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PSYKODYNAMISK BEHANDLING AV DISSOCIERANDE SJÄLVSKADEPATIENTER* 
 

Petra Ericsson och Emmy Lindedal 
 
 

Självskadande är ett växande fenomen i vårt samhälle och  dissociation 
erkänns allt mer. Aktuell forskning visar på en stark koppling mellan 
fenomenen. I syfte att få ökad kunskap om dissocierande 
självskadepatienter samt behandling av denna patientgrupp utifrån 
psykodynamisk teori intervjuades sex erfarna och verksamma 
terapeuter. Data från de sex intervjuerna strukturerades och 
bearbetades genom en kombinerad deduktiv och induktiv tematisk 
analys. Resultatet visar att huvudproblematiken ansågs vara 
dissociationen. Självskadandet sågs som ett sätt att handskas med 
underliggande problem, varför fokus främst låg på beteendets 
funktion. Karakteristiskt för det terapeutiska arbetet var att fokus i 
behandlingen inledningsvis låg på att bygga en förtroendefull 
terapeutisk relation, därefter att integrera patientens dissocierade delar, 
samt att bearbeta tidigare traumatiska upplevelser. Undersökningen 
visar att teori och forskning kring dissociation och självskadebeteende 
har klinisk och empirisk etablering. 

 
 
Förekomsten av självskadebeteende har under senare år ökat, speciellt bland ungdomar 
(Muehlenkamp, 2005), samtidigt som dissociation har visat sig vara ett betydligt vanligare 
fenomen än vad som tidigare antagits (McWilliams, 1994). Dissociativa diagnoser är nu 
erkända som specifika och separata symtomkonstellationer (American Psychiatric 
Association, 2002; Leonard, Brann & Tiller, 2005).  
 
Det finns en hel del oklarheter kring både självskade- och dissociationsbegreppet. En 
skepticism mot dissociativa störningar har existerat och existerar till viss del fortfarande. En 
genomgång av litteraturen visar på ett kliniskt motstånd till att acceptera diagnoser av 
dissociativa störningar, speciellt dissociativ identitetsstörning (Leonard, Brann & Tiller, 
2005). Självskadande har under många år setts som ett symtom framför allt associerat med 
borderline personlighetsstörning. Ett flertal undersökningar har dock visat att självskadande 
även kan existera hos individer utan borderline personlighetsstörning. Såväl dissociation som 
självskadande kopplas till en rad olika störningar. Uppfattningarna om vilka och hur de är 
kopplade till varandra skiljer sig dock åt, varför förvirring beträffande diagnos lätt kan uppstå. 
Komorbiditet mellan störningar som delar en traumatisk bakgrund är vanligt. Självskadande 
och dissociation relateras ofta till varandra, dock vanligtvis i förbigående. 
Dissociationslitteraturen tar inte upp självskadande i någon högre grad, trots att fenomenen 
har mycket hög komorbiditet, så hög som upp till 70 % (Leonard, Brann & Tiller, 2005). I 
litteratur om självskadande nämns att beteendet kan vara ett sätt att ta sig ur dissociativa 
tillstånd. Dissociation ges dock inte något större utrymme, trots en mängd undersökningar 
som påvisat ett starkt samband mellan självskadande och dissociation. 
________________________ 
 
* Vi vill ge ett stort tack till alla de personer som bidragit till denna uppsats genom att så 
generöst dela med sig av värdefulla kunskaper och upplevelser till oss: Gunnar Bohman, Olle 
Sundh, Robert Rössel, Bengt Söderström och intervjupersonerna. 



 5 

I litteraturen finns ingen specifik behandling beskriven för dissocierande självskadepatienter. 
Beroende på om patienterna huvudsakligen uppfattas ha en dissociativ problematik, 
självskadeproblematik med vissa inslag av dissociation, borderline eller traumarelaterad 
problematik ses olika former av behandling som mest lämplig.  
 
Det finns ingen samstämmig uppfattning varken om hur självskadebeteende eller dissociativa 
störningar bör behandlas. Litteratur om behandling av dissociation handlar oftast om patienter 
med dissociativ identitetsstörning, varför författarna ansåg det vara intressant att undersöka 
hur behandling av hela dissociationsspektrat kan se ut. Beträffande självskadebeteende finns 
flera möjliga behandlingsalternativ. Dessa varierar beroende på om beteendet ses som en del 
av en borderlineproblematik eller som ett återupprepande av trauma. Vissa menar också att 
tendensen att diagnostisera personlighetsstörningar utifrån närvaro eller frånvaro av 
självskadebeteende har lett till missförståndet att självskadebeteende är ett associerat symtom, 
snarare än ett separat kliniskt syndrom och en egen beteendestörning (Favazza, 1996; 
Muehlenkamp, 2005).  
 
De diagnostiska kriterierna för borderline personlighetsstörning är de enda som innefattar 
både självskadande och dissociation och kan därför ses som ytterligare ett möjligt 
behandlingsalternativ. Oavsett om ett deskriptivt synsätt väljs, t ex DSM-IV:s, eller ett 
psykodynamiskt strukturellt sådant (innefattande identitetsdiffusion, försvarsoperationernas 
nivå och verklighetsprövning) på borderline personlighetsstörning/-organisation, behöver den 
huvudsakliga problematiken hos dissocierande självskadepatienter inte vara av 
borderlinekaraktär. Patienterna kan antas befinna sig på såväl psykotisk, borderline som 
neurotisk organisationsnivå. Behandling av dissocierande självskadepatienter kan således 
inkludera borderlinebehandling, men behöver inte göra det. För att avgränsa ämnesområdet 
har för denna studie därför valts att utesluta behandling av borderlinepatienter, med undantag 
för mentaliseringsbaserad terapi (MBT), eftersom denna metod ingår i undersökningen.  
 
Vissa talar också om patienter som i ett dissociativt tillstånd återupprepar sitt trauma då de 
skadar sig själva. Eftersom både självskadande och dissociation delar en traumatisk bakgrund 
kan traumabehandling även ses som ett möjligt behandlingsalternativ för patientgruppen. 
 
I en tid då förekomsten av självskadebeteende ökar, dissociation får alltmer uppmärksamhet 
och sambandet mellan de båda fenomenen får allt starkare stöd, anser författarna det vara 
angeläget att undersöka hur psykodynamisk behandling av dissocierande självskadepatienter 
kan gå till.  
 
Intentionen med föreliggande studie var således att undersöka  vad som är karakteristiskt för 
behandling av dissocierande självskadepatienter. Detta gjordes dels genom en 
litteraturgenomgång, dels genom en empirisk studie bestående av intervjuer med 
psykodynamiska terapeuter. 
 
 

T e o r i 
 
I denna del presenteras en översikt av aktuell psykodynamisk teori och forskning om 
dissociation och självskadebeteende. Inledningsvis presenteras ämnena var för sig och 
därefter redovisas den teori och forskning som berör kopplingen dem emellan. Slutligen 
presenteras teori och forskning om tänkbara behandlingar för dissocierande 
självskadepatienter. 
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Dissociation 
 
Begreppet dissociation 
Dissociation kommer av latinets dissociatio, vilket betyder ’åtskiljande’ (Ottosson, 2000). Det 
finns ingen allmänt accepterad definition av dissociation, men centralt för de flesta 
definitioner är att det innebär ”en betydande förändring av normalt medvetande eller 
medvetenhet, vilken uppkommer ur minskad eller förändrad tillgång till ens tankar, känslor, 
perceptioner och/eller minnen” (Briere, Weathers & Runtz, 2005, sid. 221).  
 
Exempel på varianter av definitioner i linje med ovanstående är ”en störning av de vanligtvis 
integrerade funktionerna för medvetande, minne, identitet eller perception av omgivningen” 
(American Psychiatric Association, 2002, sid. 179), ”kraftiga blockeringar inom 
personligheten” (Egidius, 1997, sid. 106) och ”ett förändrat eller upphävt självmedvetande” 
(Ottosson, 2000, sid. 392). Ottosson beskriver att samtidigt som man är medveten om att man 
ser, hör, tänker, känner, önskar, handlar osv är man också medveten om innehållet i eller 
resultatet av dessa processer, såsom minnen, tankar, känslor, önskningar och handlingsmotiv. 
Dissociation omfattar alla dessa olika aspekter av medvetenheten, isolerade eller i 
kombinationer.  
 
Enligt Putnam (1989) är dissociation en fundamental psykofysiologisk mekanism som ligger 
till grund för en bred variation av förändrade former av medvetande. Denna mekanism har 
stor individuell art och överlevnadsvärde. Putnam understryker det adaptiva i den dissociativa 
processen, eftersom dissociativa och hypnotiska mekanismerna hos människan spelar en 
viktig roll både i hanterandet av vardagsstress och katastrofala trauman. Den underlättar 
funktioner som automatiserande av vissa beteenden, hushållning av ansträngning, lösning av 
oförenliga konflikter, flykt från verklighetens tvång, isolering av katastrofala erfarenheter och 
en förlösande urladdning av vissa känslor. 
 
Dissociation sågs länge som en relativt ovanlig psykopatologisk företeelse, men betraktas 
numer av de flesta teoretiker som ett kontinuum (Putnam, 1989). Detta sträcker sig från den 
dissociation som de flesta människor kan använda sig av i vardagen, t ex dagdrömmeri eller 
milda former av depersonalisation, till allvarligare patologi som dissociativ identitetsstörning. 
Man skiljer således mellan normal och patologisk dissociation. Miller (1994) karakteriserar 
patologiska former av dissociation som en betydande störning av minnet, samt en djupgående 
störning av individens känsla av självet.  
 
Braun (1988) har utvecklat BASK-modellen (Beteende, Affekt, Sinnesförnimmelse, 
Kunskap). Han menar att man kan dissociera beteenden, vilket sker vid förlamning eller en 
under trans utförd självdestruktiv handling; eller affekter, som när man uppträder med la belle 
indifférence (emotionell oberördhet) eller utan känslor erinrar sig trauman; eller 
sinnesförnimmelser, som i konversionsanestesi och ”kroppsminnen” av övergrepp; eller 
kunskaper, som i fuguetillstånd (se vidare sid. 9) och minnesförluster. Genom att beskriva 
dessa separata aspekter av en given upplevelse föreslår Braun att dessa kan separeras eller 
dissocieras, så att den dissocierande individen kan vara medveten om en eller flera, men inte 
alla, dessa aspekter (Kennedy et al., 2004). 
 
BASK-modellen lyfter fram fenomenet dissociation och gör det till en överordnad kategori. 
Bortträngning inordnas under de dissociativa försvaren och modellen placerar in flera av de 
fenomen som tidigare betraktats som hysteriska i det dissociativa fältet.  McWilliams (1994) 
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anser att detta möjliggör att relatera många av de fenomen som tidigare endast betraktats som 
uttryck för intrapsykiska konflikter till trauman i livshistorien. 
 
Ottosson (2000) skriver att bortträngning och förnekande anses vara de patogena mekanismer 
som är bakgrunden till dissociation. Armstrong (1994) menar däremot att informationen har 
lagrats i särskilda minnessystem snarare än blivit bortträngd. McWilliams (1994) hänvisar till 
BASK-modellen och menar att bortträngning bör ses som en underavdelning till dissociativa 
processer.  
 
McWilliams placerar, om än med viss tvekan, dissociation bland de primära försvaren, 
eftersom det påverkar hela personligheten på ett genomgripande sätt och därför att många 
dissociativa tillstånd är psykotiska. Dissociation skiljer sig dock på så sätt att det är ett försvar 
alla under vissa omständigheter kan tillgripa eftersom det är en ”normal” reaktion på trauma.  
 
 
Historik 
De förändringar av självet som kan ses i dissociation förknippades tidigare med shamanistiska 
ritualer och demonisk besatthet. Multipel personlighet (den nuvarande beteckningen 
dissociativ identitetsstörning kommer fortsättningsvis genomgående att användas i texten) 
blev ändå en av de först erkända psykiatriska störningarna, vilket skedde redan under 
upplysningstiden. Tidiga modeller, teorier och spekulationer, baserade på observationer av 
extremfall av dissociation, banade därefter väg för Freuds ”upptäckt” av det omedvetna 
(Ellenberg, 1970, refererad i Putnam, 1989). 
 
Dissociation som begrepp myntades av Pierre Janet 1887. Han undersökte de mentala 
processer som transformerar traumatiska erfarenheter till psykopatologi (van der Kolk & van 
der Hart, 1989). Janet visade att de dissocierade element som orsakat en patients symtom hade 
sitt ursprung i traumatiska händelser och att de kunde behandlas genom att göra dessa 
medvetna (Ellenberg, 1970, refererad i Putnam, 1989). 
  
Freud ansåg att de dramatiska somatiska symtomen av hysteri orsakades av trauma, men 
avfärdade senare dissociation som fenomen (Farber, 2006). Resultatet för psykoanalysen 
ledde i och med detta till att emfas lades på bortträngning på bekostnad av dissociation, vilket 
fick till följd att de kunskaper om dissociation som fanns tillgängliga under lång tid föll i 
glömska (McWilliams, 1994). 
 
Psykodynamiskt skolade praktiker har också använt sig av begrepp hämtade från 
objektrelationsteorin för att förklara växlingar i medvetandet (McWilliams, 1994). Dessa 
växlingar har tolkats som tecken på den primitiva försvarsmekanismen splitting, snarare än 
som förändrade medvetandetillstånd. Detta har lett till att de båda begreppen ofta 
sammanblandas, vilket i sin tur förorsakat att dissociativa personer många gånger felaktigt 
diagnostiserats som borderline eller schizofrena. Undersökningar som visat att patienter med 
dissociativ identitetsstörning ofta feldiagnostiseras som schizofrena har replikerats många 
gånger (Putnam et al., 1986). 
 
Diagnosen dissociativ identitetsstörning har, på ett sätt som ingen annan störning gjort, gett 
upphov till en diskussion om huruvida sjukdomen alls existerar oberoende av iatrogena 
faktorer (McWilliams, 1994). Psykoanalytikers syn på dissociation samt antydan om att olika 
personligheter varit artefakter inplanterade genom hypnos har lagt grunden till ett tvivel om 
äktheten i rapporterade trauman (Miller, 1994). Många har med tanke på hur lätt minnet kan 
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förvrängas både av trauman och transtillstånd ifrågasatt tillförlitligheten i de berättelser om 
övergrepp som dissociativa patienter erinrat sig under terapi (McWilliams, 1994). Klinisk 
erfarenhet visar dock att traumat faktiskt ägt rum. Trots de minnesluckor och undvikanden 
man kan förvänta sig av barnmisshandlare och vittnen till misshandeln har försöken att få 
fram oberoende bekräftelser på misshandelsoffers berättelser verifierats i så hög grad som 80 
% (Coons & Milstein, 1986; Herman & Schatzow, 1987, refererad i McWilliams, 1994).  
 
Dissociativa störningar är numera allmänt erkända (Allen, 1995; McWilliams, 1994) och 
dissociativa processer har också under senare tid återtagit en central roll i nya modeller och 
teorier om medvetandets organisation. Putnam (1989) anser att varje teori eller modell som 
försöker förklara organisationen och strukturen av människans medvetande måste ta hänsyn 
till de fenomen som man finner i dissociativ identitetsstörning. Det finns också ett ökat 
psykoanalytiskt intresse för dissociation som grund för mänskligt fungerande (Farber, 2006). 
Det anses vara ett värdefullt psykiskt överlevnadsredskap som uppstår ur behovet av att 
separera aspekter av traumatiska upplevelser, samtidigt som anknytningen behålls till de eller 
den som har försummat eller misshandlat. Intresset för PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) 
har bidragit till att uppmärksamma dissociationens roll i ett antal olika störningar. 
Dissociation ses av vissa som en kronisk posttraumatisk stresstörning (Lerner, 1994) eller som 
en posttraumatisk dissociativ störning (Armstrong, 1994).  
 
 
Dissociationsdiagnoser 
McWilliams (1994) låter dissociativ personlighet ingå som en bland andra möjliga 
personlighetstyper. Hon anser att det finns övertygande bevis på att dissociation är ett relativt 
vanligt fenomen och att vissa människor dissocierar så ofta att det kan betraktas som deras 
primära försvar mot påfrestningar. 
 
En dissociativ person kan enligt McWilliams således vara strukturerad på neurotisk, 
borderline eller psykotisk utvecklingsnivå. Även om vissa dissociativa patienter uppfattas ha 
en borderlineproblematik, där separations- och individuationsteman dominerar, händer det 
också ofta att neurotiska personer med dissociativ identetetsstörning eller med kroniskt 
dissociativa reaktionsmönster felaktigt bedöms vara på borderlinenivå.  
 
Dissociativa tillstånd är numera etablerade och har införlivats i senare utgåvor av DSM 
(Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders). DSM-IV (American Psychiatric 
Association, 2002) gör följande indelning: 
 

1. Dissociativ amnesi 
2. Dissociativ fugue 
3. Dissociativ identitetsstörning 
4. Depersonalisationssyndrom 
5. Dissociativt syndrom UNS 

 
Dissociativ amnesi innebär en oförmåga att minnas viktig personlig information. Det inträffar 
plötsligt och oftast i direkt samband med en traumatisk händelse. Förloppet varar oftast från 
några timmar till några dagar, och tillfrisknandet är ofta spontant (Putnam, 1989). Amnesi 
lades till som diagnostiskt kriterium för dissociativ identitetsstörning i DSM-IV (Sar, 2006; 
American Psychiatric Association, 2002). 
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Dissociativ fugue innebär att personen plötsligt och oväntat reser bort och samtidigt är 
oförmögen att minnas sitt förflutna (American Psychiatric Association, 2002). Antagandet av 
en ny identitet är vanligt och en motsvarande amnesi beträffande det som hänt under fuguen 
inträffar ofta då den är över (Putnam, 1989). Fugue-episoder kan uppträda i en mängd 
organiska mentala störningar varför det är viktigt med grundliga medicinska och neurologiska 
undersökningar (Putnam et al., 1986).   

 
Dissociativ identitetsstörning är den allvarligaste formen av dissociationsstörning och 
innehåller alla element från de andra dissociativa störningarna (Putnam, 1989). Det 
dissocativa självet är uppsplittat i många avspjälkade delsjälv (också kallade delar, alters, alter 
personligheter, alternerande personligheter eller delpersonligheter), vilka alla fyller sin 
respektive funktion. Bland dessa alters finner vi oftast en så kallad värdpersonlighet, det lilla 
barnet, inre angripare, offer, beskyddare, hjälpare m fl (för en mer komplett förteckning, se 
Putnam, 1989). Värdpersonligheten kan antingen känna alla, vissa, eller inga av de 
alternerande personligheterna, och varje alter personlighet kan likaledes känna till alla, vissa, 
eller inga av de andra personligheterna (McWilliams, 1994).  
 
McWilliams (1994) ser inte dissociativ identitetsstörning som en extrem avvikelse, utan som 
vissa människors fullt begripliga anpassning till en specifik livshistoria – närmare bestämt 
som ett kroniskt posttraumatiskt stressyndrom med rötter i barndomen. Armstrong (1994) 
beskriver dissociativ identitetsstörning som ”ett strukturerat försvar mot överväldigande 
material” (sid. 351), som tillåter barnet att fly från en förgiftad miljö genom att ”fly inåt”.  
 
Depersonalisationssyndrom innebär att individen känner sig avskild från de egna tankarna 
eller den egna kroppen (American Psychiatric Association, 2002). Putnam (1989) beskriver 
det som en växling i individens upplevelse av självet med overklighetskänslor som följd. 
Detta kan yttra sig som en känsla av att befinna sig i en dröm, av att vara död, fjärran från sig 
själv eller på annat sätt förändrad från sitt normala tillstånd. Sensoriska störningar som 
anestesi, partiell förlamning, förändringar i känsla av kroppsstorlek eller kroppsdelar eller 
känslan av att vara utanför sin kropp och se sig själv på avstånd eller uppifrån är andra vanliga 
depersonalisationsupplevelser. Individen kan rapportera att minnen har en drömlik kvalitet 
och kan ibland inte skilja dessa från fantasin.  
 
Depersonalisationssyndrom som diagnos ställs bara när depersonalisation inträffar i frånvaro 
av andra störningar som kan inkludera känslor av depersonalisation, vilket enligt DSM-IV kan 
vara schizofreni, paniksyndrom eller akut stressyndrom (American Psychiatric Association, 
2002). Sar (2006) menar att depersonalisation, precis som ångest, kan vara en del av vilken 
psykiatrisk störning som helst. Denna allmänna förekomst har försenat erkännandet av 
depersonalisation både som en central mekanism i dissociation och som en diagnostisk 
kategori bland andra dissociativa störningar.  
 
Övriga eller resterande dissociativa symtom kategoriseras som dissociativt syndrom UNS, 
eftersom de inte uppfyller kriterierna för någon speicifik dissociativ störning (American 
Psychiatric Association, 2002).  
 
Miller (1994) beskriver utöver DSM-IV:s dissociationsdiagnoser ytterligare fyra former av 
dissociation. Analgesi innebär att känna sig fysiskt eller emotionellt bedövad och kan t ex 
innefatta upplevelsen av att inte ha någon kropp. Många som skär eller bränner sig kan 
beskriva att de är fysiskt bedövade eller icke närvarande innan eller under akten. I litteraturen 
har diskuterats om känslomässig bedövning ska ses som dissociation eller som en 



 10 

psykobiologisk aspekt av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD (Briere, Weathers & Runtz, 
2005). Miller anger också förnekande som en mild form av dissociation och menar att 
exempelvis förnekande av obehagligheter innebär att dessa dissocierats från smärtsamma 
realiteter i livet. Kognitiv konfusion är ytterligare ett dissociativt fenomen enligt Miller och 
innebär att en person tillfälligt frångår sitt normala tankemönster, tankarna blir fragmenterade 
och saknar mening. Slutligen innebär identitetsförvirring och fragmentering att personen inte 
har ett tydligt sammanhållet själv. Det kan uppfattas som att inte bara ha ett enda själv och att 
endast ha en vag känsla av vem man är eller hur andra ser en. Tidigare fanns diagnosen 
identitetsstörning i DSM, men denna togs bort i DSM-IV (Sar, 2006). För identitetskonfusion 
finns således numera, förutom borderline personlighetsstörning, bara de dissociativa 
störningarna. 
 
Enligt Putnam (1989) är det i praktiken svårt att skilja mellan de olika störningarna eftersom 
en patient kan ha symptom från flera olika störningar, antingen efter varandra eller 
tillsammans. 
 
