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Selektiv mutism är en barndomsdiagnos som inte är allmänt känd. De här barnen förmår 

sig prata i vissa sociala situationer men kan tala problemfritt i andra. Om ett barn går helt 

tyst i förskolan/skolan under flera år kan detta orsaka lidande och påverka barnets 

utveckling. Hälso- och sjukvården har en skyldighet att diagnostisera och informera om 

selektiv mutism. Efter fastställd diagnos behövs evidensbaserad behandling. En 

litteraturbaserad studie genomfördes med syfte att utifrån tidigare forskning sammanställa 

behandling som är gynnsam för barn med selektiv mutism. Resultatet presenteras genom 

två huvudteman med tre respektive fyra underteman. Huvudteman är ”Att skapa en allians 

”och ”Att arbeta målinriktat”. Resultatet visar att barn med selektiv mutism kräver, 

känslighet och ”timing” av insatser för att skapa en trygg, tillitsfull relation och en 

arbetsallians där barnet kan finna motivation till att stegvis övervinna sin rädsla för att 

prata. Behandling som gav resultat vid selektiv mutism används även inom psykiatrisk 

omvårdnad vid andra ångestdiagnoser. Psykiatrisjuksköterskans kunskap är användbar i 

hälso- och sjukvården för att informera, samordna och erbjuda evidensbaserad behandling 

för barn med selektiv mutism. 
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Selective mutism is a not widely known childhood disorder. These children fail to speak in 

certain settings but are able to talk without problems in other social situations. If a child is 

completely silent in preschool/school for several years, this can cause suffering and affect 

the child´s development. The health care system has a responsibility to diagnose and 

provide information about selective mutism. After diagnosis is confirmed, evidence-based 

treatment is required. A literature-based study was conducted with the aim of compiling 

previous research concerning effective treatment for children with selective mutism. The 

results are presented in this study with two main themes consisting of three and four sub-

themes respectively. The main themes are “Creating an alliance” and "Work against a 

goal”. These children require sensitivity and timing of efforts to create a safe and trusting 

relationship and a working alliance in which the child can find motivation and gradually 

overcome their fear of speaking. Treatment that has shown to be effective for selective 

mutism is similar to treatment of other anxiety disorders. The knowledge of the psychiatric 

nurse is useful in health care, to inform, coordinate and provide treatment for children with 

selective mutism. 
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INLEDNING 

 

Alla känner till att de finns blyga barn men en del barn är mer än blyga och blir ofrivilligt 

stumma i vissa sociala situationer. Detta orsakar lidande och påverkar barnets psykosociala 

funktionsförmåga. Det krävs ökad kunskap inom hälso- och sjukvården för att fånga upp 

och hjälpa de här barnen. Barn som har selektiv mutism medverkar vanligen normalt i 

kommunikationen i hemmiljö med personer de känner sig trygga med men misslyckas att 

prata i sociala situationer utanför hemmet som i förskolan/skola. Det här innebär att barnet 

inte alls talar i vissa miljöer där det vistas stor del av sin tid. Det hämmar deras utveckling 

både inlärningsmässigt och socialt vilket är särskilt märkbart då det handlar om unga barn 

där utvecklingen sker snabbt. I Göteborg utreds de här barnen inom Barnneuropsykiatrin 

BNK. Barn som på grund av andra diagnoser som autism och utvecklingstörning tillhör 

Habiliteringen och behandlas där, medan övriga behandlas på Barn- och 

ungdomspsykiatrin BUP: öppenvård på Specialmottagningen. Det är framförallt på BUP 

som psykiatrisjuksköterskor möter och behandlar de här barnen och deras familjer. Hälso- 

och sjukvården har ett ansvar att informera och utbilda om selektiv mutism så att barn med 

selektiv mutism kan fångas upp tidigt. Då det är viktigt att barn med selektiv mutism 

erbjuds hjälp så snart som möjligt efter symtomdebut är en del i den här studien att få ökad 

kunskap om hur psykiatrisjuksköterskan ska kunna erbjuda behandling inom ramen för 

psykiatrisk omvårdnad. 

