är helt frivilligt. Du/ni kan när som helst avbryta ditt/ert deltagande utan 

att ange någon särskild förklaring. Detta påverkar inte ditt sedvanliga omhändertagande inom 

Barn- och ungdomspsykiatrin. 
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Forskningshuvudman är Karolinska Institutet  

Ansvarig forskare är:  

Pia Enebrink 

Med dr, Leg psykolog, leg psykoterapeut 

Sektionen för Psykologi 

Karolinska Institutet 

Fogdevreten 2A 

171 65 Solna 

Tel: 08-524 87 

 

Om du vill ha ytterligare information om studien eller avbryta Ditt deltagande kontakta: 

Moa Bråthén Wijana  

Leg. psykolog och doktorand 

Tel: 070-611 29 20  

 

Medverkande forskare 

Ata Ghaderi , professor i klinisk psykologi, Institutionen för klinisk neurovetenskap, 
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Bilaga 2.2 Samtycke till deltagande i forskning 
 
Jag har informerats om studien och fått möjlighet att ställa frågor och få dem besvarade.  
Jag är medveten om att deltagandet i studien är frivilligt och att jag när som helst kan 
avbryta mitt deltagande utan att ange någon särskild förklaring.  
 
Jag samtycker härmed till att delta i denna studie och att mina personuppgifter får behandlas på det 
sätt som beskrivs i informationen om forskningsstudien. 
 
Jag är medveten om att resultatet från studien behandlas under sekretess, och ingen utomstående 
kommer att veta att jag deltagit eller kunna se hur jag svarade. Svaren kommer att sammanställas 
statistiskt i anonymt gruppformat, och presenteras så att enskilda personers svar inte kan spåras.  

 
 

_________________________________________________ 

Ort och datum 

 

_________________________________________________ 

Underskrift 

 

_________________________________________________ 

Namnförtydligande och personnummer 

 

 