 
Komorbiditet 
Det föreligger inte någon samstämmighet om hur dissociation förhåller sig till andra 
psykiatriska diagnoser. Enligt Sar och Ross (2006) finns dissociation som en förvirrande 
faktor inom hela spektrat av psykiatriska störningar. De hävdar att ett antal psykiatriska 
störningar, inklusive personlighetsstörningar, antingen har hög komorbiditet med dissociativa 
störningar eller i sig innehåller dissociativa symtom i sina diagnostiska kriterier. Sexuella 
övergrepp i barndomen och dissociation har båda oberoende samband med ett antal andra 
indikatorer på mental ohälsa, inklusive suicidalitet och självskadebeteende. 
 
 
Etiologi 
Många författare har använt ett utvecklingsperspektiv för att beskriva de traumatiska 
orsakerna till dissociativa syndrom (Kennedy et al., 2004). Putnam (1988; 1997, refererade i 
Kennedy et al. 2004) föreslår att plötsliga förändringar i sinnestillstånd kan förstås som ett 
misslyckande att uppnå den viktiga utvecklingsuppgiften att integrera skilda 
medvetandestadier som en direkt följd av traumatiska upplevelser. McIntee och Crompton 
(1997, refererad i Kennedy et al., 2004) vidgade innebörden av trauma till att även inkludera 
försummelse. De föreslår att dissociation är resultatet av barnets försök att utveckla ett ”falskt 
själv” för att anpassa sig till vårdaren. Senare psykodynamiska förklaringsmodeller, t ex 
Fonagy (1991, refererad i Kennedy et al., 2004) beskriver att dissociativa processer speglar 
intrapsykiska försvar. Att låtsas som om traumat inte hänt (förnekelse) och att handla ”som 
om” det finns mer än en del av självet (dvs splitting mellan ett traumatiserat och ett coping-
själv) minskar traumats inverkan.  
 
Kluft har 1984 (refererad i McWilliams, 1994) utvecklat en teori om orsakerna till dissociativ 
identitetsstörning och andra grava former av dissociation. Han utgår från fyra centrala 
faktorer. För det första har personen i fråga en talang för hypnos. För det andra har denne 
drabbats av svåra trauman. För det tredje har de dissociativa försvaren formats av specifika 
uppväxtvillkor, det vill säga dissociationen är adaptiv och har i viss mån bejakats av 
omgivningen. För det fjärde har personen inte fått stöd eller hjälp under och efter de 
traumatiska händelserna. McWilliams tillägger att ju fler och ju mer motsägelsefulla affekter 
som aktiverats, desto svårare blir det att assimilera dessa utan hjälp av dissocation. 
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Trauma kan definieras som ”psykologiskt överväldigande upplevelser vilka förorsakar rädsla 
och hjälplöshet” (Draijer & Langeland, 1999, s 379). Detta innebär att sviterna efter en 
händelse är så ofattbara att det psykiskt inte är möjligt att härbärgera dem (Wallroth & 
Åkerlund, 2000). Det psykiska systemet överbelastas därför att händelsen helt enkelt är 
”oupplevbar”. Traumatisering sker när både inre och yttre förmågor är oförmögna att 
handskas med yttre hot. Sar (2006) definierar trauma som förlusten av sammanhang i den inre 
och yttre världen, samt dem emellan.  
 
Armstrong (1994) skriver att dissociation anses ha orsakats av tidiga, upprepade och allvarliga 
fysiska, sexuella och känslomässiga trauman. Lerner (1994) hänvisar till flera undersökningar 
som har visat på samband mellan dissociativ identitetsstörning och allvarliga och flertaliga 
trauman i barndomen. Patienter med dissociativa störningar rapporteras ha den högsta 
frekvensen av barndomstrauma av alla psykiatriska kategorier (Sar & Ross, 2006) och 
empiriska undersökningar har visat att 97-98 % av diagnostiserade patienter med dissociativ 
identitetsstörning utsatts för tidiga sexuella trauman och övergrepp (McWilliams, 1994; 
Putnam, 1989). Incest var det vanligast förekommande rapporterade traumat med 68% 
(Putnam et al., 1986). En undersökning av Draijer och Langeland (1999) har visat att högst 
uppmätt grad av dissociation fanns hos patienter som blivit utsatta för sexuella övergrepp, av 
familjemedlemmar eller andra, och hos de som utsatts för en kombination av sexuella 
övergrepp och fysisk misshandel. Upplevd dysfunktion eller otillgänglighet hos modern 
tycktes också ha betydelse. Allen (1995) menar dock att man bör komma ihåg att dissociation 
inte alltid är relaterat till trauma, eftersom dissociation som försvar inte är tillgängligt för alla 
personer. 
 
 
Prevalens  
Allmänna psykiatriska och psykologiska mätinstrument mäter vanligtvis inte dissociation, 
vilket enligt Sar (2006) har lett till att detta fenomen ofta blir försummat. Mätinstrument som 
används för att mäta dissociation är Dissociative Experiences Scale (DES), Structured 
Clinical Interview for Dissociative Disorders (SCID-D), Dissociative Disorders Interview 
Schedule (DDIS) och Multiscale Dissociation Inventory (MDI).  
 
Studier av dissociation görs oftast i kliniska miljöer. Studier från olika länder har visat att 
mellan 4,3 och 21% av psykiatriska patienter lider av någon dissociativ störning (Sar, 2006). 
Depersonalisation är det tredje mest förekommande dokumenterade psykiatriska symtomet 
efter depression och ångest (Steinberg, 1991, refererad i McWilliams, 1994). Amnesi har 
beskrivits som den vanligaste dissociativa reaktionen på sjukhusens akutmottagningar 
(Nemiah, 1981, refererad i Putnam, 1989).  
 
 

Självskadebeteende 
 
Begreppet självskadebeteende 
Ross och McKay introducerade 1979 en beteendebeskrivande indelning som skilde mellan 
direkt och indirekt självskadande, där det förstnämnda innefattar att skära, bita eller bränna 
sig själv, medan indirekt självskadebeteende innefattar t ex ätstörningar och missbruk (Yates, 
2004). Pattison och Kahan utökade 1983 denna klassificering till att inkludera tre dimensioner 
av självskadande: direkt/indirekt, dödligt/icke dödligt och repetitivt/icke repetitivt (Favazza, 
1996).  
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Favazza (1996) skiljer mellan kulturellt sanktionerat (”culturally sanctioned”) och avvikande-
patologiskt självskadande (”deviant-pathological”). Det första är en stolt handling och en del 
av den sociala kontexten, medan det andra är en hemlighetsfull och skamfylld akt. Favazzas 
indelning av avvikande-patologiskt självskadande är det vanligaste och mest accepterade 
systemet. Denna taxonomi föreslår tre kategorier av självskadande, där kategori 3 delas in i 
ytterligare tre underavdelningar: 
 

1. Grovt (”Major”) 
2. Stereotypt (”Stereotypical”) 
3. Måttligt/ytligt (”Moderate/superficial”) 

- Tvångsmässigt (”Compulsive”) 
- Episodiskt (”Episodic”) 
- Repetitivt (”Repetitive”) 

  
Grovt självskadebeteende innebär dramatiska inslag av stympning, vilket resulterar i 
permanenta och djupa vävnadsskador. Det kan vara att sticka ut sina ögon, kastrera sig själv 
eller amputera någon kroppsdel och utförs oftast av psykotiska personer. Stereotypt 
självskadebeteende är karakteristiskt för en person med genomgripande utvecklingsmässiga 
störningar eller handikapp, t ex autism eller grav utvecklingsstörning. Det utförs oberoende av 
den sociala kontexten och har en repetitiv, rytmisk kvalitet. Måttligt/ytligt självskadande delas 
in i tre undergrupper. Tvångsmässigt självskadande innebär ett repetitivt eller rituellt beteende 
som inträffar flera gånger om dagen, t ex trichotillomani (att dra loss hårstrån) och 
nagelbitande. Det kategoriseras ofta som en impulskontrollstörning och beteendet sker ofta 
utan att personen är medveten om det. Episodiskt och repetitivt självskadande innefattar att 
skära, rispa eller bränna sig. En studie av Favazza och Conterio (1998, refererad i Yates, 
2004) visade att skärande stod för 72% av allt självskadande. Beteendet är ofta till en början 
episodiskt återkommande, men kan med tiden utvecklas till ett beroendelikt repetitivt 
beteende (Favazza, 1996). 
 
Levenkron (2006) beskriver självskadande som ”the act of damaging seriously by cutting off, 
or altering an essential part” (s. 22), där ”the essential part” vanligtvis är huden. Denna kan 
skäras i med kniv eller rakblad eller rispas med t ex en sax, flaska eller kapsyl. Den kan också 
brännas med en het tekanna, en tändsticka eller cigarrett eller skrubbas med rengöringsmedel 
eller andra irriterande kemikalier. 
 
En klar definition av självskadebeteende är svår att göra eftersom det inkluderar en mängd 
beteenden, vilka även har benämnts på många olika sätt. Den definition som används mest är 
Favazzas och Rosenthals, föreslagen 1990, som definierar självskadebeteende (”self-
mutilation”) som ”avsiktlig förstörelse eller förändring av kroppsvävnad utan medveten 
suicidal intention” (Favazza, 1996, sid. xviii-xix). Yates (2004) definierar ”self-injurious 
behavior” (SIB) som ”självorsakad, direkt och socialt oacceptabel förstörelse eller förändring 
av kroppsvävnad, som sker i frånvaro av medvetet självmordsförsök eller genomgripande 
utvecklingsstörning” (s. 39). Det som skiljer de två definitionerna åt är att Favazzas, liksom 
de flesta andras definitioner, innebär att beteendet ska utföras med avsikt, medan Yates vill 
bortse från den intentionella aspekten och menar att det även kan ske i ett annat 
medvetandetillstånd, dvs dissociation. 
 
 



 13 

Historik  
I den medicinska litteraturen uppmärksammades självskadebeteende första gången 1846. Den 
tyske läkaren G. M. Bergmann beskrev då en manodepressiv kvinna som hade skadat båda 
sina ögon (Favazza, 1998, refererad i Wallroth & Åkerlund, 2000). Under följande sekel 
publicerades ett fåtal fallbeskrivningar och ett par större undersökningar. Självskadande sågs 
länge som ett sätt att få ut aggression, speciellt mot sig själv, och kallades av Berrington & 
Lidell 1956 för ett ”partiellt självmord” (Coons & Milstein, 1990).  
 
Självskadande blev en klinisk angelägenhet för västerländsk psykiatri och psykologi under 
1960-talet (Favazza, 1996; Matsumoto et al, 2005). Graff och Mallin beskrev 1967 hur unga, 
attraktiva och intellektuella kvinnor ägnade sig åt att repetitivt skära sig i handlederna och 
bedömde dessa som schizofrena eller borderline. På 1970-talet kom ett antal studier om 
självskadande. Rosenthal et al. föreslog 1972 det enhetliga begreppet ”wrist-cutting 
syndrome” och rapporterade att många kvinnor som skar sig själva bl a led av 
könsidentitetsförvirring. Han föreslog också att självskadandet var ett sätt att avsluta tillstånd 
av depersonalisation (Favazza, 1996). 
 
Studier under 1980-talet beskrev framför allt ett samband mellan självskadebeteende och 
ätstörningar, speciellt bulimi (Matsumoto et al., 2005). Lacey och Evans beskrev 1986 en 
grupp kvinnliga patienter med ätstörningar som ägnade sig åt skärande, suicidala beteenden 
och missbruk och kallade mönstret för ”multi-impulsiv bulimia”. Favazza och Conterio 
rapporterade 1989 att 61% av repetitiva självskärare hade en nuvarande eller tidigare historia 
av ätstörning och definierade ”avsiktligt självskadesyndrom” till att gälla en triad av 
självskadande, ätstörning och missbruk. Andra (Lacey & Evans, 1986; Gunderson & Zanarini, 
1987, refererade i Matsumoto et al., 2005) har sett självskadande och ätstörningar som en del 
av ett symtomkomplex hos patienter med borderline personlighetsstörning. 
 
En ”posttraumatisk” eller ”dissociativ” hypotes angående självskadande har varit under 
diskussion sedan 1990-talet. Många studier har visat ett starkt samband mellan självskadande, 
dissociation och en barndomshistoria med sexuella övergrepp eller fysisk misshandel 
(Matsumoto et al., 2005).  
 
Favazza och Rosenthal har föreslagit att repetitivt självskadande ska ses som ett separat 
kliniskt syndrom (Favazza, 1996). De vill benämna detta ”repetitivt självskadesyndrom” 
(”Repetitive Self-Mutilation Syndrom”, RSM) och klassificera det som en diagnos under 
”impulskontrollstörningar som ej klassificeras annorstädes”. För närvarande innefattar dessa 
intermittent explosivitet, kleptomani, pyromani, spelmani, trichotillomani och 
impulskontrollstörning UNS (American Psychiatric Association, 2002).  
 
 
Självskadandets funktioner 
Många studier har kartlagt möjliga orsaker till självskadebeteende och en mängd sådana har 
föreslagits. Vanligt är att självskadande ses som ett sätt att mildra obehagliga känslor, såsom 
spänning, skam, skuld, oro eller raseri (Coons & Milstein, 1990; Farber, 2006; Miller, 1996; 
Yates, 2004). Enligt Conterio och Lader (1998) frigör självskadandet endorfiner, vilket 
medför att personen efter handlingen känner sig lugn och tröstad. På så sätt kan 
självskadandet fungera som ett överlevnadsverktyg för att hantera påfrestningar, snarare än att 
vara kopplat till självmord. Också Favazza (1996) och Yates (2004) menar att beteendet 
förhindrar och försenar självmord. Visserligen ökar risken för självmord signifikant för 
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personer som skadar sig själva, men Yates hävdar att i 85% av fallen har självskadandet som 
huvudsakligt mål att minska spänningar snarare än att avsluta ett liv.  
 
Självskadande patienter tenderar, enligt Farber (2006), att vara alexitymiska, dvs oförmögna 
att identifiera emotioner eller att uttrycka känslor med ord. Rädda att uppleva känslor 
dissocierar de och skadar istället sig själva. Också att undvika eller avbryta känslor av tomhet, 
depersonalisation och overklighet är exempel på funktioner som ofta anges (Coons & 
Milstein, 1990; Favazza, 1996; Miller, 1994). 
 
Coons och Milstein menar vidare att beteendet också kan användas för att uppnå belöning, 
såsom uppmärksamhet från andra, en känsla av eufori, trygghet eller säkerhet. Ofta kan flera 
olika faktorer verka samtidigt hos samma patient. Andra motiv kan vara att vända sin ilska 
inåt, att skada sig själv istället för någon annan, att undvika att berätta hemligheter eller att 
prata om övergrepp, att undvika vidare bestraffning och att förneka sexualitet (Favazza, 
1996).  
 
Ett annat skäl kan vara att straffa sig själv (Coons & Milstein, 1990; Favazza, 1996). Coons 
och Milstein menar att många personer som blivit misshandlade tror att de är dåliga och 
förtjänar bestraffning. Vissa utvecklar en dissocierad del vars funktion är att genom 
självskadande ge sådan bestraffning. Miller (1994) menar att personen på detta sätt straffar 
kroppen som ett sätt att ta på sig ansvaret för övergrepp eller misshandel. 
 
Självskadebeteendet kan även fylla andra funktioner, då det fungerar både som ett sätt att 
hålla andra på avstånd och att inte känna sig ensam, eftersom beteendet i sig kan upplevas 
som en relation (Miller, 1994). Också Farber (2006) uppger att självskadandet kan ske i syfte 
att undvika mänsklig samhörighet. Miller anser vidare att beteendet kan vara ett rop på hjälp, 
ett önskemål om det skydd man inte fick som barn och ett sätt att få kontroll över sin kropp. 
Självskadandets huvudsakliga funktion anser hon dock vara att fysiskt och psykologiskt 
återupprepa barndomstrauma, vad hon kalla Trauma Reenactment Syndrom.  
 
Farber (2006) menar att självskadebeteende gör det möjligt för individen att anpassa sig till de 
mest skrämmande omständigheter utan att bli psykotisk och utan att döda sig själv eller någon 
annan och fyller på detta sätt en ovärderlig försvarsfunktion. Hon anser att det är betydligt 
mer än bara ett försvar och mer än ett symtom. Det är den beteendemässiga komponenten av 
en del av självet, med en uppsättning behov, känslor och perceptioner, som har blivit 
dissocierade från patientens totala självupplevelse. Självskadebeteendet tillgodoser behoven 
av en del av självet vilka är på kant med patientens vanliga upplevelse av sig själv. Ofta 
uppfattar patienten denna del av sig själv som främmande, som ”inte mig” på grund av att den 
är självdestruktiv och utom kontroll. 
 
Farber ser självskadehandlingar som kreativa försök avsedda att fylla specifika psykiska 
funktioner, såsom självtröst, att definiera och differentiera mellan inre och yttre 
kroppsgränser, ett kroppsligt uttryckande av emotioner och, liksom Miller, en 
psykofysiologisk återupprepning av tidigare trauma. Detta presenteras mer ingående längre 
fram under rubriken ”Återupprepande av trauma”. 
 
 
Komorbiditet 
Flera psykiatriska diagnosgrupper tycks vara överrepresenterade vad gäller självskadande. 
Självskadebeteende är ett diagnostiskt kriterium för borderline personlighetsstörning 
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(American Psychiatric Association, 2002), men är också vanligt hos patienter med antisocial 
personlighetsstörning och ätstörningar, särskilt bulimi (Coons & Milstein, 1990; Matsumoto 
et al., 2004). Alexitymi har också befunnits ha ett samband med självskadebeteende och även 
med dissociativa symtom (Farber, 2006). I en undersökning av Zlotnick et al. (2005) befanns 
självskadande och Axel I-diagnoser som missbruk och  PTSD ha signifikanta samband, också 
då man kontrollerat för borderline och antisocial personlighetsstörning. Dessutom var även en 
högre grad av dissociation relaterad till självskadande, då man kontrollerat för borderline 
personlighetsstörning, barndomsmisshandel och sexuella övergrepp. Forskarna drar slutsatsen 
att patienter med Axel I-störningar och dissociativa  personer kan representera en ansenlig 
grupp av patienter vilka befinner sig i riskzonen för självskadebeteende. De allvarligaste 
formerna av självskadande, såsom utstickning av ögon eller amputatation av genitalier, tycks 
vara vanligast bland psykotiska patienter (Favazza, 1996). 
 
 
Etiologi 
En mängd studier bekräftar sambandet mellan självskadebeteende och barndomstrauma, 
framför allt i form av sexuella övergrepp (Coons & Milstein, 1990; Low et al., 2000; Nijman 
et al., 1999; van der Kolk et al., 1989; Yates, 2004). Low et al. (2000) har påvisat ett starkt 
samband mellan sexuella övergrepp i barndomen och självskadande via ökad dissociation, 
samt ett svagare samband via dåligt självförtroende. Noll et al. (2003) har funnit att bland 
kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen så var det nästan fyra gånger 
fler som ägnade sig åt självskadande än kontrollgruppen. Forskning visar också att 
självskadare, förutom sexuella övergrepp, också ofta har barndomshistorier fyllda av fysisk 
misshandel eller upprepade operationer (van der Kolk, 1989). 
 
Levenkron (1999) delar upp självskadebeteende i två grupper, det nondissociativa och det 
dissociativa, där det dissociativa ses som den allvarligare formen. Då ett barn inte känner sig 
säkert i att uttrycka naturliga negativa känslor gentemot sina föräldrar kan det komma att tro 
att sådana känslor skulle skada föräldrarna och därmed göra det föräldralöst. På så sätt vågar 
barnet endast känna ilska gentemot sig själv, aldrig gentemot andra. Detta barn kan komma att 
lida av ett outhärdligt raseri, vilket det endast kan rikta mot sig själv, och bli en nondissociativ 
självskadare.  
 
Ett barn som under utvecklingsåren upplever brist på värme och omvårdnad, eller blir utsatt 
för grymhet från föräldrarna, kan däremot komma att bli en dissociativ självskadare. Barnet 
känner sig avskärmat från sina föräldrar, från andra och slutligen från sig själv. Detta 
resulterar i en mental segregering, vilken kräver kraftig distraktion för att brytas och 
organiseras. Smärtan och det egna blodet ger denna distraktion och fungerar som ett hjälpande 
redskap för skäraren att centrera sig själv. 
 
Farber (2006) menar att anknytningsteorin kan hjälpa oss att förstå hur människor kan bli så 
hängivna smärta och lidande att de inte kan föreställa sig ett liv utan detta. Då den som ska 
skydda barnet istället skadar det skapas en förvirrad anknytning där barnet blir starkt bundet 
till den förälder som det fruktar ska förinta honom eller henne och därmed också starkt bundet 
till smärta och lidande. Under misshandeln eller övergreppet tenderar offret att dissociera 
emotionellt och får en misstro till att händelsen verkligen inträffat (van der Kolk, 1989). Detta 
följs av de typiska posttraumatiska responserna känslomässig bedövning och bortträngning, 
vilket resulterar i inaktivitet, depression, självanklagelse och hjälplöshetskänslor. För att 
återskapa en känsla av trygghet tar därför barnet själv på sig skulden, istället för att vända sig 
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mot förövaren och därmed förlora hoppet om skydd. Genom att ta ansvar för utsattheten får 
barnet en illusion av kontroll. 
 
 
Prevalens 
Det finns ingen tillförlitlig statistik över förekomsten av självskadebeteende (Socialstyrelsen, 
2004). Många skadar sig i avskildhet och mörkertalet är stort. Andelen individer i icke 
kliniska populationer som uppgett att de skadat sig själva har dock visat på en prevalens på 
mellan två och fyra procent (Briere & Gil, 1998, refererad i Socialstyrelsen, 2004; Klonsky, 
Oltmanns & Turkheimer, 2003). Ungdomar ligger vanligtvis betydligt högre. I en 
undersökning av Favazza, DeRosear & Conterio (1998, refererad i Klonsky et al., 2004) 
rapporterade 14 % av collegestudenter att de skadat sig själva. 
 