BAKGRUND 

Selektiv mutism är först beskrivet 1877 av den tyska psykiatrikern Adolf Kussmaul. 

Kussmaul beskrev några personer som under en period förlorat förmågan att tala trots att 

de kunde tala normalt och han kallade tillståndet för afasi. 1934 döpte den schweiziska 

barnpsykiatrikern Moritz Tramer tillståndet/symtomet till elektiv mutism. Den här 

benämningen har allt mer frångåtts då den antyder att det skulle vara självvald tystnad 

(Ringler, 2005; Kopp & Gillberg, 1997). Synen på diagnos och behandling var bred och 

skilde sig åt då studier från 1877 till 1996 granskades (Kristensen, 1997). 

Diagnoskriterierna skiljer sig något i International statistical classification of diseases and 

related health problems, ICD 10 (1997) respective i Diagnostic and statistical manual of 

mental disorder, DSM IV (1994). I DSM IV nämns också försämrad prestationsförmåga 

och varaktighet som diagnoskriterier. Enligt båda definitionerna ska inte oförmågan att tala 

bero på bristande kunskap eller förmåga. Selektiv står för särskiljande och urskiljande. 

Barn med selektiv mutism har oftast normalt tal hemma och med personer de är trygga 

med men pratar inte i offentliga miljöer. Mutism kommer från latinska ordet, ”mutus” 

vilket betyder tyst (Ringler, 2005). Selektiv mutism ska skiljas från fåordighet och total 

mutism. Total mutism, att ett barn slutar prata i alla sammanhang, är mycket ovanligt och 

kan vara kopplat till trauma, störningar i utvecklingen och psykos (Lundahl, Örbeck & 

Kristensen, 2009). Diagnoskriterierna enligt ICD 10 (se bilaga 1) och DSM IV definition 

(se bilaga 2). 

Som grupp beskrivs barn med selektiv mutism som blyga, reserverade och hämmade 

(Kearney, 2010). Entydiga orsaksförhållanden är inte beskrivna kring selektiv mutism, 
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men i dag uppfattas tillståndet som nära knutet till biologiskt nedärvt temperament med 

blyghet och skygghet som sårbarhetsfaktor tillsammans med olika utvecklingsavvikelser 

(Scott & Beidel, 2011). I tillägg till sin tysthet har många barn med selektiv mutism 

begränsad ickeverbal kommunikation och lite ögonkontakt (Örbeck, 2008). En studie 

baserad på 38 barn med selektiv mutism och 31 barn i kontrollgrupp visade på betydlig 

överrepresentation av personlighetsdraget tystlåtenhet i första, andra och tredje generation 

av släktingar till barnen med selektiv mutism vilket också framkom i Kristensens studie 

(Steinhausen & Adamek, 1997; Kristensen, 2000). I familjerna till barn med selektiv 

mutism visade sig 3/4 ha personer med tydlig blyghet i släkten. I kontrollgruppen var 

förhållandet knappt 1/5. Utöver ovan nämnda ärftlig tystlåtenhet visade det sig finnas 

selektiv mutism i släkten i 20 % av familjerna till barn med selektiv mutism (Kristensen & 

Torgersen, 2001). 

Uppgifter om prevalensen för selektiv mutism har skiljt sig åt i olika undersökningar från 

0,06 % upp till 2 %. Spridningen tycks bero på oklarheter och variation i diagnoskriterier. 

Prevalensen är också kopplad till i vilken åldergrupp man mäter (Kumpulainen, Rääsenen, 

Raaska & Somppi, 1998). Senare tids forskning pekar på prevalens strax under 1 % i åldrar 

upp till mellanstadiet (Ringler, 2005). En svensk studie visade på prevalens 0,7 % i en 

svensk population (Kopp & Gillberg, 1997). Könsfördelning visar på fler flickor: 1,5 

flickor på 1 pojke. (a a ; Kearney, 2010). 