 

Självskadebeteende, dissociation och barndomstrauma 
 
Samband mellan självskadande och  dissociation  
Många studier har visat att självskadande har ett starkt samband med dissociation (Coons & 
Milstein, 1990; Low et al., 2000; Noll et al., 2003). Brodsky (1995, refererad i Low et al., 
2000) har funnit att då man kontrollerat för övergrepp, misshandel, depression och grad av 
psykopatologi kvarstod ändå ett starkt samband mellan självskadande och dissociation. De 
fann att självskadare hade högre grad av dissociation än de som inte skadar sig själva. 
Självskadande har befunnits vara positivt korrelerat till både peritraumatisk (som sker i 
samband med traumat) och patologisk (kvarstående efter traumat) dissociation (Noll et al., 
2003).  
 
Oftast anses självskadandet vara ett försök att avbryta känslomässig bedövning och 
depersonalisation. Patienter som skadar sig själva rapporterar ofta känslor av bedövning eller 
tomhet precis före eller under själva självskadehandlingen (Conterio & Lader, 1998; Miller, 
1993; Yates, 2004). Conterio och Lader beskriver hur självskadare kan vara helt okänsliga för 
smärta då de skadar sig själva, men däremot ha väldigt låg tolerans för andra former av 
smärta.  
 
Självskadandet kan också utföras av delpersonligheter hos personer med dissociativ 
identitetsstörning, ibland refererade till som interna förföljare. Dessa kan åstadkomma 
fullkomlig förödelse i personens liv och tillfoga allvarlig kroppslig skada i försök att skada 
eller döda andra delpersonligheter (Kluft, 1993, refererad i Miller, 1994). Patienten upplever 
de olika delarna som så särskilda att exempelvis skärande inte ska ses som självmordsförsök, 
utan snarare som ett sätt för en del att skada en annan (Armstrong, 1994).  
 
 
Dissociation som länk mellan barndomstrauma och självskadande 
Många studier har också visat ett starkt samband mellan självskadande, dissociation och en 
barndomshistoria med sexuell eller fysisk misshandel (Matsumoto et al., 2005). Matsumoto et 
al. hänvisar också till flera studier där det har rapporterats att kvinnliga repetitiva självskärare 
med traumatisk bakgrund troligen har depersonalisationssymtom. En annan studie av 
Matsumoto et al. (2004) stöder en sådan posttraumatisk eller dissociativ etiologi hos kvinnliga 
repetitiva självskärare. Favazza pekade 1998 ut den höga korrelationen mellan dissociation 
och självskadande, samt ett starkt samband mellan övergrepp och misshandel i barndomen 
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och dissociation. Low, Jones, MacLeod, Power & Duggan (2000) har påvisat ett starkt 
samband mellan sexuella övergrepp i barndomen och självskadande via ökad dissociation. 
 
Dissociation ses ofta som den psykologiska länken mellan barndomstrauma och 
självskadande (Conterio & Lader, 1998; Low et al., 2000). Dissociation är en mekanism för 
att hantera extrema traumatiska upplevelser och självskadande är i sin tur en reaktion på 
allvarliga dissociativa tillstånd. van der Kolk et al. (1992, refererad i Matsumoto et al., 2005) 
har beskrivit hur barndomstrauman leder till dissociativa tendenser, vilket i sin tur kan 
resultera i ätstörningar, missbruk och självskadande. Farber (2006) och Miller (1994) 
beskriver hur självskadande handlingar genereras utifrån dissociativa upplevelser och menar 
att i varje självskadande handling finns det mer än en deltagare och mer än ett självtillstånd. 
Dissociationen gör det möjligt för den traumatiserade självskadaren att vara offer och 
förövare på samma gång.  
 
 
Självskadande vid olika dissociationsdiagnoser 
I en undersökning av Coons & Milstein (1990) visade det sig att självskadande var vanligt 
bland patienter med dissociativa störningar. Av personer med dissociativ identitetsstörning 
skadade 48 % sig själva, för psykogen amnesi låg siffran på 29 % och för dissociativt 
syndrom UNS på 23 %. Hos patienterna med dissociativ identitetsstörning förekom 
minnesförlust i 58 % av självskadandet och det utfördes i samtliga fall av en alter 
personlighet.  
 
Självskadande bland patienter med dissociativa störningar har visats vara vanligare bland 
kvinnor än bland män (Coons & Milstein, 1990). Undersökningar har visat att patienter med 
psykogen fugue skilde sig från övriga dissociativa grupper i det att de flesta var män, det 
förekom mindre barndomsmisshandel/-övergrepp och inget fall av självskadande.  
 
 
Återupprepande av trauma  
Många författare ser självskadande som ett återupprepande av barndomstrauma, då många 
traumatiserade människor, till synes tvångsmässigt, utsätter sig för situationer som liknar det 
ursprungliga traumat (Farber, 2006; Miller, 1994; van der Kolk, 1989; Yates, 2004). van der 
Kolk (1989) ser ett samband mellan ett tvång att upprepa och identifikation med förövaren.  
Rädslan och hjälplösheten byts därmed ut mot en känsla av omnipotens. 
 
Miller (1994) kallar detta för ”Trauma Reenactment Syndrom” (TRS), vilket hon menar 
främst drabbar kvinnor. Självskadebeteendet förbinder alltid självskadaren med traumat; 
genom att skada sig själv berättas historien om de egna barndomsupplevelserna om och om 
igen. Centralt för de som återupprepar sitt trauma är att medvetandet genom dissociativa 
processer splittats i separata delar och dessa kvinnor har ofta en känsla av att vara mer än en 
person. Problemet är att de olika ”själven” inte är i harmoni med varandra, utan aktivt står i 
maskopi med varandra i självskadandets mönster. Miller kallar denna självkonfiguration för 
det ”triadiska självet”. De tre aspekterna av detta är offret (det skadade barnet), förövaren (en 
internaliserad representation av den vuxne förövaren) och den icke-beskyddande åskådaren 
(vanligen en representation av den vuxna person som ofta inte hade möjlighet eller var ovillig 
att skydda barnoffret). Upplevelsen av det triadiska självet återupprepas då TRS-kvinnan 
ägnar sig åt självskadebeteende.  
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Också Farber (2006) beskriver hur självskadebeteendet hos ett offer för sexuella övergrepp 
uppvisar en dissocierad återupprepning av det upplevda traumat. I återupprepandet har offret 
kontroll och är aktiv i fåfänga försök att bemästra traumat. Farber beskriver i likhet med 
Miller hur detta sker i ett depersonaliserat raseri där kvinnan identifierar sig med förövaren. 
Därefter skiftar identifikationen snabbt till en identifikation med självet som blivit utsatt för 
övergrepp. Hon är således både förövaren och offret. Hon är också åskådare till sin egen 
självmisshandel, som föräldern som var närvarande men inte kunde skydda henne. I 
självskadehandlingen är hon alla dessa personer, snabbt skiftande från själv till ont objekt till 
gott objekt och tillbaka igen.  
 
Farber (2006) menar att objektet är splittat i goda och onda representationer, vilka tillåter 
barnet att behålla sin anknytning till både de goda och de onda aspekterna av objektet, som 
om de var två separata personer. Förövare-till-offer-objektrelationen upprepas, liksom 
anknytningen till smärta och lidande. Detta sker genom presymboliska, ordlösa, fysiska, 
traumatiska återupprepningar av beteendet, i relation till andra och i relation till sin egen 
kropp. Miller (1994) skriver att konceptet att identifiera sig med och internalisera aggressorn 
har sina rötter i tidig psykoanalytisk teori. Det är också en del av olika objektrelationsteorier. I 
psykoanalytiska termer innebär detta att barnet, snarare än att tolerera det ”dåliga/onda” hos 
den omnipotenta föräldern, tar in detta och internaliserar det som en del av sig själv. Denna 
splitting tillåter föräldern att vara alltigenom ”god”.  
 
van der Kolk (1989) sammanfattar det som många som studerat detta ämne kommit fram till: 
självdestruktiva handlingar är inte i huvudsak relaterade till konflikt, skuld och överjagstryck 
utan till mer primitiva mönster härstammande från smärtsamma möten med hotfulla 
vårdgivare under de första åren. Detta leder till en minskad förmåga att modulera fysilogisk 
arousal, vilket i sin tur resulterar i en minskad förmåga att använda symboler eller fantasi för 
att handskas med stress och påfrestningar. Traumaoffer tenderar att uppleva stressorer senare i 
livet som somatiska tillstånd istället för specifika händelser som kräver specifika sätt att 
handskas med. De svarar således på nutida stimuli som om traumat återkommit, utan 
medvetenhet om att tidigare sår snarare än nutida händelser är orsaken till deras fysilogiska 
nödresponser. 
 
 

Behandling 
 
Detta avsnitt presenterar kliniska implikationer för behandling av dissocierande 
självskadepatienter. Inledningsvis presenteras behandling av dissociativ problematik och 
därefter behandling av tvångsmässigt repeterande av trauma. Ytterligare två 
behandlingsmetoder, vilka finns representerade i studien, tas också upp. Dessa är 
Mentaliseringsbaserad Terapi, MBT, och Aktiv Multimodal Psykoterapi, AMP.  

 
Coons & Milstein (1990) betonar vikten av att kliniker noggrant undersöker eventuell 
förekomst av dissociation bland självskadepatienter, samt har i beaktande att det kan ha 
förekommit övergrepp i barndomen. Tecken på dissociation kan vara att patienten inte minns 
eller förnekar självskadandet. Klinikern bör därför utforska tecken på minnesförluster och 
automatiska beteenden. Användande av intervjuer med vänner eller släktingar bör också 
övervägas. Detta var något som Janet redan på sin tid förespråkade, han undersökte noga 
patientens historia bl a med hjälp av familjen (van der Kolk & van der Hart, 1989). Coons & 
Milstein anser att det kanske mest utmanande med att arbeta med patienter som skadar sig 
själva är att upptäcka motivationen till självskadandet. Detta är som svårast då patienten 
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antingen förnekar eller inte kommer ihåg sitt självskadande och därför är oförmögen att prata 
om det. 
 
Många talar om vikten av att sätta upp ett klart och tydligt kontrakt med framför allt 
självskadande patienter på borderlinenivå, t ex i expressiv terapi (Kernberg, Selzer, 
Koenigsberg, Carr & Appelbaum, 1994). Kontraktet ska inte bara gälla de vanliga 
bestämmelserna om ramar, utan även klargöra vad patienten ska göra om denne känner starka 
impulser att skada sig själv mellan terapisessionerna. Vid kontraktsbrott bör terapeuten börja 
med åtgärder på lägsta möjliga nivå, t ex ställa in en session, och sedan om nödvändigt öka 
tvånget. Kernberg et al. anser att detta är ett sätt för terapeuten att klargöra att det är patienten 
själv som har det yttersta ansvaret för terapin. Andra anser tvärtom att terapeuten inte bör 
förbjuda patienten att skära sig (Himber, 1994; Straker & Waks, 1997, refererade i Wallroth 
& Åkerlund, 2000).  
 
 
Behandling av dissociativ problematik 
Litteratur om behandling av dissociation fokuserar huvudsakligen på dissociativ 
identitetsstörning och i betydligt mindre grad på andra former av dissociation. Denna litteratur 
ger mycket information om hur kontakt med alternerande personligheter uppnås och om hur 
patientens motstånd mot att minnas kan minskas. Målet är att de alternerande personligheterna 
efterhand ska integreras i en gemensam personlighet med tillgång till alla de minnen, känslor 
och resurser som tidigare varit avspjälkade och otillgängliga (Putnam, 1989).  
 
McWilliams (1994) menar att dissociation ofta är ett osynligt försvar, vilket  kan vara svårt att 
lägga märke till. Många terapeuter vet därför inte att de behandlar eller har behandlat en 
dissociativ personlighet. Dissociativa personer börjar heller inte i terapi i tron att det ligger i 
deras intresse att vara fullständigt öppna och söker vanligtvis inte heller terapeutisk hjälp för 
sina problem med dissociation, utan av andra orsaker. I de fall där en alter personlighet visar 
sig tolkar den oerfarna terapeuten ofta förändringen hos patienten i icke-dissociativa termer.  
 
Enligt McWilliams beror feltolkningar och felbehandlingar av dissociativa klienter i hög grad 
på diagnostiska svårigheter. Ett exempel på detta är att patienter som hör röster alltför ofta 
diagnostiseras som psykotiska. Dissociativa personer felbedöms också ofta som borderline, 
schizofrena, bipolära eller psykopatiska. Forskning om dissociativa människors erfarenheter 
av psykiatrisk vård har visat att det i genomsnitt går sju år räknat från den dag patienten första 
gången sökt hjälp tills rätt diagnos ställs (Coons & Milstein, 1990). Många menar därför att 
man rutinmässigt bör undersöka dissociativa tendenser när man tar sig an en patient (Coons & 
Milstein, 1990; Mollon, 2002; Sar & Ross, 2006). 
 
Mollon (2002) menar också att det är viktigt att innan behandlingen påbörjas undersöka om 
psykoterapeutisk behandling verkligen är indicerad. Psykoterapi innebär alltid en risk att 
förvärra en patients mentala tillstånd, speciellt då den psykiska jämvikten är skör. Ett 
multipelt personlighetssystem hos en individ är avsett att vara en hemlighet och genom att 
avslöja detta ruckar man på hela systemet. Det är grundläggande att avgöra om det hos 
patienten finns en inre konsensus om att påbörja och fortsätta i terapi. Terapeutens uppgift är 
inte att presentera en lösning eller välja sida, utan vad som är av vikt är att patienten kan 
utveckla en intern kommunikation och demokrati. Terapeuten får också räkna med att det 
kommer att uppstå bakslag, t ex allvarligt självskadande, under behandlingen. 
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Eftersom dissociativ patologi sträcker sig över ett brett spektrum menar McWilliams (1994) 
att behandlingen bör vara varierad. Lerner (1994) anser att behandlingen bör skräddarsys 
utifrån typ av trauma och typ av posttraumatisk symtomologi. Putnam (1989) framhåller att 
det inte alls krävs något utöver det vanliga eller någon speciell trolldomskonst för att kunna 
bedriva god terapi med dissociativa klienter. Ross (1989b, refererad i McWilliams, 1994) 
beskriver arbetet som en ”förlängd korttidsterapi” och menar med det att en lång tids ”här och 
nu”-fokusering på dissociativa reaktioner är den bästa behandlingsmetoden. Problemet med 
dissociativa personer har enligt Ross snarare legat på den diagnostiska nivån; när människor 
med dissociativ identitetsstörning felbedöms blir prognosen onekligen tveksam.  
 
Allen (1995) anser  att det viktigaste är att etablera en allians. En diagnostisk allians kan vara 
ett viktigt steg på vägen och hjälpa mycket eftersom patienten troligtvis blivit 
feldiagnostiserad tidigare. Kartläggande av dissociationen och det edukativa är i sig 
terapeutiskt. 
 
Det är mycket viktigt att terapeuten hela tiden håller i minnet att patienten är ”alla” 
personligheter (Armstrong, 1994; Putnam, 1989). Också den mest obehagliga och aggressiva 
alter personligheten representerar en potentiellt värdefull tillgång för patienten och även när 
patientens alternerande personligheter inte på något sätt gör sig påminda bör man alltid utgå 
från att de lyssnar och gör sina intressen gällande med den närvarande personligheten som 
”språkrör” (Putnam, 1989). Avslöjanden och vädjan om hjälp från en del av systemet, utan 
medgivande från de andra delarna, kan ge upphov till ett inbördeskrig hos personen (Mollon, 
2002). Lerner (1994) tar också upp utmaningen för terapeuten att konfronteras med att skilja 
verkligheten från det påhittade, sanningen från fiktionen och det bokstavliga från det 
metaforiska. 
 
Mollons arbetsprinciper för dissociation och dissociativ identitetsstörning är att: 1) bedöma 
noga, 2) gå försiktigt fram, 3) underlätta inre demokrati och kommunikation, 4) poängtera att 
terapin inte kan fortsätta om den skapar ett försämrat tillstånd, 5) på ett bestämt sätt förklara 
att det inte är terapeutens jobb att hitta en lösning på de inre konflikterna, 6) hålla 
förväntningarna på en realistisk nivå, 7) acceptera dissociationen, men inte uppmuntra den, 
och 8) vara extremt försiktig.  
 
Klufts (1991, refererad i McWilliams, 1994) behandlingstekniska principer för terapier med 
dissociativa patienter (dvs patienter med dissociativ identitetsstörning) överenstämmer i 
mångt och mycket med både Putnam och Mollon. Dessa lyder, i förkortad version, som följer:  
 
• En framgångsrik terapeutisk behandling måste ha en trygg ram och fasta, konsekvent 
upprätthållna gränser. 
• Terapeuten måste fokusera på patientens kontroll och aktiva deltagande. 
• Terapin måste baseras på ett starkt terapeutiskt behandlingssamarbete och ansträngningar 
för att åstadkomma detta måste pågå under hela processen. 
• Dissociation är ett tillstånd av begravda trauman och avspjälkade affekter. Det som gömts 
undan måste därför avtäckas, och de känslor som bortträngts måste avreageras. 
• Terapin måste betona samarbetet, samverkan, empatin och identifikationen mellan de 
alternerande personligheterna. 
• Terapeuten måste vara tydlig och ärlig i sitt sätt att kommunicera. 
• Terapeuten måste förhålla sig opartiskt till alla patientens alternerande personligheter, 
undvika att favorisera någon eller att uppträda på radikalt annorlunda sätt gentemot de olika 
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personligheterna. Terapeutens konsekventa hållning gentemot alla de olika alternerande 
personligheterna är ett av de mest effektiva sätten att rucka på de dissociativa försvaren. 
• Terapin måste försöka återställa livsmodet och ingjuta realistiskt hopp. 
• Det är mycket viktigt att gå långsamt fram i terapin. De flesta behandlingsmisslyckanden 
beror på att tempot i terapin överskrider patientens förmåga att hantera det traumatiska 
materialet. Om man inte kan ta upp det svåra materialet under den första tredjedelen av 
sessionen, arbeta med det under den andra, och avrunda samt ge patienten möjlighet att hämta 
sig under den sista tredjedelen av sessionen, bör man inte alls ta upp detta.  
• Terapeuten måste uppträda mycket ansvarsfullt och begära detsamma av patienten så snart 
terapeuten är säker på att patienten, tvärs igenom alla sina alternerande personligheter, förstår 
vad ett rimligt ansvarstagande innebär. 
• Terapeuten bör utgå ifrån att en neutral attityd från terapeutens sida kommer att tolkas som 
likgiltighet och avvisande. Det bästa är att visa värme, vilket ger utrymme för känslor att 
komma till uttryck. 
• Terapin bör hela tiden ta upp och korrigera kognitiva missuppfattningar.  
 
Putnam (1989) skriver att en stor del av behandlingen med patienter med dissociativ 
identitetsstörning handlar om återhämtande av dissocierade trauman. Han menar att hypnos är 
exceptionellt användbart i kontaktandet av alters eller för avtäckandet av gömda minnen. 
McWilliams (1994) anser också att det är bra om terapeuten kan lite om hypnos. En terapeut 
som kan lära en dissociativ patient hur denne ska få den hypnotiska processen under kontroll 
och kunna använda den terapeutiskt och på eget initiativ, snarare än traumatiskt och defensivt, 
kan vara till avgörande hjälp för sin klient. Även Lerner (1994) förespråkar användandet av 
hypnos för denna patientgrupp. Han föreslår en behandling som är aktiv och riktad och där 
man använder sig av ett flertal tekniker, inklusive kognitiv rekonstruktion och aktivt 
mobiliserande av relationer.  
 
Ibland kan det finnas anledning att göra avvikelser från den gängse behandlingen. I varje form 
av ”parameter” (Eissler, 1953, refererad i McWilliams, 1994) bör terapeuten dock alltid ha 
klara terapeutiska skäl till att bete sig annorlunda än vanligt, och alltid tillsammans med 
klienten uppmärksamma dennes reaktioner på den annorlunda situationen eftersom 
dissociativa personer är mer känsliga för gränsöverträdelser än andra klientgrupper.  
 
McWilliams (1994) betonar i likhet med Kluft och Mollon vikten av att gå långsamt fram. 
Med dissociativa patienter är det t o m viktigare än med andra patientgrupper att terapeuten 
håller det gamla visa psykoanalytiska mottot i minnet: ”Ju långsammare man går desto 
snabbare kommer man fram”. Detta gäller naturligtvis förutsatt att rätt diagnos ställts, annars 
kan mycket tid slösas bort på att behandla den alter personlighet som går i terapi som den 
enda patienten. 
 
 

Överföring och motöverföring med dissociativa patienter 
Det mest påtagliga draget i överföringen med dissociativa patienter är att det blir väldigt 
mycket av denna vara (McWilliams, 1994). Det är därför bra om terapeuten är något mer 
”verklig” än vad han eller hon brukar vara, att vara neutral kan av patienten tolkas som 
likgiltighet och ointresse och hindra överföringsreaktionerna. 
 
Överföringen visar sig vanligen på en mängd olika sätt beroende på vilken av patientens olika 
delar som för tillfället agerar (Mollon, 2002). Den misshandel eller övergrepp patienten 
upplevt under barndomen kommer sannolikt att visa sig i relationen till terapeuten. Det finns 
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dock oftast en röd tråd i en dissociativ människas alla olika identiteter i form av vissa 
grundtankar om tillvaron som utvecklats ur barndomens övergrepp.  
 
Det multipla personlighetssystemet är skapat för att överleva och försök att rucka på detta 
upplevs som ett dödshot (Mollon, 2002). Ju mer tilltron till terapeuten växer, desto mer växer 
ångesten. Terapeuten kan upplevas som ytterst farlig och att våga lita på någon blir extremt 
hotfullt. McWilliams (1994) menar att en person som blivit gravt misshandlad lever i konstant 
beredskap och ser en potentiell angripare i varje människa hon eller han blir beroende av. Det 
handlar om posttraumatiska varseblivningar, sinnesförnimmelser och affekter som 
avspjälkades från medvetandet vid det ursprungliga övergreppet och som aldrig integrerats i 
klientens egen berättelse om sitt liv. För att kunna analysera en dissociativ persons 
överföringar måste terapeuten därför först demonstrera att hon eller han är annorlunda än den 
förväntade angriparen. Samtidigt är den dissociativa personen ofta mycket objektsökande, 
hungrig på relationer och tacksam över de omsorger som visas henne eller honom. 
McWilliams spekulerar i vad detta kan bero på. Hon skriver att kanske känner sig ett barn 
som systematiskt misshandlas av en förälder på ett perverst sätt ändå viktig för föräldern och 
lyckas därför lägga grunden till ett socialt självförtroende. Lerner (1994) skriver att terapeuten 
oftast blir idealiserad av patienten. 
 
Terapeuten känner sig ofta förvirrad, hjälplös och överväldigad vid behandling av dissociativa 
patienter (Lerner, 1994). Patientens behov av bekräftelse väcker också ofta en önskan hos 
terapeuten att hjälpa och reparera. Mollon (2002) menar att terapeuten ofta får 
beskyddarkänslor och vill rädda patienten. Dissociativa patienter väcker ofta en djup ömhet 
och ett starkt engagemang hos terapeuten (McWilliams, 1994). 
 
 
Behandling av tvångsmässigt repeterande av trauma 
Flera författare beskriver patienter som återupprepar sitt trauma genom att i ett dissociativt 
tillstånd skada sig själva. Detta är sällan medvetet förstått, varken av offer eller kliniker, som 
ett repetitivt återupprepande av verkliga traumatiska händelser från förr (van der Kolk, 1989). 
Att patienten får kontroll över sitt nuvarande liv, snarare än att känslomässigt eller somatiskt 
repetera traumat i handling, är målet med behandlingen. 
 
Farber (2006) delar grovt in behandlingen i tre faser: 1) säkerhet, stabilisering och tillit; 2) 
traumaarbete; och 3) sörjande, lösning och återanknytning. Farber menar att behandlingen 
ofta är lång och svår med många återfall och regressioner. 
 
Miller (1994) beskriver behandling av Trauma Reenactment Syndrom. Grunden för 
behandlingen är en trygg, stödjande terapeutisk relation. Andra för patienten viktiga personer 
bör involveras i terapin under alla stadier, gärna genom att delta i vissa sessioner. Miller delar 
också in behandlingen i tre faser: 1) den ”Yttre Cirkeln”, 2) ”Mittencirkeln” och 3) den ”Inre 
Cirkeln”. Varje cirkel representerar avståndet mellan klientens dolda själv och andra 
människor, speciellt terapeuten och andra hjälpare.  
 
 

Etablering  av en trygg relation  
I inledningsfasen betonas vikten av att gå långsamt fram samt att bygga upp trygg relation 
(Farber, 2006; Miller, 1994; van der Kolk, 1989). Enligt van der Kolk är det relationen som 
har visat sig vara nyckeln till att komma över barndomstrauman och därmed också 
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självskadande. En stark anknytning ger trygghet att utforska sina livserfarenheter samt att 
bryta den inre och sociala isolering som håller patienten kvar i upprepande beteenden.  
 
Varken traumat eller självskadesymtomen bör fokuseras på alltför tidigt (Farber, 2006; Miller, 
1994; van der Kolk, 1989). Terapeuten måste förstå patientens hängivenhet för självskadandet 
och att försök att ta ifrån patienten beteendet kommer att bemötas med våldsamt motstånd och 
ibland än mer våldsamma och farliga symtom (Farber, 2006).  
 
Innan man drar upp de traumatiska rötterna till det nuvarande beteendet måste man också ha 
någorlunda kontroll över de långvariga sekundära försvar som ursprungligen utvecklats för att 
försvara sig mot att överväldigas av traumatiskt material (van der Kolk, 1989). Misslyckande 
med att gradvis närma sig traumarelaterat material leder till en intensifiering av affekter och 
psykologiska tillstånd relaterade till traumat, vilket i sin tur leder till repetetitiva fenomen. Det 
är viktigt att komma ihåg att den enda anledningen till att avtäcka traumat är att skaffa 
medveten kontroll över återupplevandet eller återupprepandet. Miller (1994) menar att det kan 
upplevas som ett upprepande av utnyttjande och svek att berätta om traumatiska erfarenheter, 
varför dessa överhuvudtaget inte bör beröras förrän patienten känner sig helt trygg med 
terapeuten. 
 
Farber anser att terapeuten måste göra sig själv ovanligt nåbar och inbjuda patienten att ringa 
vid kritiska tillfällen för att få tröst, t o m då terapeuten inte har arbetstid eller är på semester. 
Terapeuten kan då komma att fungera som ett övergångsobjekt, vilket är ytterst verksamt och 
kan bidra till strukturella förändringar i personligheten. Det kan också hjälpa patienten att 
tillägna sig redskap för självtröst och affektreglering genom terapeuten, för att så småningom 
lära sig att reglera ångesttillstånd själv. Miller menar tvärtom att terapeuten i initialskedet bör 
klargöra att denne inte har möjlighet att vara tillgänglig för klienten dygnet runt, inte heller 
vid kriser. Hon uppger att klienten känner sig tryggare och litar på terapeuten som klargör 
sina begränsningar vid förväntade kriser långt innan de händer.  
 
 

Stabilisering av självskadesymtom 
Då relationen har byggts upp ses hanterandet av självskadesymtomen som en essentiell del av 
behandlingen (Farber, 2006; Miller, 1994; van der Kolk & van der Hart, 1989). Farber anser 
att terapeuten bör bedöma beteendets potentiella dödlighetsrisk, frekvens eller upprepande, 
långvarighet, hur direkt skadan är, i vilken grad beteendena är tvångsmässiga, impulsiva eller 
både och, i vilken grad beteendet är jagdystont eller jagsyntont, medvetenhetsgrad under 
handlingen, i vilken grad intentionen är suicidal, sadistisk eller masochistisk, samt de 
flerfaldiga funktioner beteendet fyller. Eftersom personer som skadar sig själva ofta har liten 
förmåga att reflektera över varför de gör detta måste terapeuten få dem att reflektera över vad 
självskadandet gör för dem, vad som gett upphov till det och vad de skulle behöva för att 
kunna avstå från det.  
 
Försvarsanalys bör dock undvikas, eftersom patientens emotioner, speciellt vrede, är alltför 
konkreta, impulsiva och destruktiva för att klara av detta (Farber, 2006). Däremot kan det vara 
tillämpligt med jagpsykologiska tekniker, jagbyggande och jagstärkande, samt kognitiva 
redskap för affekttolerans och -reglering, som exempelvis distraktion, för att uppskjuta 
självskadebeteendet. Farber ser självskadande som ett sätt att få de dissocierade delarna av 
självet att känna sig levande, alternativt lugnade. Kroppsliga aktiviteter kan därför vara till 
hjälp. Att stimulera cirkulationen genom träning, kalla duschar eller att beröra huden med en 



 24 

iskub kan hjälpa kroppen att känna sig levande, medan aktiviteter som träning, yoga, 
djupandning eller varma bad kan få den att slappna av.   
 
Miller (1994) anser att patienten också ska utveckla ett stödjande nätverk genom att delta i 
någon supportgrupp, för att underlätta att avbryta sitt symtomatiska beteende. Detta kan t ex 
vara olika terapigrupper, tolv-stegsgrupper, politiska och spirituella grupper, men också 
vänner och familj. Vidare bör relationen mellan terapeut och patient ytterligare stärkas. 
Terapeuten ersätter symtomen i klientens relationella system och blir patientens primära 
relation, vilket symtomen tidigare till stor del varit.  
 
 

Bearbetning av trauma och integration av dissocierade delar 
Då patienten blivit tillräckligt stabil börjar arbetet med att undersöka traumatiska minnen och 
responser på dessa. Farber (2006) menar att patienten genom att återskapa länkarna mellan de 
dissocierade aspekterna av självet kan börja integrera de traumatiska upplevelserna och 
omrikta sitt raseri, vilket tidigare varit riktat mot den egna kroppen. Då jagfunktionerna 
utvecklats kan patienten klara en mer intensiv och krävande terapeutisk behandling och 
arbetet kan övergå i vanlig psykoterapi eller psykoanalys. 
 
Miller (1994) menar att beslutet att gå in i den avslutande fasen av terapin bör övervägas 
mycket noga. Klient och terapeut bör gå igenom vad som kan hända då de ursprungliga 
traumana återupplevs utan den säkerhet som symtomen och gamla relationsmönster gett. Båda 
bör räkna med bakslag: de ursprungliga symtomen kan återkomma eller nya kan uppstå som 
ersättning. Viktigast är att relationen mellan terapeut och klient är stark nog. Det är 
terapirelationen som gör det möjligt för patienten att utveckla förmågan att skydda sig själv 
från självskadebeteenden, att sammanbinda de fragmenterade delarna av självet och att lära 
nya sätt att knyta an till andra.  
 
En viktig del av arbetet är att hjälpa patienten att identifiera de olika delarna av vad Miller 
kallar det triadiska självet; förövaren, den icke-beskyddande åskådaren och offret. Då dessa 
ges identiteter i form av personer från patientens barndom externaliseras de från patientens 
vuxna själv.  
 
Nästa steg är att utveckla ett ”protective presence” vilket är en process i tre delar. Först ses 
tillbaka på vem som i barndomen åtminstone stundtals givit patienten skydd och bekräftelse. 
Terapeuten fungerar därefter som en tillfällig stand-in för denna, genom att patienten då 
denne känner tvång att skada sig själv föreställer sig att terapeuten är närvarande. Patienten 
kan ibland behöva något objekt för att känna sig förbunden med terapeuten, t ex en filt, en 
tröja eller ett mjukisdjur. Då terapeuten blivit tillgänglig kan patienten motstå att gå tillbaka 
till gamla mönster av självdestruktivitet. Slutligen kommer patienten att upptäcka att denne 
agerar spontant utan att behöva föreställa sig terapeuten och har då skapat sitt eget 
internaliserade ”protective presence”. 
 
Att lösa och reparera relationer är ytterligare en viktig del i slutet av terapin. Det kan gälla 
personer i det nuvarande supportsystemet, inklusive patientens nuvarande familj, stödjande 
personer i ursprungsfamiljen och vänner, men också förövaren eller den icke-beskyddande 
föräldern. Detta kan ske genom direkta möten hos terapeuten, men om detta är för svårt också 
i fantasin. Då offret på detta sätt avsäger sig allt ansvar för övergreppen och placerar detta hos 
förövaren och den icke beskyddande åskådaren kan patienten separera de utnyttjande och 
försummande relationerna från sin känsla av själv. 
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Överföring och motöverföring med patienter som återupprepar sitt trauma  
Miller (1994) betonar vikten av att arbeta med klientens överföringsmaterial. Detta bör ske 
genom att terapeuten accepterar klientens känslor, hjälper denne att känna sig trygg i att ha 
dessa känslor och undersöker vad de kan representera i klientens förflutna eller nuvarande 
relationer. Om terapeuten tolkar känslorna för mycket och berättar vad dessa verkligen är kan 
patienten uppleva att dennes riktiga upplevelser och känslor återigen blir förvrängda eller 
förnekade. Övertolkning av överföringen tar också ifrån patienten dennes möjlighet att själv 
fundera ut vad alla de olika nivåerna av dennes känslor kan vara. Klienten förlorar sin känsla 
av att vara expert på sin egen historia. En bra terapeut bör låta patienten själv bestämma 
vilken mening dennes känslor har och välkomna och hålla alla dessa känslor, även de som är 
svåra. 
 
Relationen till terapeuten tenderar att handla om samma teman som de kroppsliga 
återupprepningarna av traumat och speglar barndomens relationsmönster, vilka har 
internaliserats i dissocierade delar av självupplevelsen (Farber, 1997; Miller, 1994). 
Terapeuten kan tilldelas rollen av förövare medan patienten tar offerrollen, därefter upplevs 
terapeuten som föräldern som inte klarade att skydda patienten och sedan som ett hjälplöst 
offer, där patienten själv blir förövaren (Farber, 2006). Dessa rollbyten kan ske i en 
förvirrande sekvens och väcker intensiva motöverföringar hos terapeuten, som  inte ska 
förvänta sig att kunna behålla sin neutralitet. Det är viktigare att relationen är levande och 
autentisk. Miller (1994) tar upp andra svåra känslor som de traumatiska minnena väcker hos 
både patient och terapeut. Vrede är ofta den mest överväldigande, men också rädsla och skam 
är vanligt.  
 
Eftersom dissociation är patientens huvudsakliga försvar mot förintelseångest kan detta 
förorsaka en parallell dissociativ process hos terapeuten, vilken väcks till liv genom dennes 
egen förintelseångest (Farber, 2006). Genom dissociation och projektiv identifikation 
projicerar patienten de dissocierade aspekterna av sig själv på terapeuten, vilket medför att 
denne förlorar sig förmåga att tänka, hålla och reflektera över patientens upplevelser. Det är 
här det är mest troligt att destruktiva händelser i terapin sker. Om detta sker bör terapeuten 
genuint erkänna sin egen roll och be om ursäkt för detta, vilket ger patienten möjlighet att 
börja kunna se sin egen roll, och behandlingen kan räddas.  
 
 
Andra behandlingsmetoder 
 

Mentaliseringsbaserad terapi  
En del nya behandlingsmetoder håller på att utprövas i Sverige. En sådan är Mentalization 
Based Treatment, på svenska Mentaliseringsbaserad Terapi (hädanefter förkortat MBT) 
(Åsard, 2006). MBT-modellen är utarbetad av Peter Fonagy och Anthony Bateman och är 
speciellt utformad för patienter med borderline personlighetsstörning  
 
MBT bygger på modern anknytningsteori och antagandet att en störd känslomässig 
anknytning leder till bristande förmåga att ”mentalisera”. Mentalisering har att göra med 
reflektionsförmåga, dvs att kunna reflektera över och förstå hur det egna och andras 
beteenden påverkas av mentala tillstånd, processer, tankar och känslor.  
 
MBT ges både individuellt och i grupp. Patienterna erbjuds också olika expressiva terapier 
som teckning, målning och skrivande. Fokuseringen på mentaliseringsförmågan innebär att 
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man inte egentligen pratar om själva beteendet, t ex självskadande, utan istället om de känslor 
som ligger bakom agerandet, samt intentioner och motivation. 
 
För borderlinepatienten är det något nytt att uppleva sina känslor och samtidigt tänka kring 
känsloupplevelsen. Resultatet blir att patienten får en ökad förståelse för sin egen känslighet 
och sårbarhet och ett nytt sätt att relatera till andra människor, samt nya inre modeller för hur 
mänskligt samspel kan se ut. 
 
Som MBT-terapeut är det viktigt att vara mycket försiktig med tolkningar. Man ska undvika 
att tolka aktuella beteenden som en upprepning av det förflutna, då detta anses kunna skada 
patienten. Inledningsvis måste terapeuten uppmärksamma och respektera patientens 
upplevelse som riktig och verklig. För dessa patienter finns inget ”som om”, eftersom de har 
svårt att skilja verklighet och fantasi åt. Det är viktigt att terapeuten frångår sin expertroll och 
istället intar ett utforskande perspektiv.  
 
Fonagy berättar att mycket arbete läggs på att få patienten att stanna kvar i terapin och att 
behandlingen måste vara flexibel. Man använder sig inte av kontrakt, utan patienten får 
fortsätta terapin även om denne bryter ramarna eller skadar sig själv. 
 
 

Aktiv Multimodal Psykoterapi 
Göran Högberg vid BUP Huddinge har arbetat fram en egen metod för behandling av 
dissociativa patienter, som han kallar Aktiv Multimodal Psykoterapi (AMP), vilken 
presenterats på BUP:s metodutvecklingsdagar 2006. Metoden är eklektisk och tekniker från 
olika områden används, bl a psykodrama, hypnos, EMDR och kroppsterapi. Högberg menar 
att metoderna befruktar varandra och hjälper patienten att integrera och samla ihop sin 
personlighet (Näslund, 1998). Genom att låta patienterna aktivera de olika dissocierade 
delarna av sig själva kan man arbeta med dessa en i taget, för att sedan träna på att hitta nya 
lösningar. Högberg anser att risken med enbart verbala terapier är att man hamnar i 
intellektualisering och resonemang utan att gripa tag i känslokraften och att patienterna inte 
ges konkreta verktyg för att bryta destruktiva dissociationstillstånd. Utöver integration av de 
olika personligheterna och avbetingning av traumatiska upplevelser ger denna metod 
sinnesträning och metoder för att häva dissociationen. Man jobbar mycket med kroppen och 
med andningen.  
 
 

S y f t e 
  
Syftet med föreliggande studie var att undersöka vad psykodynamiska terapeuter beskriver 
som karakteristiskt för behandling av dissocierande självskadepatienter. Undersökningen 
syftade till att besvara följande frågeställningar:  
 

• Hur ser terapeuterna på kopplingen mellan dissociation och självskadande? 
• Vad är målet med behandling och vad anses vara verksamt för att uppnå detta? 
• Hur ser det konkreta arbetet ut? 
• Vad kännetecknar den terapeutiska relationen? 

 
Självskadebeteende avgränsades till att gälla skärande, rispande, brännande eller liknande 
beteenden. För dissociation valdes däremot ingen avgränsning. 
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M e t o d 
 
Då syftet med studien var deskriptivt och utforskande valdes en kvalitativ metodansats.  I en 
första fas undersöktes ämnesområdets tidigare teori och empiri genom en 
litteraturgenomgång. Därefter planerades studiens upplägg och genomförande. Under arbetets 
gång konsulterade även tre experter inom området för diskussioner i ämnet. Dessa var Olle 
Sundh (leg. psykolog, psykoterapeut och handledare), Bengt Söderström (leg. psykolog och 
chef på Vasa BUP) och Robert Rössel (leg. psykolog och psykoanalytiker).  
 
Undersökningsdeltagare 
De personer som söktes för studien var psykodynamiska terapeuter vilka hade erfarenhet av 
arbete med dissociativa självskadepatienter. Ett tillgänglighetsurval gjordes genom att 
verksamma terapeuter inom området förmedlade kontakter till andra behandlare (Langemar, 
2005). Även egna kontakter togs med terapeuter som antogs arbeta med denna patientgrupp.  
 
Sex terapeuter, tre män och tre kvinnor, som arbetade med patientgruppen deltog i studien. Av 
dessa var fyra psykologer, en socionom och en läkare. Samtliga hade steg 1-utbildning i 
psykoterapi och tre hade också steg 2-utbildning. Övriga utbildningar eller kunskaper som 
undersökningsdeltagarna hade var psykoanalytiker, EMDR, hypnos, psykodrama, Rorschach, 
familjeterapi, kroppspsykoterapi och gruppterapi. Terapeuterna hade fått sina kunskaper om 
dissocierande självskadepatienter från sina arbeten, kurser, egna studier, patienterna och 
experter inom området, t ex handledare.  
 
Undersökningsdeltagarna hade i genomsnitt arbetat med psykoterapeutisk behandling i 19,5 år 
(6-30 år) och med dissociativa självskadepatienter i 11,9 år (3,5-30 år). De företrädde olika 
behandlingsverksamheter, vilka var barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, 
behandlingshem och institution. Fyra arbetade traditionellt psykodynamiskt, en arbetade med 
MBT (Mentaliseringsbaserad Terapi) och en med AMP (Aktiv Multimodal Psykoterapi). 
Metoderna har tidigare presenterats i teoridelen.  
 
Urvalet kan ses som homogent i det att endast terapeuter med psykodynamisk inriktning 
valdes. Inom gruppen eftersträvades dock heterogenitet beträffande kön och arbetsplats. 
Ytterligare heterogenitet uppkom genom att terapeuterna företrädde olika 
behandlingsmodeller.  
 
 
Procedur 
Data samlades in med hjälp av intervjuer med terapeuterna. Dessa kontaktades via telefon och 
intervjutid avtalades. De som önskade fick också ett brev med en kort presentation av 
undersökningen, se bilaga 1.  
 
Intervjuerna genomfördes under december 2006 och januari 2007 på respektive 
intervjupersons arbetsplats. Intervjuerna utfördes enskilt av rapportens två författare, vilka 
gjorde tre intervjuer var. Författarna hade erfarenhet av att jobba tillsammans på detta sätt från 
två tidigare intervjustudier, hade liknande förkunskaper inom området samt likartat sätt att 
ställa frågor och följdfrågor utifrån en semistrukturerad intervjumall.   
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Intervjuerna var semistrukturerade enligt fyra huvudkategorier (se intervjuguide, bilaga 2):   
 

1. Grundläggande föreställningar  
2. Behandlingens struktur 
3. Det konkreta arbetet  
4. Den terapeutiska relationen  
 

Intervjuernas längd varierade mellan 60 och 130 minuter, beroende på hur mycket respektive 
intervjuperson hade att berätta. Samtliga intervjuer spelades in på ljudband. 
Intervjupersonerna informerades om att deltagandet skedde anonymt och att materialet skulle 
komma att behandlas strikt konfidentiellt.  
 
Efter intervjun ställdes också frågor utifrån en mindre enkät angående vissa faktiska 
förhållanden kring de enskilda terapeuterna och deras  arbete, se bilaga 3. 
 
 
Analys 
Data från de sex intervjuerna strukturerades och bearbetades genom en kombinerad deduktiv 
och induktiv tematisk analys. Huvudkategorierna var bestämda i förväg medan 
underkategorier utarbetades utifrån det insamlade materialet. Langemar (2005) menar att det 
är både vanligt och lämpligt att kombinera förutbestämda teman med empiristyrda.  
 
I första steget transkriberades alla ljudinspelningar ordagrant till skriftlig form. Utskrifterna 
lästes igenom ett flertal gånger och materialet strukturerades tematiskt under 
huvudkategorierna. Därefter komprimererades materialet, vilket sedan kategoriserades enligt 
de underkategorier som under databearbetningen växte fram. För att öka 
bedömaröverensstämmelsen utfördes analysarbetet först av författarna var för sig, varefter 
resultatet av detta diskuterades igenom. Överensstämmelsen mellan författarna var mycket 
hög och materialet kunde därefter slutgiltigt sammanställas. Följande underkategorier 
bestämdes för respektive huvudkategori: 
 

1. Grundläggande föreställningar  
Kopplingen mellan dissociation och självskadande, Dissociation som begrepp, 
Kopplingen mellan dissociation och trauma, Dissociation som försvar, Anknytningens 
roll, Självskadebeteende och manipulation.  

 
2. Behandlingens struktur  

Behandlingsmål, Kontrakt, Ramar, Terapeutrollen, Terapiförloppet.  
 

3. Det konkreta arbetet  
Identifiering och bedömning av dissociationen, Arbete med dissociationen, Arbete 
med självskadandet, Arbete med traumat.  