Medelålder för debut är 2,7 - 4,1 år (Kristensen, 2000; Bögels et al., 2010). Flertalet söker 

inte hjälp vid debut då de oftast pratar normalt hemma med föräldrar och syskon när ingen 

annan är närvarande, föräldrar och skolan kan tolka detta som att barnet bara är blygt. Om 

barnet kräver litet av uppmärksamhet i skolan blir problemet inte alltid så påtagligt, 

dessutom kan föräldrar med liknande svårigheter som barnet dra sig för att påtala 

problemet och söka hjälp (Viana, Beidel & Rabian, 2009). Medeltiden från debut till 

diagnos är 14,1 månader (Kristensen, 2000). I en svensk studie av selektiv mutism hade 

barnen varit helt tysta i skolan under två år eller längre innan de fick hjälp (Kopp & 

Gillberg, 1997). 

Ångestdiagnoser vid selektiv mutism 

Selektiv mutism har en stark samsjuklighet med olika ångestdiagnoser. Kriterier för någon 

ångestsjukdom uppfylldes hos 74,1 % av barnen med selektiv mutism jämfört med 

kontrollgruppens 7,4 % (Kristensen, 2000). Selektiv mutism har främst kopplats till social 

fobi (Scott & Beidel, 2011). Broberg, Almqvist & Tjus (2003) placerar selektiv mutism 

under ångestsyndromet social fobi och beskriver selektiv mutism som en specialform av 

social fobi. Social ångest och social fobi kan placeras i en skala av ökande svårighetsgrad i 

nämnd ordning där selektiv mutism hamnar sist och utgör ytterpunkten på den här skalan 

(Lundhal, Örbeck & Kristensen, 2009, s.10; Bögels et al., 2010). Selektiv mutism kan 

också beskrivas som en specifik fobi för att tala, främst hos de barn som använde sig 

mycket av ickeverbal kommunikation och beskrivs som sociala (Omdal & Galloway, 

2008). Undersökning utifrån föräldrarapportering visar samband mellan separationsångest 

och selektiv mutism (Cunningham, McHolm & Boyle, 2006). Enligt ICD 10 ska 

separationsångest vara ett exklusionskriterie för selektiv mutismdiagnos hos yngre barn 

(ICD 10, 1997). Det har även påvisats en signifikant ökad förekomst av tvångssyndrom 

(OCD, Obsessive Compulsive Disorder) vid selektiv mutism jämfört med matchad 



3 

kontrollgrupp (Cunningham et al., 2006). Trots påvisad koppling mellan ångestsyndrom 

och selektiv mutism placeras inte selektiv mutism i diagnostiska kriterier enligt DSM IV 

under rubriken ”Ångessyndrom” utan är placerat under rubriken ”Övriga störningar hos 

spädbarn, barn och ungdomar”. 

Språkets betydelse vid selektiv mutism 

Det har visat sig att språket har en stor betydelse vid selektiv mutism och har barnet en 

kommunikationsstörning är detta exklusionskriterie för selektiv mutismdiagnos varför det 

behövs information om barnets språkliga förmåga. Nowakowski et al (2009) fann att i 

gruppen med kombinationen selektiv mutism och någon form av ångestsyndrom hade 

flickorna signifikant sämre resultat i tester av ordförråd jämfört med kontrollgruppen. 

Motsvarande skillnad fanns dock inte hos pojkarna (a a). 