 
4. Den terapeutiska relationen  

            Patienternas känslor och reaktioner, Terapeuternas känslor och reaktioner. 
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R e s u l t a t 
 
Undersökningsdeltagarna benämns i texten omväxlande ”intervjupersoner”, ”terapeuter” och 
”respondenter”. För att de patienter som omnämns i terapeuternas citat i möjligaste mån ska 
förbli anonyma har dessa genomgående benämnts som ”P” istället för ”patienten”, 
”patienterna”, ”hon”, ”han” osv.  
 
För att tydliggöra resultatet har nyckelord eller sammanfattande formuleringar använts, vilka 
kursiverats i texten. Avsikten är att presentera resultaten så utsagonära som möjligt, med 
undantag för underkategorin ”Dissociation som begrepp”, vilken är av mer tolkande karaktär. 
 
 

1. Grundläggande föreställningar 
 
Denna del beskriver de grundläggande föreställningar inför terapiarbetet som terapeuterna 
gav uttryck för. Det som tas upp är terapeuternas syn på kopplingen mellan dissociation och 
självskadande, kopplingen mellan dissociation och trauma, dissociation som försvar, 
anknytningens roll, manipulation, samt kopplingen mellan självskadebeteende och suicidalt 
beteende.  
 
 
Kopplingen mellan dissociation och självskadande 
En uppfattning bland terapeuterna var att självskadare i stort sett alltid dissocierar, 
åtminstone i någon mån. Om man bara lyssnar ordentligt upptäcker man att självskadande 
nästan alltid är ett sätt att komma ur ett dissociativt tillstånd.  
 

”Jag skulle säga att i allmänhet så dissocierar de som har självskadebeteende, enligt 
min erfarenhet så är det så gott som alltid så.”  

 
En annan uppfattning var att cirka 50 % av alla självskadare har dissociativa problem. Detta 
antogs framför allt gälla för de som skadar sig på ett mer allvarligt sätt. Erfarenheter av det 
egna behandlingsarbetet var dock att dissociationsproblematik var vanligare än så hos 
självskadare. 
 

”Ja då är det ju många som har dissociativa problem. Det är mer eller mindre. Alltså det 
är… en vanlig orsak till att skära sig är att häva overklighetskänslor, så.” 

 
En tredje uppfattning var att det var ovanligt att självskadare har dissociativ problematik, 
åtminstone utpräglad sådan. Dissociation sågs som synonym med dissociativ 
identitetsstörning och det fanns därför inte en direkt koppling mellan självskadande och 
dissociation.  
 

”Det skulle jag inte spontant tänka. Jag har ju mycket erfarenhet av att jobba med 
ungdomar med självskadebeteende och visst kan de ofta beskriva att de går in i något 
slags tillstånd när de skadar sig själva. Men inte så långt så att det är så pass skilda 
tillstånd som jag ändå tänker att det är när man har diagnosen dissociativ personlighet. 
Jag skulle inte spontant koppla ihop det.”  

 
Vidare antogs gälla att icke dissociativa självskadare skadar sig på mindre allvarliga sätt 
och har mindre allvarliga problem än dissociativa.  
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”…de som kanske skär sig lite för att de har kompisar som rispar sig och så prövar man 
att rispa sig lite grann. Sådär, så är det nog en del nu för tiden tänker jag mig.” 

 
Att självskadande på detta sätt spridit sig till grupper med mindre allvarlig patologi ansågs 
också kunna vara en förklaring till ökningen av självskadande under senare år. 
 

”För 30 år sedan så tror jag att jag mötte en självskadande tjej om året. För 10 år sedan 
så träffade jag hur många som helst och nu är de ännu fler. Jag har en dotter som går i 
gymnasiet just nu och hon säger liksom att ’i min klass finns det flera stycken’. Jaha, är 
det borderlinetjejer? Är de dissociativa också? Hur många finns det egentligen?”  

 
Självskadande sågs som icke dissociativt då patienten exempelvis kunde uttrycka att denne 
blivit väldigt arg på någon och sedan ge en tydlig redogörelse för hela händelseförloppet. 
Självskadandet sågs i dessa fall som en aggressiv handling som på ett tydligt sätt var riktat 
mot ett specifikt mål. 
 
 
Dissociation som begrepp 
Respondenternas sätt att direkt eller indirekt definiera begreppet dissociation på skilde sig åt. 
Ett sätt att beskriva dissociation på var att se det som ett kontinuum. I ena änden finns normal 
dissociation, som alla kan tillämpa då och då, och i den andra patologisk, vilket innebär att 
dissociationen blir ett reellt problem för personen i fråga. Dissociativ identitetsstörning sågs 
som den yttersta formen av patologisk dissociation. Beträffande patologisk dissociation fanns 
dock olika uppfattningar om hur begreppet bör användas.  
 
Uppfattningen att i stort sett allt självskadande har en koppling till dissociation kan ses som 
att personen i fråga använder sig av dissociationsbegreppet i en vid mening, där man 
hänvisar till dissociation som spritt över en stor del av kontinuumet. 
 

”Det yttrar sig på det viset att de kan känna en obehagskänsla av att vara overkliga och 
långt bort och sånt, eller att de kommer in i ett tillstånd med stark ångest som de inte 
kommer ur, eller ett tillstånd med skarp smärta som de inte heller kommer ur. Det får 
man säga då är olika former av dissociativa tillstånd.” 

 
Ett annat sätt som framkom var att använda begreppet betydligt snävare. Det skulle här 
endast gälla tillstånd med ett mer tydligt särskiljande av minnesfunktioner, identitet osv. Att 
använda begreppet i alltför vid betydelse ansågs medföra att det blir alltför allmängiltigt och 
därmed förlorar sitt värde. 
 

”Det blir en uppluckring i begreppsapparaten om vi på något sätt applicerar det på allt.” 
 
Uppfattningen att dissociation vid självskadande inte var särskilt vanligt kan bero på att 
dissociation då användes i en betydligt snävare mening. Ett sätt att använda begreppet i 
denna mening var att använda det synonymt med dissociativ identitetsstörning. En definition 
av dissociation enligt detta synsätt var att det finns ”en mer massiv bortträngning, där det inte 
finns kontakt med andra personligheter. Alltså det är en väsensskild personlighet”. 
 
En och samma respondent kunde också ge begreppet  olika betydelser under intervjuns gång. 
Detta kunde innebära att man uttryckte att det inte var speciellt vanligt att självskadepatienter 
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har en dissociativ problematik, för att i nästa mening uttrycka att nästan alla självskadare i 
någon mån dissocierar.  
 

”…det är det som är lite mer ovanligt, i alla fall i min erfarenhet va, så.”  
 

”Så att det är klart, på sätt och vis skulle man kunna säga att det finns något 
dissociativt, förmodligen, i all självskada. Att du på något sätt tappar tråden med… med 
någon slags verklighet.” 

 
Ett sätt att tolka dessa skillnader är att det tycks som om terapeuterna hade lagt märke till 
ungefär samma fenomen hos självskadepatienterna, men beroende på hur respektive terapeut 
använde begreppet dissociation betraktades dessa fenomen ibland som dissociativa, ibland 
inte. Vad vissa beskrev som tydliga exempel på dissociation sågs av andra endast som ”spår” 
av dissociation.   
 

”Och visst kan man se på en del ungdomar, eller märka, eller veta att de går in i olika 
tillstånd som maniskhet eller depressivitet och så. Väldigt väsensskilda sinnestillstånd 
som kan växla snabbt, men det är ju inte vad jag tänker på ändå när jag tänker på 
dissociativ personlighet.” 

 
 
Kopplingen mellan dissociation och trauma 
Uppfattningen hos terapeuterna var att det som skiljer dissocierande självskadepatienter från 
icke dissocierande är att de som dissocierar har blivit utsatta för fler och/eller allvarligare 
trauman. Trauma förknippades med sexuella övergrepp, men kunde även ha andra former. 
 

”Det behöver inte bara vara sexuella övergrepp. Jag tänker så starka trauman att de blir 
ohärbärgerbara. Som gör att man utvecklar… det är ändå ganska sofistikerat att kunna 
utveckla ett inre som gör att man inte faktiskt minns eller är i kontakt med stora delar 
av sig själv.” / ”Jag tror att det andra valet är att bli psykotisk. För att det är…. man inte 
står ut med upplevelsen och smärtan.”  

 
Skillnaden mellan vad som sågs som ”enkla” respektive allvarliga, upprepade trauman togs 
upp. I båda fallen kunde den direkta responsen på traumat vara densamma; dissociation i 
form av t ex depersonalisation. Hur traumat togs omhand hade avgörande betydelse. I de 
mer allvarliga fallen hade traumat förnekats av omgivningen, vilket bidragit till att personen 
fortsatt att använda sig av dissociation som försvar, även i situationer då det inte är adaptivt. 
 

”De kanske har varit med om ett… inte vet jag, ett rån eller våldtäkt eller nånting, men i 
ett bra sammanhang så har de fått hjälp att prata om det och stå ut med det och så, som 
ändå kan beskriva den här känslan av att ha tappat… alltså inte vara i sin egen kropp 
längre och så. Det blir ju så här skadligt när du inte får omhändertagandet sen.”  

 
Både självskadande och dissociation ansågs ha orsakats av ett lidande, ett trauma i den tidiga 
upplevelsen. Dissociation uppfattades ofta ha orsakats av sexuella övergrepp i tidig ålder och 
sågs som ett försvar som tillgrips för att kunna stå ut med de outhärdliga smärtor detta 
medför. Det ansågs dock vara farligt att utgå från att dissociation alltid har rötter i sexuella 
övergrepp.  
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”Det är min erfarenhet på ett sätt, men det är också ett problem på ett sätt. För att det är 
så lätt att stoppa alla i en korg, det är så lätt att säga att så här är det. Det var nåt tv-
program, ’Uppdrag Granskning’, där det sitter terapeuter och intervjuar och teraperar 
borderlineflickor och liknande och utgår från att alla har blivit utsatta för sexuella 
övergrepp. Vare sig de vet det eller inte! Man har det som en utgångspunkt, så att säga, 
i sin egna teori eller sin egen modell. Och det tror jag är jättefarligt, så därför så säger 
jag inte vare sig bu eller bä där…”  

 
 
Dissociation som försvar 
Terapeuterna visade en fascination inför dissociation som försvar. Det ansågs vara väldigt 
effektivt att tillgripa i outhärdliga situationer och sågs som en positiv kraft vilken trots allt 
hade hjälpt patienterna att överleva. 

 
”Jag blir väldigt berörd av deras livsöden och hur de på nåt sätt kämpar, trots att de är 
så självdestruktiva. Alltså man tänker att det… man förstår inte riktigt hur de har klarat 
av att överleva. Så det finns nån livskraft i det hela som har burit dem hela vägen. Det 
är ju jättefascinerande.” 
 
”Det är ju verkligen en överlevnadsmekanism. Skitbra från början tänker jag, att kunna 
dissociera i de här extremt utsatta lägena.”  

 
Dissociation beskrevs också som en speciell förmåga och talang. Det ansågs vara begåvade 
personer som kan använda dissociation som försvar och att dessa har åtminstone någon sida 
som är verbal, reflekterande, konstnärlig och kreativ. Detta sågs som en förutsättning för att 
kunna använda dissociation som försvar mot allvarligt trauma.  
 
 
Anknytningens roll  
En uppfattning var att förmågan att dissociera har rötter i anknytningen. För att kunna 
använda sig av dissociation som försvar krävs att personen på något sätt har haft förmåga att 
knyta an till en annan person, även om anknytningen varit bristfällig. 
 

”Min egen mycket hemsnickrade teori är att för att få kraften att börja dissociera och 
möjligheten att göra det, så måste man kunna skapa det här inre rummet på något vis. 
Då måste man också kunna fjärma sig från någonting som är skrämmande eller farligt 
eller som inte riktigt kan uppfylla det som man egentligen förväntar sig att man ska få, 
tänker jag. Och då drar man sig tillbaka till sin inre… Det finns någonting som jag 
tycker är jättespännande… Hur det här hänger ihop med både anknytning och förmågan 
att ha något slags inre rum i alla fall. Sen är det oftast befolkat med destruktiva inre 
objekt, men ändå, det befolkas på något vis.”  

 
En annan uppfattning var att dissociation utvecklas som försvar då personen inte har 
erfarenhet av att relatera till en annan människa. Detta resulterar i att individen börjar spela 
de roller den saknar: mamman, pappan etc.  
 
 
Självskadebeteende och manipulation 
Självskadande patienter ansågs ofta råka ut för dålig vård. De behandlas inte med den respekt 
de är värda och självskadandet ses ofta som manipulativt. Det berättades att en patient hade 
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rispat sig i terapirummet eftersom denne var väldigt arg på sin terapeut. Det ansågs i detta 
fall att patienten ville uppnå eller säga något med sitt beteende, men att beteendet inte i första 
hand skulle ses som manipulativt.  
 

”…men det jag tänker i första hand så mådde P väldigt väldigt dåligt och kände sig 
desperat och sådär. Jag tänker inte att… det handlar inte om manipulation så, men 
många av patienterna möter rätt mycket sådana attityder.”  

 
Det var dock viktigt att vara lyhörd för hur mycket plats självskadandet skulle få ta i terapin, 
eftersom det fanns också en risk för utspel kring det om man gav det för mycket utrymme.  
 
 
Kopplingen mellan självskadebeteende och suicidalt beteende 
En uppfattning var att det finns avgörande skillnader mellan suicidalt beteende och 
självskadebeteende, vilka inte skulle blandas ihop. Självskadande kunde tvärtom ha en 
livsuppehållande funktion.  
 

”Som någon sa till mig: ’Men herregud, jag skär ju mig för att kunna leva liksom. De 
tror att jag försöker ta livet av mig, men det är ju precis tvärtom!’”  

 
En annan uppfattning var att det inte går att differentiera de två begreppen, utan att de tillhör 
samma grupp och överlappar varandra. Ju fler självskador och ju våldsammare de är, samt 
om självskadandet sker på flera olika sätt, desto mer självmordsinriktat är det. De två 
begreppen blir dessutom ännu svårare att särskilja då självskadebeteendet sker i ett 
dissociativt tillstånd. 
 

”…i varje fall ungdomars självmord är ju liksom olycksfall, de vill inte dö men de vill 
komma ut ur ett dissociativt tillstånd. Och de vill kanske dö precis just då, men inte 
annars.”  

 
 

2. Behandlingens struktur 
 
Under denna del redovisas hur terapeuterna såg på behandlingen i stort. De områden som 
beskrivs är behandlingsmål, kontrakt, ramar, terapeutrollen och terapiförloppet.  
 
 
Behandlingsmål 
Terapeuterna angav att målet med behandlingen var integration av patientens olika ”delar”. 
Genom att patienterna blir ”hela” människor kommer självskadandet att upphöra, energi att 
frigöras och förmågan att må bra och leva ett bättre liv öka.  
 

”Det stora målet är ju att integrera så mycket det går förstås. Att få ihop dem som hela 
människor som kan vara rädda om sig själva. Det är det stora målet.”  

 
Ett annat mål som angavs var bearbetning av traumat. Meningen var att patienten skulle leva 
ett fullvärdigt liv - med traumat.  

 
”Men det slutar inte där. Utan det slutar med när man har bearbetat traumat så mycket 
så att man kan leva det liv, som ändå finns där ute, med traumat!”  
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Stabilare mentaliseringsförmåga angavs också som mål. Ett annat mål som uppgavs var att 
patienten skulle få kontroll över sitt humör, för att slippa ”bli överfallen av negativa 
dissociativa känslor”.  
 
 
Kontrakt  
Något specifikt kontrakt vad gällde patienternas självskadande och fortsatt terapi användes 
inte av terapeuterna. Det ansågs att man fick stå ut med att patienten skadade sig en bit in i 
terapin, eftersom det var ett sätt att hantera ett problem, ett sätt att överleva.  

 
”Man får stå ut med att de skär sig. Inte se det som någon katastrof, för då kan man inte 
jobba med dem. Då har man misslyckats första dagen på jobbet liksom.”  

 
Det ansågs dock även finnas en baksida med detta synsätt, eftersom det kunde vara svårt att 
jobba terapeutiskt om man accepterade självskadande som det enda sättet för patienten att 
lösa sina problem eller hantera sin ångest på.  
En annan inställning var att terapi och samtidigt allvarligt självskadande inte var förenligt, 
speciellt om det förelåg suicidhot. Det kunde i sådana fall hända att terapin måste avbrytas. 
För att gynna öppenheten gällde dock att inte vara alltför strikt med detta, eftersom det då 
finns en risk att patienten enbart döljer snarare än slutar med sitt självskadande. Det handlade 
således om att hitta ett sätt att mötas där både terapeut och patient var överens.  
 

”Och då var det ett ganska allvarligt suicidförsök och efter det så hade jag någon period 
då jag sa att vi kan inte fortsätta att jobba under det här hotet och vi stämde av från 
gång till gång då.” / ”Med det andra [självskadandet] kändes det väldigt viktigt att P 
skulle kunna prata mera öppet, för annars så tror inte jag att vi hade kommit 
någonstans. P hade inte slutat, P hade bara dolt det. Det är det P har varit expert på i sitt 
liv.”  

 
Kontrakt användes inte heller vad gällde patienters uteblivande från terapisessioner. En 
erfarenhet var att det var ovanligt att patienter uteblev, men i de fall då det också fanns en 
borderlineproblematik kunde terapin ibland bli stökig. Ett sätt att fånga in patienten då denne 
uteblev kunde istället vara att ringa upp denne och fråga vad det är som händer.  
 

”Alltså DBT, enligt den behandlingsmodellen så har man en regel att om man varit 
borta fyra gånger så är man ute ur behandlingen. I TFP eller ORP som den svenska 
varianten heter, Kernberg-terapi, så är man också väldigt hård och skriver ett hårt 
kontrakt.” / ”…jag tänker också att sparkar man ut patienten efter tre gånger eller efter 
fyra gånger eller så, så bestraffar man patienten för att den har borderlineproblematik 
liksom.”   

 
 
Ramar 
Respondenterna betonade vikten av att vara extra tydlig med och att hålla på ramarna, vilket 
sågs som en hörnsten i terapiarbetet. Terapeuten måste stå emot patientens önskan om att bli 
omhändertagen och istället ”hålla” genom att vara konsekvent och tydlig. Terapeuterna 
talade också om att det var vidare ramar än de traditionella psykodynamiska som gällde i 
terapi med patientgruppen.  
 

”Det är inga avsteg från ramarna, men det är anpassning till situationen, olika verktyg”  
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Det beskrevs att man t ex var frikostigare med att ge extratider och att förlänga 
terapisessionerna vid behov. Hembesök kunde också göras om så behövdes. Det ansågs även 
vara viktigt att vara flexibel och att anpassa sig efter respektive patient.  
 

”Avbrott är väldigt svåra. Så jag har hållit lite mer kontakt med P än jag brukar göra. 
Den här sommaren som var så var jag borta väldigt länge, men jag bokade ändå in två 
samtal med P. Eller jag har hört av mig per telefon några gånger, hållit någon tråd.”  

 
Respondenterna uppgav också att de gjort oplanerade avsteg från ramarna, då de handlat på 
ett sätt som de vanligtvis inte gör.  
 

”De har enorma behov, vilket gör att de stundtals uppmuntrar till rambrott.”  
 
De rambrott som terapeuterna berättade att de gjort var att dra ut på terapitimmarna, att ha 
besökt en patient på sjukhus efter en svår självskada och tagit med en gåva, att ha pratat om 
sin oro över patienten med övrig personal samt att själv ha missat terapitimmar.  

 
 
Terapeutrollen 
Ramarna ger struktur och tydlighet i terapin, men terapeuterna ansåg också att det var viktigt 
att vara tydlig med terapin på ett mer generellt sätt. Detta kunde ske genom att berätta vad 
man tänker, förklara varför man gör saker och varför man tror att en del saker är bra; att i viss 
mån helt enkelt förklara terapin och arbetssättet för patienten. 
 

”Så tror jag det är i väldigt mycket psykoanalytisk eller psykodynamisk behandling 
annars; att man inte förklarar hur man tänker, att det blir för hemlighetsfullt sådär.”  

 
Det kunde också handla om att göra sig själv tydligare som person, att vara mer personlig, 
för att göra sig så förutsägbar som möjligt. Patienten ska veta var den har terapeuten. Det 
ansågs vara viktigt att vara klar och tydlig med sina egna känslor och berätta för patienten 
vad man verkligen känner om denne frågar. Den klassiska psykodynamiska hållningen att 
endast undersöka vad patienten tror, tänker eller känner ansågs inte fungera med denna typ 
av patienter, eftersom ångestnivån då blir outhärdlig för dem. De klarar inte av för mycket 
frihet i sina projektioner, utan behöver få känna sig ”hållna” och få konkreta svar på sina 
frågor. Ett förhållningssätt var att börja med att svara klart och tydligt på patientens frågor för 
att sedan utforska vidare varför just den frågan ställts.  
 

”Om man sitter och känner en massa saker, men man förnekar vad man känner, så blir 
det väldigt förvirrat och då blir det ingen riktig kontakt.”  

 
Det kunde även innebära att berätta lite mer om sig själv för patienterna än i en 
bearbetande/avtäckande psykoterapi, t ex hur många barn man har eller vart man ska på 
semester.  
  

”Jag jobbar så med mina patienter för jag tror inte att de kan härbärgera sin ångest om 
de inte får tillträde till en större del av mig. Så om de bara får tillträde till den här 
terapeuten som sitter här och alltid har en grå tröja och svarta byxor på sig så får de inte 
en bild som bär över till nästa terapisession.”  
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Ytterligare ett förhållningssätt som togs upp som viktigt var att inte inta en expertroll 
gentemot patienten. Terapeuten bör undvika att ge intryck av att veta hur saker ligger till, 
varför patienten gör som den gör eller hur denne tänker eller känner. Detta innebär att inte 
presentera avancerade tolkningar av omedvetet gods eller på annat sätt ge förklaringar som 
inte är patienternas egna. Istället ansågs det betydligt bättre att fråga och så förutsättningslöst 
som möjligt undersöka tillsammans med patienten, att försöka förstå hur patienten tänker. 
Risken med att ge förklaringar ansågs vara att patienten i sin längtan efter att förstå och göra 
sin egen tillvaro begriplig hugger den tråd terapeuten erbjuder. Det var därför också viktigt 
att terapeuten frågade på rätt sätt. 
 

”Det är också det där som är så farligt också, jag får inte fråga så att jag planterar in 
någonting som inte finns. Och att patienten i sin tacksamhet… det finns ju ett beroende 
mellan patient och terapeut, att patienten är i någon form av psykologiskt underläge 
eftersom den söker hjälp. Det är ju inte terapeuten som sitter på sanningen, det är ju 
patienten!”  

 
 
Terapiförloppet 
Terapiförloppet beskrevs av intervjupersonerna som bestående av de tre traditionella faserna 
inledningsfas, mittenfas och avslutningsfas. Det uttrycktes dock vara lite som ”jästen efter 
brödet” med fasindelningen. Faserna uppfattades inte som absoluta, utan de gick mer in i 
varandra än i en ”vanlig” terapi.  
 
Respondenterna berättade att patienterna vanligtvis inte hade någon dissociationsdiagnos vid 
start av terapin. Dissociationen var oftast något som kom fram efter en tids arbete. 
Patienterna kom oftast till terapin på grund av allvarligt självskadebeteende och utagerande. 
Andra förekommande diagnoser var ätstörningar, schizofreni, PTSD, fobier, 
impulskontrollstörningar, depression, borderline personlighetsstörning, histrionisk 
personlighetsstörning,  panikångest, ADHD, Asperger och diverse andra diagnoser. Vanligt 
var också att det fanns stora frågetecken kring diagnos.  
 
Hos en del patienter kunde terapeuterna erfara vissa borderlinedrag, men fick ändå en annan 
känsla än när det enbart handlade om borderline. En erfarenhet som beskrevs var att ofta 
känna sig förvirrad i början av terapin och undra vad patientens problematik egentligen 
handlade om.  
 

”Jag tycker att inledningsfasen, den handlar väldigt mycket om att våga finnas kvar i 
den, det egna kaoset på något sätt och egna känslan av att inte förstå och att inte veta.” 

 
Vad som angavs som särskilt viktigt i inledningsfasen var att skapa trygghet för patienten 
och att denne skulle kunna knyta an till terapeuten. Detta sågs som en grundförutsättning för 
att få självskadandet under kontroll och för att kunna börja titta på vad som finns bakom 
beteendet. Etablerandet av relationen sades kunna ta lång tid, upp till ett år, eftersom 
patienten ofta är ambivalent inför relationen till terapeuten. Patienten kan ha en jättelängtan 
efter en relation, samtidigt som det också är väldigt skräckfyllt, då denne har väldigt svårt för 
att våga lita på någon. 
 

”…när patienten upptäcker att det är möjligt [med en relation] så blir den så sketarädd 
så att försvar, dissociativa försvar, sätter igång. Mördaren vaknar, förstöraren.” 
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Olika förhållningssätt användes av olika terapeuter i början av terapin. Ett var att ha en 
ganska tyst och avvaktande hållning för att få patienten att förstå sin egen del i terapin och att 
det handlar om ett samarbete mellan patient och terapeut. För patienten innebar detta ett nytt 
sätt att bli bemött på som denne inte var van vid, t ex att inte bli förmanad att sluta med 
självskadandet.  
 

”P önskade väl på ett sätt att jag skulle föra samtalet, att jag skulle försöka förmana P 
och övertala P och så. Och när jag inte gjorde det blev det jätte-jättebesvärligt. P 
försökte bemästra mig med blicken i början. P ville ha kontroll och så.”  

 
Ett annat sätt att arbeta var tvärtom mycket aktivt. Det ansågs vara viktigt att det hände 
någonting under den första terapisessionen, för att patienten skulle bli motiverad och fortsätta 
terapin. Arbetet inleddes med att terapeuten ritade ”kartor” för att kartlägga dissociationen. 
Patienten fick också lära sig kroppsliga avspänningstekniker; att andas och lugna ner sig 
själv. Detta sågs som en förutsättning för att sedan kunna gå in och arbeta aktivt med det 
dissociativa tillståndet. Det ansågs även vara viktigt att patienten fick öva sig i att må bra.  
 

”Man mår inte bra automatiskt för att man pratar om allt man mår dåligt av. Det kanske 
är tvärtom, det kanske bara växer och växer.”  

 
Respondenterna tog upp att det ofta blir en lättnad för patienten då de dissociativa aspekterna 
blivit benämnda och förklarade. Detta kunde också stärka alliansen. Att komma överens om 
en benämning på ”den andra delen” eller ”delarna” av patientens personlighet och att sedan 
arbeta med dissociationen, för att slutligen integrera delarna, sågs som typiskt för 
mittenfasen. 
 
Terapeuterna sade att närmande och bearbetande av traumat var ett annat viktigt fokus under 
mittenfasen. Till en början handlade det om att göra det tillåtet och acceptabelt för patienten 
att prata om det som hänt. Det handlade också om att försöka lyfta bort skulden från 
patienten och betona att ansvaret inte legat på denne, utan att det alltid varit de vuxnas. Det 
var viktigt att inte försöka skynda på patienten, då det skulle kunna innebära att man på nytt 
utsatte patienten för ett ”övergrepp”. 
 
Nödvändigheten av att rannsaka sig själv för att förstå bakslag då patienten t ex skadar sig 
uttrycktes också, samt att inte bli kränkt då patienten reagerar på den gemensamma processen 
på ett annat sätt än terapeuten. Terapeuten kanske tycker att terapin går jättebra, medan 
patienten plötsligt reagerar med självdestruktivitet. På så sätt handlar terapin hela tiden om 
att ”återupprätta alliansen, förstå agerandet, gå vidare med hållandet, nästa agerande osv”. 
 

”Ja, man ska aldrig sitta lugnt. Det går i vågor. Två steg fram, ett tillbaka.” / ”Så länge 
hållandet fungerar så går processen fram. Men så ibland så brister hållandet och det kan 
vara då när man sitter där och slår sig för bröstet och tycker att man är så jävla duktig. 
Och då brister hållandet och då kommer ett agerande. Självskada, prostituera sig, 
någonting.”  

 
Terapeuterna tog upp att de vid avslut tillsammans med patienten gjorde en summering av 
terapin. Detta kunde t ex göras genom att gå igenom journalen tillsammans. Viktigt var 
också att tillsammans med patienten blicka framåt; hur framtiden kan komma att se ut för 
patienten och hur denne ska undvika att utsätta sig för situationer som triggar igång det 
destruktiva. 
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Något som togs upp som problematiskt var i förhand och plötsligt avbrutna terapier, där 
erfarenheten var att aldrig ha fått fullfölja någon terapi på grund av politikerbeslut och 
avbrutna placeringar. Det blev här en utmaning för terapeuten att i en hast försöka få till ett 
vettigt avslut. 
 

”Men man blir ju en hejare på att göra… liksom försöka knyta ihop det man ändå har 
gjort, det där vi började faktiskt göra. Alltså att ändå på något sätt kunna få till något 
slags avslut, att ändå kunna sammanfatta att ’det här har vi gjort, vi har tydliggjort det 
här, nu har vi kunnat prata om att det ser ut så här för dig’. Förstå något på någon nivå 
och ändå få det till att vi ändå har gjort någonting.”  

 
 

3. Det konkreta arbetet 
 
Följande avsnitt beskriver hur arbetet med dissociativa självskadepatienter konkret går till. 
Först tas upp hur dissociativa symtom identifieras och bedöms samt hur man arbetar med 
dissociationen. Därefter beskrivs arbetet med självskadande och trauma.  
 
 
Identifiering och bedömning av dissociationen 
Intervjupersonerna berättade att dissociativa symtom kunde yttra sig genom olika 
förändringar hos patienten, såsom skiften i blick, kroppshållning och röst eller att patienten 
upplevdes försvinna iväg. Patienten kunde uppfattas som ospontan, tillbakahållen, skygg och 
undanglidande. 
 

”Sen när vi sitter och pratar så känner jag att P försvinner iväg någonstans…” / ”Jag 
säger så här: ’Det verkar som om du försvinner in i dig själv’. ’Nej’ säger P, ’så är det 
inte, utan snarare så försvinner jag ut ur mig själv’.” / ”Och då så beskriver P sitt 
tillstånd, som att P var  halvt i sömn och halvt i vakenhet.”  

 
Förändringar i medvetandetillstånd kunde även ta sig väldigt dramatiska uttryck, t ex att 
patienten i ena stunden kunde vara mjuk och fin och i nästa som ett ”rasande vilddjur”.  
 

”Det upplever man ofta höll jag på att säga. När man jobbar med en patient som har 
dissociation som en delproblematik, på en hög nivå, och där P hela tiden använder sig 
av dissociation som försvar, så märks ju det med aggressivitet, med ändrade röstlägen, 
med att de helt plötsligt sitter på golvet… Med vredesutbrott som är… ja, som är 
ohyggliga, och som riktas emot den som kan upplevas som förövaren, terapeuten, 
mig… Där jag blir beordrad att ta livet av mig – dö nu!”    
 

Det kunde också bli tydligt då patienten växlade mellan olika delpersonligheter och plötsligt 
blev en annan person. 
 

”Och jag kunde se på P:s ögon och höra på P:s röst när… alltså, då blev ju P 
styvpappan.”  

 
”P har flera… ja, ett antal vuxna jag, men också flera barnjag. P kan bli barn i ett samtal 
eller testningar eller sådär.”  
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Dissociativa symtom beskrevs också kunna bli tydliga i patientens teckningar. Patienten 
kunde börja rita ett visst motiv i en viss stil, vilket sedan både motiv- och stilmässigt blev 
något helt annat. Efteråt mindes kanske patienten vad denne började rita, men kom inte ihåg 
och blev förvånad över resten av teckningen. 
 

”…där det har blivit jättetydligt, där det har liksom skett en förändring i att vi har pratat 
och de har suttit och ritat. Och sen efterhand… alltså det har blivit en helt ny teckning. 
Jag har känt det liksom i samtalet att det har hänt, det har varit ett skifte, men det har 
också då synts i teckningarna.”  

 
Ett annat sätt att använda sig av teckningar var att kartlägga dissociationen genom att låta 
patienterna  rita olika representationer av jaget, i vilket av dessa tillstånd självskadandet sker, 
samt hur de går in i dissociationen och hur de kommer ur den.  
 
Information om patienternas dissociativa symtom framkom också i deras berättelser om 
händelser utanför terapirummet. De kunde t ex berätta om hur de gjort saker de sedan inte 
alls mindes eller hur de plötsligt upptäckt att de befunnit sig någonstans utan att veta hur de 
kommit dit. 
 

”Att de helt plötsligt upptäcker att de är ute på en leråker mitt i natten, har tagit sig ut 
från behandlingshemmet och smugit iväg, uppenbarligen varit borta länge och är 
dyngsura och sådär och inte vet hur de kom dit.”  

 
”Ja, jag har flera patienter som kan, särskilt en som jag tänker på, men jag tror att det är 
flera, som kan berätta om att de kan vakna upp och vara sönderskurna. En som jag 
tänker på som inte egentligen förstår hur det har gått till, ’men det måste varit jag som 
har skurit mig’, så.” 
 

Det kunde också i berättelserna framkomma hur patienterna ibland när de skadade sig tog 
förövarens roll och återupprepade sitt trauma.  
 

”Ja, då så kanske man kan börja beskriva nån form av vem man var, att man var en 
mördare, eller att man var en som ville döda sig själv, som hatade sig själv. Man sätter 
namn på sånt där, säger att man var generalen som bestämmer över… Så man är både 
offer och bödel, man är alltihop själv. Man gör sig själv både till förövare och offer och 
spelar upp sitt övergrepp, kanske ibland… som man inte minns.”  

 
I berättelserna kunde också andra tecken på dissociation bli tydliga, som när patienterna 
berättade om att de upplevde hur en kraft eller röst inom dem befallde dem att skära sig.  
 

”… för P sa att det är inte som röster utan det är som en kraft inom en. Det var 
någonting som sa att P måste… inte äta och P måste skada sig.”  

 
Dissociation kunde även framkomma i olika testmaterial. I Rorschachtest t ex märktes det bl 
a i flödet på svar, i skiften hos patienten, olika svar till samma bild och att det ofta fanns 
dubbelhet som tema. Skattningsskalor för mätning av dissociation användes i olika grad. 
Den skala som oftast användes var DES (Dissociative Experience Scale) och därefter SCID-
D (Structured Clinical Interview for DSM-IV Dissociative Disorders). Skalorna upplevdes 
dock som mer eller mindre problematiska och inte helt tillförlitliga.  
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”Tycker att det verkar som att DES ofta slår ut för lite. Fast det är ju den mest använda 
beforskade skattningsskalan som finns.”  

 
Ett annat sätt att bedöma dissociationen på var genom att ställa frågor som delvis utgick från 
skalorna, även om man inte direkt använde sig av dem. 
  
Dissociation ansågs vara lätt att missa och ett begrepp man måste känna till för att kunna se. 
Terapeuterna trodde att de själva tidigare missat tecken på dissociation. Man trodde också att 
det generellt inom svensk psykiatri råder stor brist på kunskap inom detta område, varför 
många patienter feldiagnostiseras och därmed får felaktig behandling. Vikten av att vid all 
självskada utreda om det också finns dissociativa symtom betonades därför. 
 

”Jag tror att det är många patienter inom psykiatrin som är feldiagnostiserade, som har 
en dissociativ problematik, men har en annan diagnos. Och oftast kanske en 
schizofrenidiagnos, det tror jag.”  

 
Det togs också upp att PTSD, borderline och dissociativa syndrom kan befinna sig på samma 
skala, eftersom de har många likheter, och att det skulle kunna vara så att många patienter i 
borderline-team egentligen har en grundläggande dissociativ problematik. 
 
 
Arbete med dissociationen 
Ett indirekt-edukativt sätt att arbeta var att terapeuten talade med patienten om hur och 
varför psyket utvecklat dissociation som försvar och att visa att detta är ett normalt sätt att 
hantera svåra upplevelser samt att det haft ett överlevnadsvärde. Man menade att detta dels 
lugnar patienten, som ofta tror att denne är galen, dels öppnar upp för de destruktiva delarna, 
vilka annars kan vara svåra att få med i terapin.  
 

”För att ofta så går ju de här tjejerna, tycker jag, med nån slags fantasier om att ’Är jag 
galen? Är jag knäpp?’. Det är det omvärlden frågar också: ’Är det psykos?’ liksom. Det 
är ju inte så konstigt. Och försöka lugna dem i det.”  

 
Terapeuterna talade också om för patienten att dissociationen inte längre är ett funktionellt 
försvar. Det skapar nu istället stora problem och tar mycket av patientens kraft i anspråk.  
  

”Får du tillgång till den här kraften på ett konstruktivt sätt så kommer du att kunna göra 
jättemycket av det som du förmodligen vill göra i livet.”  

 
Vad som ytterligare ansågs vara viktigt var att upplysa patienten om att det kan komma en 
förskjuten dissociativ reaktion efter en terapisession, upp till ett dygn senare. Det var viktigt 
att förbereda patienten på detta och diskutera vad denne kan göra om och när så sker.  
 
Ett mer direkt sätt att arbeta med dissociationen var att uppmuntra patienten till dissociation 
under terapisessionerna. Patienten uppmanades att gå in i ett dissociativt tillstånd för att 
tillsammans med terapeuten undersöka detta och göra det mindre farligt. Patienten fick 
därefter också träna sig i att komma ur dissociationen. Ett sätt att göra detta på kunde vara 
med hjälp av hypnos.   
 
Att annat sätt var tvärtom att inte uppmuntra dissociation i rummet. Om patienten ändå 
dissocierade behövde denne stabiliseras, för att få kontakt med verkligheten igen.  
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Terapeuterna berättade också om hur de på olika sätt arbetade symboliskt med sina patienter. 
Detta kunde ske med hjälp av t ex teckningar, inre bilder och drömmar. 
 

”Ja, vi leker med symboler. Det måste ju finnas något utrymme för någon sorts 
symbolik, alltså med de som jag har jobbat med har haft det i alla fall.”  

 
Ett exempel som nämndes som ett sätt att arbeta med inre bilder var att terapeuten vid ett 
tillfälle berättat om en trädgård denne besökt för en patient. Terapeuten och patienten kunde 
sedan dela denna inre bild och utifrån denna blev det möjligt för patienten att börja 
undersöka sina olika tillstånd och berätta om dem för terapeuten. 
 

”Då hade P suttit där på avdelningen och broderat den där engelska trädgården… 
fjärilarna och den här stora tunga humlan. Och blommorna. Och det här var det första, 
att försöka att få ihop någonting i P:s inre värld och att försöka få någonting gott i det 
här fruktansvärda.”   

 
Det sågs som nödvändigt att patienten hade förmåga att skapa inre bilder, hur konstiga de än 
må vara, eftersom man annars inte kunde jobba med problematiken. Patientens inre 
aggressiva och hotfulla krafter kunde på detta sätt symboliskt anta formen av olika figurer. 
Genom att arbeta med dessa fantasier kunde patienten börja ta hand om och förhålla sig på ett 
nytt sätt till de inre krafterna. Följande berättelse om en patient som både skar sig och hade 
ätstörningar illustrerar detta: 
 

”Då var de här krafterna, de blev vildingar i P:s inre värld, P konkretiserade dem som 
de… knöt ju tillbaka till den engelska trädgården, för de här var ju tvungna att vara 
inlåsta i buren och mycket lås på. Och så sa jag det att: ’men vet du, ändå tror jag att det 
kan vara så här att de här är så vilda och förfärliga och bara vill döda och förstöra för att 
de är hungriga’.” / ”Så att så småningom så började P då att mata de här vildingarna. 
Från att vara fullt vilda, det här är ju P:s fantasier då, så kunde de bli mättare och 
mättare och de visste att P skulle komma tillbaka igen och… Så kunde vi så småningom 
börja öppna buren... jaha, då kunde de släppas ut på gräsmattan… mätta och belåtna. 
Till slut så låg de där…”  

 
Ett annat sätt att arbeta på var genom patientens drömmar. Mardrömmar och dissociation 
ansågs hänga ihop och de sågs  som yttringar av samma erfarenhet, med den skillnaden att 
den ena är på dagen och den andra på natten. 
 
Det var även viktigt att arbeta med integration av patientens olika ”delar”. Terapeuterna 
berättade om hur de tillsammans med patienten undersökte vilka delar som finns inom denne 
och betonade vikten av att alla ”delar” var med i terapin. Uppgiften blev sedan att försöka få 
igång en fungerande kommunikation mellan de olika ”delarna” och undersöka om de hade 
någon gemensam målsättning. Extra viktigt var att få med den destruktiva parten. 
 

”Det visar sig ju nästan jämt att de har ingen [gemensam målsättning]. Alla strävar åt 
olika håll. Det är kaos och det är det som visar sig i beteendet.”  

 
”Men jag tror att som terapeut så måste man hela tiden ha respekt mot den som man 
kanske rent känslomässigt tycker mest illa om, det kanske är den som man ska lägga all 
sin energi… Kärlek, älska, tycka om, bry sig, visa den här personen… För det är ju den 
personen som fått bära det här sexuella övergreppet.”  
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”Man kan lätt hamna i det här att bli väldigt lätt idealiserad och det är väldigt mycket 
regression, att man sitter där med nån liten, liten ömhetstörstande person som försöker 
hitta in till mitt hjärta, liksom. Och då gäller det ju att försöka bjuda in de andra bitarna. 
Den här som faktiskt skär och karvar i kroppen på en, som ger sig ut och prostituerar 
sig eller vad det kan vara för nånting.”  

 
Genom att använda sig av exempelvis teckningar kunde man underlätta mötet och få in alla 
personligheter i rummet. Det berättades om hur en patient med flera personligheter i terapin 
fick göra teckningar av dessa. Patienten fick sedan berätta om varje person och dennes 
egenskaper: 
 

”Han gör så här, han reagerar, han beter sig så här… Han är en mördare. Han är den 
som så fort det dyker upp en relation, en annan man, och vi inleder något sexuellt, då är 
han den som tar livet av relationen. Det är den som skär sig efter…”  

 
Patienten fick därefter placera alla bilderna i varsin stol i rummet. Det visade sig på detta sätt 
vilka funktioner de olika delarna inom patienten hade, vilka personligheter som hade kontakt 
med varandra och vilka som inte hade det. 
 

”Så när den här mördaren vill sätta igång och skära sig eller döda någon annan, så kan 
det finnas en annan del inom patienten som säger: ’Kan vi inte gå till terapeuten och 
prata istället, kan vi inte…’. ’Den där djävulen!’ Så kan det bli en sådan dialog: ’han 
skiter väl i mig, han sitter ju och håller på att flirta med dig och tycker ju att du är så 
djävla duktig, du som kan allt om litteratur eller…”  

 
Att använda sig av gosedjur och dockor i behandlingen hade också hänt. Detta kunde hjälpa 
patienten att ta hand om olika delar av sitt inre och integrera dessa. Patienten fick t ex i 
uppgift att göra det fint och mysigt för dockan för att börja kunna ta hand om sitt eget ”inre 
arga, skrikande barn”. På så sätt satte processen igång och integrationen fungerade så att 
patienten blev helare och helare.  
 
Svårigheter som togs upp i samband med arbete med dissociationen var att det kunde finnas 
många olika lager av symtom och olika delar av en patient som försvårade och förhindrade 
terapiarbetet. En erfarenhet var att det var svårt att få kontinuitet i arbetet eftersom en del 
patienter inte alltid kom ihåg vad som sagts under föregående gång eller vad som hade hänt 
under veckan. Detta kunde skilja sig åt eftersom olika delar av patienten kunde ha olika koll 
på vad som hände i terapin. En annan erfarenhet var att man ibland kunde tro sig vara klar 
med en patient, men att denne sedan kom tillbaka eftersom ett nytt lager av traumatiska 
minnen och symtom dykt upp. Terapiarbetet beskrevs också försvåras av vissa patienters 
rädsla för att bli straffade av delar inom dem, vilka inte ville avslöja hemligheter för 
terapeuten och som ville förstöra terapin.  
 

”Och det som visar sig då i alla fall är ju att P säger att P har ett helt koppel i skallen, 
ett gäng alltså som förbjuder P och säger vad P ska göra och inte göra. Och skulle P 
berätta här så skulle P verkligen få äta upp det sen. Då måste P skadas.”  
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Arbete med självskadandet  
Intervjupersonerna uppgav att de arbetade olika mycket med självskadandet. Man fokuserade 
inte på själva beteendet, utan det sågs som ett sätt att handskas med ett underliggande 
problem. 
 

”Precis, inte fokusera på att det är det som är problemet, utan det är ett sätt att hantera 
ett problem, som är jättekorkat och hemskt på alla sätt och vis, men ändå ett sätt som på 
något sätt var vettigt när man började.”  