Kommunikationsstörningar enligt DSM IV är störd språkförståelse och/eller störd språklig 

uttrycksförmåga, stamning, fonologisk störning och kommunikationsstörning (DSM IV 

Mini-DSM, 1994). ICD-10 (1997) delar in språkstörningar i uttalssvårigheter, expressiv 

språkstörning och impressiv språkstörning. Graderingen är lätt, måttlig eller svår 

språkstörning. För att barn med språkavvikelse ska få diagnosen selektiv mutism måste 

barnet visa en klar diskrepans i sitt användande av språket i olika situationer (Lundhal et 

al., 2009). Selektiv mutism och språk/talförsening eller en störning i språk/tal kan vara en 

tänkbar orsak till att barnet utvecklar selektiv mutism. I en grupp av barn med selektiv 

mutism jämfördes de med och utan språkavvikelser, det visade sig att gruppen med 

språkavvikelser beskrevs som något mindre ängsliga (Kristensen & Torgersen, 2002).  

För att flerspråkiga barn ska uppfylla kriterierna för selektiv mutism förutsätter det att de 

först behärskar båda/alla språken, och att tystheten också förekommer i situationer där 

modersmålet används (Örbeck, 2008). En undersökning utifrån DSM IV visade på en 

överrepresentation av barn med tvåspråkighet bland barn med selektiv mutism (Elizur & 

Perednik, 2003).  

Selektiv mutism och olika avvikelser från normal utveckling 

Kombinationen selektiv mutism och utvecklingsavvikelser förekommer nästan lika ofta 

som kombinationen selektiv mutism och olika ångestdiagnoser. Av 54 barn med selektiv 

mutism uppfyllde 68,5 % kriterier för någon diagnos som återspeglade 

utvecklingsavvikelser/försening jämfört med 13,0 % i kontrollgruppen på 108 barn. Av 

barnen med selektiv mutism hade 31,5 % någon form av eliminationsdiagnos (enures och 

enkopres) jämfört med kontrollgruppens 9,3 % (Kristensen, 2000). Det har även påvisats 

överrepresentation av neurologiska störningar/syndrom hos barn med selektiv mutism 

(Kopp & Gillberg, 1997; Kristensen, 2000). 

I en del fall av selektiv mutism uppvisar barnet också trots/manipulativt beteende 

(Kearney, 2010). Samband mellan selektiv mutism och trotssyndrom enligt DSM IV:s 

kriterier för trotssyndrom och uppförandestörning har inte kunnat påvisas i andra studier 

(Elizur & Perednik, 2003; Cunningham et al., 2006; Kristensen, 2001). Enligt Kristensen 

(2000) ska det om barnet uppfattas som kontrollerande och manipulerande inte missas att 

se över barnets utvecklingsnivå för att utesluta att tystheten inte beror på att barnet har 
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överkrav i förhållande till sin utvecklingsnivå. Kristensen fann inget stöd för att det skulle 

finnas en grupp av barn med selektiv mutism som uppvisade utåtagerande beteende (a a) . 

Något att uppmärksamma är om barnet bara visar på trots eller stark aggression i 

situationer där det känner sig pressat att tala så det inte felaktigt bedöms som trotssyndrom 

och utåtagerande beteende utan ses som selektiv mutism som leder till stark ångest i de här 

situationerna (Scott & Beidel, 2011).  

Aspergers syndrom/autism är enligt DSM IV exklusionskriterium för selektiv mutism om 

tystnaden beror på ”bristande kunskap med det talande språket som barnet förväntas 

använda i sammanhanget”(DSM-1V, 1994). I en undersökning fann Kristensen (2000) att 

7,4 % av barnen med selektiv mutism också uppfyllde kriterier för Aspergers syndrom. 

Kristensen uppger att i normalpopulationen har 0,3 % Aspergers syndrom. Med 

utgångspunkt av detta rekommenderas att diagnosen Aspergers syndrom noga ska 

övervägas hos alla med selektiv mutism (a a). 