 
Respondenterna ansåg dock att det var mycket viktigt att undersöka självskadandets funktion 
för patienten. Patienten värjer sig ofta från att prata om självskadandet och försöker göra det 
logiskt och rationellt genom att i efterhand rekonstruera beteendet. Det gäller då som terapeut 
att försöka hålla kvar patienten. Genom att prata om hur psyket kan fungera och genom att 
förutsättningslöst undersöka funktionen kan man hjälpa patienten att hitta andra sätt. 
 

”Ja, det har vi pratat om mycket. P har skadat sig på många olika sätt, allvarligt. Både 
genom att ta olika saker och skada sig och skära sig och dunka huvudet i väggen och 
utsätta sig sexuellt. Väldigt allvarligt utagerande beteende. Vi har ju pratat om vad det 
gör med P och vad det fyller för funktion.”  
 

Ett sätt att arbeta med självskadandet var att tillsammans med patienten försöka kartlägga 
varje självskadetillfälle genom en form av kedjeanalys. Fokus i denna låg på känslor och 
relationsaspekter snarare än på själva beteendet. På detta sätt försökte man undersöka vad 
som utlöst självskadandet, vad som hänt och vad detta i sin tur kunde ha att göra med. 
 
Respondenterna ansåg att det fanns en fara med att fokusera på symtomreducering alltför 
mycket, vilket upplevdes vara ett vanligt förhållningssätt nu för tiden. Risken med detta 
ansågs vara att patienten helt enkelt bytte ut ett sätt att skada sig på mot ett annat, vilket i 
vissa fall kunde vara än farligare. Man måste därför se till det underliggande problemet för 
att finna en verklig och djupgående lösning.  
 

”I dagens läge är det ju så - ta bort symtom, ta bort beteendet och sen så är det bra.” / 
”Jag menar, primärt… det finns ett lidande och det finns en dödsrisk och det finns en 
klar våldsrisk. Och den börjar vi jobba med. Sen finns det då beställare som säger: 
’Tack för kaffet, det var precis vad jag ville. Hon lever - hon tänker tydligen inte ta livet 
av sig. Det var vad vi ville nå och då tackar vi er för gott arbete!’ Och då är saken är 
klar...”  
 
”P behövde ha något sätt att skada sig för att lugna de här som krävde det av P hela 
tiden. Och vi hade tagit ifrån P, liksom, flera metoder. Då hade P i varje fall hittat en. 
Och den var så plåg… P hade säkerhetsnålar instuckna i under tröjan. P hade alltid 
bylsiga kläder och då kunde P liksom röra på de där då, så. Och det var ju så 
fruktansvärt smärtsamt för P, så P var jätte… Å andra sidan hade P det här – vad skulle 
P hitta på sen om P blivit fråntagen det också? Och alltså, det där är ju jätteläskigt. Och 
då tänker jag att det tror jag är skitfarligt. Då tror jag faktiskt att vi kan driva folk till 
självmord till slut, att man liksom inte pallar.”  

 
En uppfattning var att det dock skulle kunna vara bra att i början av behandlingen arbeta mer 
konkret och praktiskt med ångesthantering. Kanske skulle detta dels kunna hjälpa patienten 
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att snabbare hitta alternativ till självskadandet, dels kunna påskynda terapiförloppet genom 
att snabbare göra patienten mottaglig för andra interventioner. 
 
 
Arbete med traumat  
Traumabearbetning sågs av terapeuterna som väldigt viktigt och detta borde vara fokus i 
behandlingen så snart patienten var redo att börja jobba med det.  
 

”Men att se dissociation som ett försvar. Ett försvar som är så… Jag tänker att det krävs 
väldigt starka påfrestningar för att utveckla det försvaret. Man behöver undersöka var 
någonstans och varför började det här att utvecklas.” 

 
Eftersom omgivningen tidigare förnekat eller låtsats som att traumat inte hänt, ansågs det 
som mycket verksamt i sig att uppmärksamma detta och att visa att det nu faktiskt är någon 
som ser och bryr sig.  
 

”Och just det här, nästan det värsta med traumat, att det sedan bara förnekas av hela 
omgivningen. Om man har blivit utsatt av sina föräldrar eller sina styvföräldrar eller 
vad det nu är för någonting, och som sedan låtsas som om ingenting har hänt, då… Ja, 
det är ju verkligen otroligt skrämmande och så har man ingen annanstans att ta vägen.”   

 
Det beskrevs hur patienter kunde återupprepa sitt trauma genom sina olika delpersonligheter, 
varför det var viktigt att arbeta igenom vad traumat handlade om för att kunna lösa den 
nuvarande problematiken: 
 

”Och i alla de här personligheterna P hade, så finns det… de går att spåra till det här 
outhärdliga, som blev outhärdligt för P att härbärgera och som grundar sig i de 
fruktansvärda övergreppen.”   

 
Ett sätt att arbeta med traumat var psykoedukativt och att pröva patientens olika reaktioner på 
traumat, för att på så sätt hitta de situationer, triggers, som väckte traumaresponserna. Att på 
detta sätt normalisera traumareaktionerna ansågs vara viktigt och innebar en trygghet för 
patienten.  
 
Enligt en behandlingsmetod användes EMDR (Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing) som inslag för att minska traumareaktionerna. Det ansågs krävas speciella 
tekniker för att komma åt de avstängda eller dissocierade delarna av personligheten, vilka 
inte kom fram i samtalet om man inte verkligen såg till att de gjorde det.  
 
En annan behandlingsmodell arbetade inte specifikt med traumabearbetning. Fokus låg 
istället att stärka patientens mentaliseringsförmåga. Då denna stabiliserats skulle också de 
problem som var relaterade till traumat försvinna eller minska.   

 
Det kunde också uppfattas som svårt att arbeta med traumat, eftersom patienten inte alltid 
hade klara minnen av vad som verkligen hänt. Som terapeut fick man därför gå långsamt 
fram, prata en hel del kring traumat och försöka få ihop olika pusselbitar. 
 

”Men traumat, det kan ju också vara väldigt luddigt. Väldigt ofta… det är ju liksom på 
något sätt själva poängen med dissociation, att det blir luddigt. De vet inte riktigt vad 
som hände dem själva och vad som är något de faktiskt har drömt, och vad någon annan 
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har sagt, eller ’har jag sett det här på film eller har jag läst om det i nån bok, eller… 
Men jag hade faktiskt det där blåmärket, så…’ Ja, det blir ju väldigt ihopblandat och 
rörigt alltihopa.”  

 
En annan problematisk aspekt av att arbeta med traumat som togs upp, var att det var en 
balansgång mellan att bearbeta traumat och samtidigt inte tränga sig på eller invadera 
patienten. Det kunde för patienten innebära att denne blev utsatt för ett nytt trauma med 
terapeuten som förövare. För att undvika detta betonades vikten av att gå långsamt fram och 
att hela tiden vara lyhörd för hur mycket patienten orkade med att prata om.  
 

”Jag var väldigt tydlig med det innan, också när vi har jobbat med övergreppen, att jag 
kommer att respektera om P säger att P inte vill eller orkar mer. Och det var vid ett 
tillfälle som P sa: ’Det går inte’. Då avslutade vi.”  

 
Ytterligare något som togs upp var vikten av att vara försiktig i sina frågor till patienten, samt 
att inte ha förutfattade meningar. Det fanns en risk att vissa frågor kunde leda till att falska 
minnen planterades in hos patienten. 
 

”De här TV-terapeuterna som har blivit avslöjade… de har ju planterat in en massa 
bilder i de här tjejerna och tjejerna har upplevt att de har blivit någonting, de har blivit 
den här tjejen som har blivit utsatt för övergrepp och sen så lever de sig in i den rollen 
och då... Terapeuten hjälper tjejen att dissociera, att bli någonting så att säga. På grund 
av att han eller hon har en bild…”  

  
 

4. Den terapeutiska relationen 
 
I följande del redovisas terapeuternas beskrivningar av den terapeutiska relationen, vilken 
innefattar patienternas respektive terapeuternas känslor och reaktioner.  
 
 
Patienternas känslor och reaktioner 
En erfarenhet hos terapeuterna var att bli utsatta för stark idealisering av patienterna. De 
hade också blivit nedvärderade, men detta upplevdes vara mindre vanligt och lättare att 
hantera. Idealiseringen innebar att terapeuten blev en väldigt viktig person och ett slags 
”vikarierande hopp”. Patienten satte allt sitt hopp om att bli räddad och omhändertagen till 
terapeuten. Att visa att terapeuten också kan begå misstag blev en del av det terapeutiska 
arbetet för att undvika idealiseringen.  
 

”Hur jag kan göra misstag har vi jobbat en del med. För P har också, i en av sina 
personligheter - den duktiga, kapabla - varit ganska narcissistisk och föraktfull. Inte så 
att det har märkts, men P har känt att P är väldigt överlägsen.”  

 
En annan erfarenhet var att bli utsatt för kraftfull aggressivitet. Terapeuten blev i vissa fall 
allt för patienten; mamma, pappa, förövare och räddare. Patienten kunde därför förhålla sig 
på väldigt olika sätt gentemot terapeuten, beroende på vilken del av patienten man pratade 
om eller med. Då terapeuten under vissa dissociativa sekvenser upplevdes som förövaren 
kunde detta leda till våldsamma vredesutbrott.  
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Terapeuterna beskrev hur patienterna ständigt prövade och testade relationen. Terapin 
ansågs kräva en relation som patienten kanske aldrig tidigare haft med en annan människa. 
Ett starkt beroende utvecklades samtidigt som det var väldigt svårt för patienten att våga lita 
på någon överhuvudtaget, eftersom det ”inte funnits folk att lita på”.  
 
En annan erfarenhet var att tvärtom inte alls ha blivit uppfattad som hotfull av patienten, eller 
att ha fått ta förövarens roll av att vara inträngande eller invaderande. Istället kunde 
terapeuten uppfattas som den som dömde och föraktade patienten.  
 
 
Terapeuternas känslor och reaktioner 
Patienterna beskrevs väcka många, starka och engagerande känslor hos terapeuterna. En 
erfarenhet var att alla patientens egna känslor väcktes inom en och att dessa var viktiga och 
vägledande för terapiarbetet. Det väcktes också en enorm nyfikenhet, glädje, lust och 
kreativitet i en som terapeut, samt känslor av meningsfullhet då man såg att arbetet gick 
framåt.  
 
Respondenterna uttryckte att de tyckte väldigt mycket sina patienter och att dessa väckte en 
önskan att ta hand om och att skydda dem. En farhåga inför ett kommande avslut och 
separation från en patient berättades också om, vilket antogs skulle komma att bli svårt även 
för terapeutern. Det kunde ibland kännas lockande att ha fortsatt kontakt efter terapins avslut.  
 

”Men jag hade en patient som jag jobbade med för många många år sedan och på en 
handledning så satt jag och: ’När P är färdig i terapin, kan inte P bo i lillstugan på min 
tomt, den står ju bara där.’” / ”Så jag satt liksom och pratade om det och handledaren 
tittade ju och var lite undrande då: ’Var fan det här ska sluta? Du är ju terapeut, du ska 
ju inte adoptera P!’” 

 
Det uttrycktes också att terapeuterna ofta upplevde rädsla och oro för att hållandet inte 
skulle räcka och funderingar över om man trängde sig på för mycket alternativt inte tog tag i 
saker tillräckligt. Man kunde också bli rädd inför den starka ångest man stundtals blev 
delgiven. 
 

”Ibland är man rädd. Jag menar, det här Winnicots hållande, det låter ju så vackert, det 
är ju så fint. Man ser framför sig en liten bebis som man håller i, som sover och är varm 
och go. Men räcker hållandet? Som terapeut så bär man hela tiden på rädslan för att 
hållandet inte ska räcka.”  

 
Terapeuterna tyckte också att det var svårt när patienten skadade sig själv mycket, vilket 
kunde leda till stor oro över vad självskadandet skulle kunna leda till. Vetskapen om vad ens 
patient gjorde kunde vara väldigt jobbig och det kunde vara svårt att släppa tankarna på 
patienten när man gick hem. Detta upplevdes vara svårast i början, innan man fått en allians 
och patienten hade blivit så lugnad att man kunde vara säker på att denne kunde trygga sig 
själv.  
 

”Oron periodvis, för vad… Om P skulle göra någonting. Ibland har jag varit uppfylld 
av oro för att P skulle ta livet av sig.” 

 
Det berättades också om hopplöshets- och hjälplöshetskänslor inför patienternas utsatthet 
och brist på kontroll över stora delar i sina liv.  
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”Men känslor är väl… oro har jag ju tagit upp. Men också lite: ’Fan, vad hopplöst!’. 
För det var väldigt länge så att när P hade en bra period så visste P att P skulle må dåligt 
snart igen. Det kraschar nog snart! Kämpa mot den här. Skaka om P; ’Du kan inte hålla 
på att skära dig på det där sättet och allt du gör och så!’. Någon slags otålighet. 
Hjälplöshet. Jag kan inte hindra…”  
 

En annan känsla som berättades om var ilska gentemot patienten. Då detta hänt uppgav man 
att man varit öppen och pratat med klienten om detta. Det ansågs vara viktigt att visa även 
sådana känslor och att vara helt genuin i kontakten, då motsatsen kunde få negativa 
konsekvenser. En annan erfarenhet var att tvärtom inte ha känt ilska och vrede mot dessa 
patienter. 
 

”Det är inte så ofta tycker jag den här typen av patienter gör att man blir sådär 
förbannad eller irriterad. Det tycker jag att jag kan bli annars, ganska ofta med mina 
tonårspatienter faktiskt. Det är ganska vanligt. Men nej, inte… jag tror man kan säga 
det, inte så ofta.”  

 
En svårighet i arbetet med patientgruppen var att terapeuten själv kunde börja dissociera och 
få minnesluckor. En annan erfarenhet var att motstånd kunde uppstå hos terapeuten, som t ex 
genom intellektualisering försökte fjärma sig. Det berättades om svårigheten att ta in 
information om hemska traumatiska upplevelser utan att börja distansera sig och bli en 
”tolkande, professionell robot”. 
 
Det genomgående svaret på hur man hanterade känslor i samband med terapin, negativa som 
positiva, var att handledningen var jätteviktig. Detta togs upp vid ett flertal tillfällen under 
intervjuerna. Andra sätt att klara av känslor som väcktes och reaktioner man inte förstod var 
att prata med kollegor, skriva mycket anteckningar och att läsa litteratur för att öka sin 
förståelse för problematiken.  
 
 

Resultatsammanfattning 
 
Grundläggande föreställningar  
Terapeuterna kopplade dissociation och självskadande i olika grad, från att självskadare i stort 
sett alltid dissocierar till att det är ovanligt att självskadare har dissociativ problematik. Det 
antogs att icke dissociativa självskadare skadar sig på mindre allvarliga sätt och har mindre 
allvarliga problem än dissociativa. Terapeuterna definierade även begreppet dissociation på 
olika sätt, en del använde det i en vid mening och inkluderade en stor del av 
dissociationskontinuumet, medan andra begränsade dissociation till en snävare del och endast 
den yttersta änden av kontinuumet. Detta kan i sin tur höra ihop med i hur hög grad de 
kopplade dissociation och självskadande.  
 
Trauman, ofta sexuella och/eller allvarliga och upprepade, beskrevs vara orsaken till att  
dissociation utvecklats som försvar. Terapeuterna såg dissociation som ett mycket effektivt 
försvar, men också som en speciell förmåga och talang som inte är alla förunnad.  
 
 
Behandlingens struktur 
Terapeuterna uppgav att målet med behandlingen var integration av patientens olika delar, 
bearbetning av traumat, stabilare mentaliseringsförmåga samt att patienten skulle få kontroll 
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över sitt humör. Inga specifika kontrakt gällande patienternas självskadande eller uteblivande 
användes. Självskadandet sågs som ett sätt att hantera problem eller ett sätt att överleva, även 
om det också ansågs försvåra det terapeutiska arbetet. En annan inställning var att terapi och 
samtidigt allvarligt självskadande inte var förenligt.  
 
Ramarna beskrevs som lite vidare än de traditionella psykodynamiska, samtidigt som det 
betonades att vara extra tydlig med och hålla på dem. Terapeuterna hade dock ibland gjort 
oplanerade avsteg från ramarna. Det beskrevs vidare som viktigt att vara tydlig med terapin 
samt att göra sig själv tydlig som person. Terapeuten behöver vara mer personlig och så 
förutsägbar som möjligt. Man bör inte inta en expertroll gentemot patienten eller presentera 
avancerade tolkningar.  
 
Terapins faser uppfattades gå in mer i varandra än i en ”vanlig” terapi. Vanligtvis fanns inte  
någon dissociationsdiagnos vid start och inledningsfasens arbete bestod i att skapa trygghet 
och förutsättning för anknytning. Detta kunde ske antingen genom att vara avvaktande eller 
tvärtom genom att vara väldigt aktiv. I mittenfasen arbetades med dissociationen och 
integrering av dissocierade delar. Man närmade sig också och bearbetade traumat. Vid avslut 
summerade man terapin och blickade framåt. Avbrutna terapier togs upp som ett problem.  
 
 
Det konkreta arbetet 
Dissociativa symtom yttrade sig genom olika förändringar hos patienten och genom växlingar 
mellan olika delpersonligheter. De beskrevs också kunna bli tydliga i patientens teckningar 
samt framkomma i deras berättelser om händelser utanför terapirummet. Dissociation 
framkom även i olika testmaterial, men ansågs också vara lätt att missa och ett begrepp man 
måste känna till för att kunna se.  
 
Terapeuterna förklarade dissociationens utveckling och funktion för patienterna. Man 
betonade dess överlevnadsvärde och att det idag inte längre är ett funktionellt försvar. Vissa 
terapeuter uppmuntrade patienten att gå in i dissociativa tillstånd i rummet, medan andra 
försökte motverka detta. Man arbetade symboliskt med hjälp av t ex teckningar, inre bilder 
och drömmar. Terapeuterna undersökte vilka delar som fanns inom patienten och arbetade för 
att förbättra kommunikationen dem emellan samt slutligen integrera dessa. Vikten av att alla 
delar skulle vara med i terapin betonades. Självskadebeteendet var inte i fokus. Tvärtom såg 
terapeuterna en fara i att fokusera alltför mycket på symtomreducering. Det ansågs däremot 
vara viktigt att undersöka självskadandets funktion och bakomliggande impulser.  
 
Traumabearbetning sågs av terapeuterna som väldigt viktigt för att lösa den nuvarande 
problematiken. Ett sätt att göra detta på var att undersöka de situationer som väckte 
traumaresponserna, ett annat att använda EMDR för att minska traumareaktionerna. Det sågs 
som mycket viktigt att gå långsamt och försiktigt fram och beskrevs som en balansgång 
mellan att bearbeta traumat och samtidigt inte tränga sig på eller invadera patienten.  
 
 
Den terapeutiska relationen 
Patienterna beskrevs framför allt idealisera terapeuterna, men kunde också nedvärdera och 
uttrycka stark aggressivitet mot dem. Terapeuterna kunde också uppfattas som dömande och 
föraktande. Relationen till terapeuten beskrevs ständigt bli prövad och testad av patienterna.  
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Inom terapeuterna väcktes många känslor, vilka sågs som viktiga och vägledande för 
terapiarbetet. Man berättade om en enorm nyfikenhet, glädje, lust och kreativitet, men också 
om en önskan att ta hand om och att skydda patienterna. Rädsla och oro för att hållandet inte 
skulle räcka, samt funderingar över om man trängde sig på för mycket alternativt inte tog tag 
i saker tillräckligt togs upp. Det uttrycktes en stor oro över vad självskadandet skulle kunna 
leda till samt hopplöshets- och hjälplöshetskänslor inför patienternas utsatthet. Det berättades 
också om ilska gentemot patienterna. En erfarenhet var att själv börja dissociera och få 
minnesluckor. En annan erfarenhet var att uppleva ett motstånd inför att undersöka traumat 
djupare.  
 
Handledningen beskrevs vara mycket viktig. Andra sätt att klara av känslor som väcktes och 
reaktioner man inte förstod var att prata med kollegor, skriva mycket anteckningar och att 
läsa litteratur för att öka sin förståelse för problematiken.  
 
 

D i s k u s s i o n 
 
Metoddiskussion 
Föreliggande studies datainsamlingsmetod i form av intervjuer innebär vissa problem för 
validiteten. Man kan inte förvänta sig att undersökningsdeltagarna under den första, enda och 
relativt korta stund som intervjuerna pågick helt och hållet öppnar sig och berättar om 
svårigheter, misstag och rädslor. Viss social önskvärdhet får räknas med och man får ta i 
beaktande att de behandlingar som beskrevs kan ha varit dels ett urval av de mest 
framgångsrika, dels i viss mån selektivt återberättade. Hur terapeuterna tror eller säger att 
behandlingen går till har således undersökts, inte hur den verkligen går till. Det är möjligt att 
terapeuterna beskrivit ideala terapier istället för faktiska. Studiens deltagare uppfattades dock 
som väldigt öppenhjärtiga och berättade utförligt om sina upplevelser samt om rädslor och 
svårigheter. Mycket av materialet hade stor koherens, vilket kan ses som en indikation på god 
validitet. 
 
Det tillgänglighetsurval som gjordes innebär att val av undersökningsdeltagare för studien 
begränsades. Endast terapeuter som kände till och erkände begreppet dissociation deltog. 
Förmedlandet av flera av kontakterna innebär också att det är personer som känner till 
varandra, eventuellt ingår i samma nätverk och därför ser på och talar om denna problematik 
på liknande sätt. De som inte använder sig av, eller inte känner till, begreppet dissociation 
uteslöts från deltagande i studien, trots att de mycket väl kan arbeta med patientgruppen. För 
att uppnå syftet med studien sågs det dock som en förutsättning att undersökningsdeltagarna 
kände till och använde sig av begreppet dissociation. Avgränsningen behöver därför i 
sammanhanget inte innebära något större problem, även om det naturligtvis kan finnas andra 
psykodynamiska behandlare som använder sig av begreppet dissociation, men som arbetar på 
andra sätt.  
 
Antalet deltagare i studien var sex stycken psykodynamiska terapeuter. Genom att handplocka 
de deltagare som förväntades kunna ge mest information i ämnet bedöms detta vara ett 
tillräckligt antal. Inom den grupp som företrädde allmän psykodynamisk terapi var 
koherensen stor och resultaten väl underbyggda och mättade. De två behandlingsmetoder som 
ytterligare är representerade ökade heterogeniteten inom gruppen och medförde att resultatet 
fick en större bredd och att ytterligare kopplingar till litteraturen kunde göras. Trots de 
metodologiska skillnaderna fanns ändå stora grundläggande likheter mellan de tre 
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behandlingsmetoderna. Respodenterna hade också god verbal förmåga, stort intresse för 
ämnet samt stor erfarenhet, vilket gett god informativitet.  
  
Den valda datainsamlingsmetoden upplevs ha gett en godtagbart generaliserbar bild över 
ämnesområdet. Att istället göra observationer hade krävt någon form av longitudinell studie 
och intervjuer med patienter skulle inneburit etiska problem samt ett helt annat perspektiv än 
det valda. Det är terapeuters livsvärld som undersökts och som studien avgränsats till. 
Intressant hade dock varit att öka validiteten genom datatriangulering och på så sätt använda 
sig av alla tre perspektiven.  
 
Langemar (2005) menar att ett vanligt fel som görs i samband med kvalitativa intervjuer är 
att vara alldeles för strukturerad i förhållande till frågeställningen. Intervjuförfarandet gick 
till så att respondenterna tilläts prata relativt fritt i början av intervjuerna och ofta genererade 
de inledande frågorna också svar för de kommande frågorna. Slutligen checkades 
intervjumallen av och resterande frågor togs upp.  
 
 
Förslag på framtida forskning 
För att utöka bilden av hur behandling av dissocierande självskadepatienter i praktiken kan gå 
till skulle observationer av terapisessioner och intervjuer med patienter kunna ge ytterligare 
perspektiv på ämnet. Då nästan all dissociationslitteratur fokuserar på behandling av 
dissociativ identitetsstörning är det även viktigt att undersöka behandling av andra former av 
dissociation, samt hur dessa skiljer sig åt. Utarbetande av forskningsbara terapimetoder för 
effektforskning är ett annat intressant och viktigt område. Klinikers attityder till dissociation, 
till självskadande samt till kopplingen dem emellan är andra områden värda att närmare 
utforska, samt att ytterligare undersöka orsakssambandet mellan dissociation, självskadande 
och trauma.  
 
 
Resultatdiskussion 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka vad terapeuter beskriver som karakteristiskt 
för psykodynamisk behandling av dissocierande självskadepatienter. Trots att en mängd 
undersökningar påvisat ett starkt samband mellan dissociation och självskadande, och 
kombinationen därför torde vara en förhållandevis vanlig problematik, är sambandet inte 
alltid känt eller förstått bland kliniker (Coons & Milstein, 1990). 
 
Specifika behandlingsmetoder avpassade för dessa patienter har varit svåra att finna i 
litteraturen. Avsikten var därför att undersöka hur behandling med dissocierande 
självskadepatienter går till i praktiken. Detta gjordes genom att intervjua psykodynamiska 
terapeuter som uppgav att de arbetade med just denna patientgrupp. Syftet med studien 
uppnåddes genom att terapeuterna fick besvara frågor kring hur de såg på kopplingen mellan 
dissociation och självskadande, målet med behandlingen och vad som ansågs vara verksamt 
för att uppnå detta, det konkreta terapiarbetet, samt vad som kännetecknade den terapeutiska 
relationen.  
 
 
Resultatet överensstämmer i mångt och mycket med den genomgångna litteraturen om 
behandling av dissocierande patienter och patienter som återupprepar sitt trauma. Respekt för 
och integration av patientens olika delar, samt bearbetande av underliggande trauma, är de 
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nyckelelement som beskrivs i teorin och som undersökningens deltagare starkt förankrat i 
terapiarbetet.  
 
Ingen av terapeuterna beskrev att fokus i behandlingen låg på självskadebeteendet. Det sågs 
istället som ett uttryck för en underliggande problematik. I likhet med t ex Farber (2006) och 
Miller (1994) ansågs det dock vara mycket viktigt att undersöka vilken funktion beteendet har 
för patienten innan denne kan sluta med det. Man fick därför stå ut med att patienten kunde 
fortsätta att skada sig en bit in i terapin. I överensstämmelse med teori och empiri uppgav 
respondenterna att självskadandet kunde fungera som ett sätt att häva overklighetskänslor 
(depersonalisation), att lindra outhärdliga ångest- eller smärttillstånd, att tillfredsställa en inre 
kraft som befallde en att skära sig och att leva sig in i förövarens roll med upplevelsen av att 
man hatade och ville döda sig själv (återupprepande av trauma). Vidare beskrevs hur 
dissociation i samband med självskada kunde yttra sig på så sätt att patienten kunde vakna 
upp och upptäcka att denne skurit sig, men inte alls ha några minnen av detta (amnesi).  
 
I överensstämmelse med litteraturen kopplade respondenterna dissociation till trauma. De såg 
allvarliga och upprepade, ofta sexuella, trauman som den främsta orsaken till att en person 
utvecklar dissociation som försvar. Även självskadebeteende och trauma har befunnits ha ett 
starkt samband, vilket dock inte togs upp av intervjupersonerna. Orsakskedjan är således 
oklar beträffande om det är trauma som leder till dissociation, vilket i sin tur kräver 
självskadande, eller om trauma kan leda till antingen dissociation, självskadebeteende, eller 
både och. Resultaten kan tolkas som att personer som skadar sig själva kan ha dissociativa 
störningar, eller som att dissociativa personer kan skada sig själva, eller både och.  
 
Respondenterna tycks dock ha sett dissociationen som huvudproblematik och självskadandet 
som en följd av dissociationen. Inledningsvis försökte detta undvikas genom att  
beteckningen ”dissocierande självskadepatienter” valdes (till skillnad mot exempelvis 
”självskadande dissociativa patienter”) och självskadandet avgränsades, men inte 
dissociationen. Det är oklart om, och i så fall hur, resultatet hade blivit annorlunda om enbart 
behandling av dissocierande patienter hade undersökts. 
 
Synen på dissociation som ett adaptivt försvar under pågående trauma och som något som 
krävs speciell begåvning för har beskrivits både i litteraturen och av 
undersökningsdeltagarna. McWilliams (1994) beskriver att dissociativa patienter som grupp 
är intelligentare och mer kreativa än genomsnittet, vilket även respondenterna gav uttryck 
för. De talade också om patienterna med stor värme och relationen beskrevs många gånger 
som speciell. Karilampi (1993) ser terapeutens inställning till patienten och syndromet som 
mer avgörande än val av teknik. Hon menar att psykodynamisk terapi kan omfatta vitt skilda 
inriktningar, men att det som har avgörande betydelse är relationen mellan terapeut och 
patient. Att etablera en trygg relation och att patienten skulle knyta an till terapeuten beskrevs 
också som essentiellt av flera respondenter.  
 
Betydelsen av ramar betonades, samtidigt som de beskrevs som lite vidare än de 
”traditionella”. Detta stämmer väl överens med t ex Klufts (1991, refererad i McWilliams, 
1994) betonande av trygga ramar och fasta, konsekventa upprätthållna gränser. Ingen av 
terapetuerna uppgav dock att de var så pass tillgängliga för patienterna som Farber (2006) 
menar att man bör vara. Respondenterna berättade dock om telefonkontakt på sommaren, 
extrainsatta sessioner samt sessioner där de drog över på tiden. Ramarna sågs också som 
tillräckliga i sig och ingen av terapeuterna ansåg sig behöva något formellt kontrakt, vilket 
ibland förespråkas i litteraturen.  
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Att arbeta symboliskt med patientgruppen tycks vara en viktigt del av terapiarbetet, vilket 
respondenterna också beskrev. van der Kolk (1989) menar att bristande förmåga att hantera 
fysiologisk arousal ger minskad förmåga att använda symboler eller fantasi för att handskas 
med stress och påfrestningar. Att arbeta med teckningar, drömmar och inre bilder var sätt 
respondenterna använde sig av för att stärka dessa förmågor hos sina dissocierande 
självskadepatienter. Detta överensstämmer även med de undersökningar som påvisat ett 
starkt samband mellan självskadande och alexitymi (Farber, 2006). Då en person inte kan 
indentifiera eller uttrycka känslor verbalt kan påfrestningar leda till att självskadande istället 
blir ett sätt att uttrycka dessa. Olika delar av en dissociativ patient kan också ha olika 
förmågor till symbolisering och till att använda sin fantasi. van der Hart, Nijenhuis & Steele 
(2005) talar om traumatiserade personers till synes normala (”apparently normal”) respektive 
emotionella (”emotional”) delar av personligheten Den till synes normala delen kan vara 
relativt välfungerande i vardagen, medan den emotionella och mindre välfungerande delen 
aktiveras då personen återupplever sitt trauma. På samma sätt kan funktionsnivån för olika 
delpersonligheter hos en person med dissociativ identitetsstörning vara väldigt olika 
beroende på vilken delpersonlighet som för tillfället är aktiverad. Att stärka förmågan att 
använda symboler eller fantasier ansågs av undersökningsdeltagarna bidra dels till att 
patienten fick ett nytt förhållningssätt till sina inre krafter, dels till integration av dissocierade 
delar. Arbete med att stärka patientens mentaliseringsförmåga kan ses som något liknande. 
 
Resultatet speglar även de delade meningarna som finns i litteraturen angående om 
självskadebeteende innebär suicidintention eller ska ses som livsuppehållande. Enligt 
Muehlenkamp (2005) anser vissa att självskadebeteende bör ses som tillhörande ett 
självmordskontinuum. Hon anser dock att väldigt mycket tyder på att det snarare är ett slags 
”icke-självmord”, vilket istället får personen att känna sig levande. 
 
Spår av debatten om dissociation och dess giltighet kan spåras i terapeuternas svar. Utan 
direkta frågor poängterades att man var väldigt försiktig så att man inte planterade in falska 
minnen eller skapade falska uppdelningar av självet.  
 
Vikten av att gå långsamt fram poängterades och att ge dessa patienter mycket tid, i motsats 
till den behandlingstrend som beskrevs råda idag. Resultatet visar att behandlingsteorin 
ibland kommer i konflikt med verkligheten också på andra sätt. Avbrutna terapier samt  
beställare som är nöjda när självskadebeteendet är under kontroll berättades om. Med tanke 
på att försiktighet och tid beskrevs som viktiga möjliggörare till lyckade behandlingar, samt 
att bygga upp patientens tillit, är det tänkbart att denna verklighet många gånger får 
förödande konsekvenser för patienterna.  
 
Det råder inte full samstämmighet beträffande definition och innebörd av varken dissociation 
eller självskadebeteende. Självskadebeteende avgränsades i studien till att gälla ”skärande, 
rispande, brännande och liknande beteenden”, däremot valdes ingen avgränsning för 
dissociation. Detta på grund av att intentionen var att undersöka hela dissociationsspektrat 
och vilken innebörd respondenterna själva gav begreppet. Detta skilde sig åt mellan 
terapeuterna, vilket till viss del försvårade tolkningen av en del utsagor och därmed 
påverkade resultatet i stort. Dessutom har begreppen här kopplats samman på ett sätt som 
inte är allmänt vedertaget. Flera dissociationsfenomen som finns beskrivna i litteraturen gavs 
dock exempel på, antingen genom att de hade yttrat sig i terapirummet eller utanför, genom 
patienternas berättelser. Detta visar att det ändå finns en viss samstämmighet beträffande hur 
dissociation kan yttra sig i praktiken, trots begreppets vidd. 
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Vanligt är att se dissociation som ett kontinuum (Putnam, 1989), vilket terapeuterna i denna 
studie också tycktes göra. Genom att betrakta dissociation som ett kontinuum, vilket i någon 
mån existerar hos alla människor, normaliserar man begreppet. En poäng med detta kan 
tänkas vara att terapeuten lättare kan känna igen sig i och därmed bättre förstå sin patients 
symtom, en annan att patienten upplever sig mindre stigmatiserad pga sin diagnos.  
 
Det finns dock en hel del problematiska aspekter av att se dissociation som ett kontinuum. Det 
innebär en risk att begreppet blir så pass allmängiltigt att det blir intetsägande. Dissociation 
kan omfatta en mängd olika fenomen och yttra sig på en mängd olika sätt, vilket i det här 
fallet kan medföra att det blir svårt att dra en tydlig gräns mellan normal och patologisk 
dissociation. Det blir lite upp till var och en att göra en sådan bedömning. Detta gör det 
möjligt för teoretiker och kliniker att tala om samma fenomen men mena olika saker och 
tvärtom, att tala om olika fenomen men mena samma sak. Ett exempel på det sistnämnda är 
den vanliga sammanblandningen mellan splitting och dissociation, något som framstående 
objektrelationsteoretiker, t ex Kernberg, vanligtvis brukar få skulden för (McWilliams, 1994). 
Kernberg et al. (1994) menar att splitting skyddar jaget från konflikt genom att dissociera 
motsägande upplevelser av självet och betydelsefulla andra. Detta skulle innebära att 
dissociation ses som den mekanism som ger upphov till splitting och inte som ett försvar i sig, 
vilket andra bedömer det som (Braun, 1988; McWilliams, 1994). Även respondenterna talade 
om dissociation som försvar. 
 
Begreppet dissociation har således på många sätt gett upphov till en förvirring, vilket innebär 
vissa svårigheter vid jämförelse och tolkning av forskningsresultat, teori mm. Detsamma har 
gällt resultaten i denna studie. Att respondenterna definierade patologisk dissociation på olika 
sätt har troligen påverkat vilka patienter, dissociationssymtom, terapier etc som de valt att 
berätta om. T ex beskrev undersökningsdeltagarna många gånger likartade yttringar hos 
patienterna, t ex kraftiga svängningar mellan olika sinnestillstånd eller beteenden. Av vissa 
uppfattades dessa som dissociation, av andra inte. Detta kan dels spegla sammanblandningen 
mellan dissociation och splitting, dels ses som att terapeuterna placerade gränsen mellan 
normal och patologisk dissociation på olika ställen av kontinuumet. Vissa använde begreppet i 
väldigt vid mening och ansåg att dissociation i stort sett alltid var en väsentlig aspekt av 
självskadande, medan andra använde begreppet i betydligt snävare mening, i ytterlighetsfall 
synonymt med dissociativ identitetsstörning. De som använde begreppet i en snävare mening 
ansåg följaktligen att det var mindre vanligt att självskadare också hade en dissociativ 
problematik än de som använde det på ett vidare sätt. Detsamma gäller teorin. Miller (1994) 
menar att alla självskadare dissocierar. Hon definierar dock både dissociation och framför allt 
självskadebeteende vidare än många andra. Självskadebeteende inbegriper enligt henne 
skärande, rispande och brännande, men också ätstörningar, missbruk, att utsätta sig för risker, 
bantning, plastikkirurgi mm, vad andra kanske hellre skulle kallas självdestruktivitet.  
 
I diskussionen om självskadebeteende ska ses som en egen beteendestörning och ett separat 
kliniskt syndrom (Favazza, 1996; Muehlenkamp, 2005) tas inte dissociationens betydelse för 
beteendet upp. Med tanke på den koppling mellan självskadande och dissociation som 
påvisats i en mängd undersökningar, och även belysts i denna studie, kan tyckas att denna 
diskussion borde föras i högre grad.  
 
Sammanfattningsvis belyser denna studie vad som kan vara utmärkande för psykodynamiska 
terapier med dissocierande självskadepatienter. Det finns olika sätt att arbeta med denna 
problematik, men det finns också konsensus gällande en hel del av behandlingen. Resultatet 
visar att teorin och empirin har en klinisk etablering och/eller att terapeuterna i denna studie 
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var väl pålästa. De kände till sambandet mellan dissociation och självskadande och använde 
sig av en liknande terminologi som den som återfinns i litteraturen. Det tycks dock som om 
det inom ramen för psykodynamiska behandlingsmetoder sker en utveckling vilken grundar 
sig i såväl teori, empirisk forskning som klinisk erfarenhet och att metoderna i allt högre grad 
specificeras för att passa olika patientgrupper. 
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Bilaga 1. Brev till terapeuter. 
 

Stockholm, november 2006 
 
Intervjupersoner sökes till psykologexamensuppsats om självskadebeteende och 
dissociation 
 
Vi heter Petra Ericsson och Emmy Lindedal. Vi går termin 10 på psykologprogrammet på 
Stockholms universitet och skriver nu vår examensuppsats.  
 
Forskning visar att självskadebeteende och dissociation ofta samverkar. Vår uppsats kommer 
att handla om vad som karaktäriserar behandling av självskadande patienter som dissocierar. 
Vi har begränsat självskadebeteende till att gälla skärande, rispande, brännande eller liknande 
beteenden.  
 
På många håll uttrycks en oro för att självskadebeteenden har ökat under senare tid, vilket 
också empiriska studier tyder på. Genom att belysa dissociativa aspekter av  
självskadebeteende samt undersöka hur man terapeutiskt arbetar med detta vill vi försöka 
bidra till en ökad förståelse för denna problematik. Vi är ytterst tacksamma om du vill hjälpa 
oss med vår undersökning som ett led i detta viktiga arbete.   
 
Vi söker dig som behandlar (eller har behandlat) självskadande patienter vilka även har 
symtom som kan betecknas som dissociativa. Patienterna behöver dock inte ha någon 
dissociationsdiagnos. Det finns flera olika definitioner av begreppet dissociation och 
symtombilden kan variera. Det är dina tankar, erfarenheter och hur du arbetar med detta som 
vi är intresserade av.  
 
Vi kommer under december månad göra kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Dessa 
kommer att ta 1 - 1 ½ timme och spelas in på bandspelare. Intervjuerna behandlas med full 
sekretess och respektive behandlare kommer inte att kunna identifieras.  
 
Arbetet handleds av Gunnar Boman som är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och 
universitetslektor. Han kan nås på tel 08-162010.  
 
Hör gärna av dig om du har frågor eller av annan anledning vill kontakta oss. 
 
Petra Ericsson                                   Emmy Lindedal 
Tel: xxxxxxxx                                  Tel: xxxxxxxxx         
Mobil: xxxxxx                                  Mobil: xxxxxxx                         
E-post: xxxxxx                                  E-post: xxxxxx  
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
 
1. Grundläggande föreställningar 
 
● Vi har ju valt att skriva om dissocierande självskadepatienter. Vad tänker du spontant om 
det här ämnet? 
 
● Litteraturen kopplar självskadebeteende och dissociation i väldigt olika grad – hur ser du på 
denna koppling?  
 
● Vilka dissocierar/vilka inte? 
 
 
2. Behandlingens struktur 
 
• Kan du beskriva hur ett typiskt terapiförlopp med denna patientgrupp ser ut.  
 
• Vad ser du som målet med behandlingen? 
 
• Vad är verksamt för att nå målet?  
- Vilka terapeutiska interventioner och tekniker använder du dig av? 
- Kontrakt/överenskommelser i rummet? 
- Vad är extra effektivt eller viktigt?  
 
● Vad får man inte göra i behandlingen med just dessa patienter? 
- Vad kan vara vanliga misstag och hur hanterar man dessa?  
- Vad kan vara ineffektivt? 
 
• Har du använt dig av alternativa behandlingsmetoder? 
 
• Händer det att du gör avsteg från de vanliga ramarna?  
 
 
3. Det konkreta arbetet 

 
• På vilka sätt har du varit med om att dissociativa symtom har yttrat sig hos 
självskadepatienter? 
- Exempel. 
- Hur bedömer du dissociationen?  
 
● Vad fokuserar du specifikt på i behandlingen av dissocierande självskadepatienter? 
- Arbetar du  specifikt med dissociationssymtomen? Hur? 
-    Arbetar du specifikt med självskadandet? Hur? 
- Arbetar du specifikt med eventuellt bakomliggande/tidigare trauma? Hur? 
 
• Vilka svårigheter i arbetet har du stött på med just den här patientgruppen? 
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4. Den terapeutiska relationen  
 
• Hur förhåller sig dessa patienter till dig som terapeut?  
 
• Vilka känslor och reaktioner väcker dessa patienter hos dig?  
- Positiva 
- Negativa 
 
• Vad gör du för att hantera detta? 
 
• Blir du annorlunda på något sätt i arbetet med dessa patienter jämfört med andra typer av 
patienter?  
 
• Vad tycker du är extra viktigt att tänka på i din relation till dessa patienter?  
 
 
Övrigt 
 
● Vilken är den viktigaste erfarenheten som du vill förmedla till andra terapeuter när det 
gäller dissociation och självskadebeteende? 
 
● Är det någon viktig fråga du tycker att jag har missat? 
 
● Om du kommer på något som du vill tillägga så är du välkommen att ringa mig.  
 
● Om jag kommer på något mer jag vill fråga dig om får jag då återkomma per telefon?  
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Bilaga 3. Enkät. Terapeutinformation 
 
Grundutbildning: …………………………………………………………………………….…. 
 
Psykoterapiutbildning  steg 1:       Ja �             Nej �     
Psykoterapiutbildning  steg 2:       Ja �             Nej �  
 
Om ja, vilken inriktning? ………………………………………………………………………. 
 
Övriga relevanta utbildningar/kurser: ………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Hur många år har du arbetat som terapeut? …………………………………………………… 
 
Hur många år har du arbetat med dissocierande självskadepatienter? …………………………. 
 
Var har du arbetat med denna patientgrupp? (T ex institution, behandlingshem, öppenvård) 
 
………………………………………………….……………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Har du någon speciell teoretisk/metodologisk utgångspunkt i ditt arbete med dissocierande 
självskadepatienter?  
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Hur har du fått dina kunskaper om just dissocierande självskadepatienter? …………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Ungefär hur många dissocierande självskadepatienter har du arbetat med? …………………… 
 
Pat ient inf orm ation 
Av vilka orsaker söker denna patientgrupp hjälp? (Flera alternativ kan anges) 
�     Självskadebeteende 
�     Dissociation 
�     Trauma 
�     Annat: ……………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
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Vilken personlighetsorganisation brukar dina dissocierande självskadepatienter ha? 
�   Psykotisk        �   Borderline        �   Neurotisk       �   Ej aktuellt   
   
Vilka andra/tidigare diagnoser har du stött på hos denna patientgrupp? ………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Hur ser den ungefärliga könsfördelningen ut bland dina dissocierande självskadepatienter?  
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Vad är längden på en genomsnittsbehandling? ………………………………………………… 
 
Vad är det genomsnittliga antalet sessioner per vecka? ………………………………………... 
 
Eventuella kommentarer:……………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 