Mental retardation är enligt DSM IV exklusionskriterium för selektiv mutism om tystnaden 

beror på ”bristande kunskap med det talande språket som barnet förväntas använda i 

sammanhanget” (Mini-D 1V, 1995, s. 57). Kristensen (2000) fann att IQ för barn med 

selektiv mutism som testats med Wechsler Intelligence Scale for Children Revised (WISC-

R) eller Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-Revised (WIPPSI) var 

signifikant lägre jämfört med kontrollgruppen, av 54 barn med selektiv mutism hade fyra 

en oupptäckt mental retardation medan ingen hade det i kontrollgruppen på 108 barn 

(Kristensen, 2000). Selektiv mutism kan maskera kognitiva svårigheter långt upp i 

skolåldern eftersom det kan vara svårt att bedöma kunskapsnivån då barnet inte talar 

(Ringler, 2005).  

Oebeck & Kristensen (2008) fann i sin studie inget klart samband mellan selektiv mutism 

och uppmärksamhetsproblem utan dessa var snarare kopplade till om barnet hade nedsatt 

IQ och motoriska svårigheter. Cunningham fann heller inget samband mellan Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, och selektiv mutism (Cunningham et al., 2006). 

Påfrestande livshändelser vid selektiv mutism 

Vi är olika känsliga för påfrestande livshändelser. Inom psykiatrisk omvårdnad beskrivs 

detta med stress-sårbarhets-skydds-modellen ju mer sårbarhet du har för att utveckla en 

psykisk sjukdom desto mindre stress i form av sociala faktorer krävs för att utveckla 

sjukdom. Sårbarhet som en person bär med sig för att utveckla en psykisk sjukdom är dels 

biologiska faktorer nedärvda anlag för att utveckla psykisk sjukdom men också 

psykosocial sårbarhet som tidigare trauman, personlighet och personliga resurser. En 

person med annan sårbarhet kan regera med somatisk sjukdom som magsår eller 

hjärtinfarkt i samband med påfrestande livshändelser. 
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Stress-sårbarhets-skydds-modellen

sårbarhet för

psykisk sjukdom/ohälsa

inkl återfall

biologiska 

faktorer

Vardagen:

• familj/vänner

• arbete/fritid

• bostad

• ekonomi

t ex

• arv

• skador

• kroppslig ohälsa

• personlighet

t ex 

• trauma

• personlighet

/resurser

sociala faktorer

psykologiska 

faktorer

Livshändelser:

• t ex förluster,

separationer

Tina Orhagen, Linköping <tina.orhagen@psykopedagog.com> (Orhagen, 2008).  

Det får också här särskiljas om den selektiva mutismen fyller en funktion att undvika 

mobbing eller förnedrande behandling. I så fall är barnet inte hjälpt av och bör heller inte 

behandlas innan det har tagits itu med mobbingen eller den förnedrande behandlingen. 

Barn med flera svårigheter och omogenhet och/eller neurologisk störning/syndrom kan 

vara mer sårbara för vardagstrauman (Kristensen, 2000).  

I tidigare litteraturstudie gick det inte utifrån senaste femton års forskning att påvisa ett 

samband mellan traumatisk händelse och debut av selektiv mutism (Viana, Beidel & 

Rabian, 2009). Det här stöds delvis av en svensk undersökning där inte någon avgörande 

livshändelse kunde kopplas direkt till eller månaderna strax före symtomdebut (Kopp & 

Gillberg, 1997). Utifrån granskade studier kan det enligt Ringler (2005) inte helt uteslutas 

att vardagstrauma och verkliga traumatiska händelser inkluderat trauma vid övergrepp i 

vissa fall kan vara en del vid utvecklande av selektiv mutism. Ringler nämner dock att det 

inte finns någon forskningsdata på att det skulle förekomma fysiska eller sexuella 

övergrepp i högre utsträckning vid selektiv mutism än vid andra psykiatriska symptom (a 

a). Sammanfattningsvis kan det förekomma påfrestande livshändelser vid selektiv mutism 

men detta är inget som visat sig förekomma i högre grad hos barn med selektiv mutism. 

Teoretiska utgångspunkter 

Den omvårdnadsteoretiska utgångspunkten i den här studien är Dorothea Orems ”Self Care 

Theory”. Under normala förhållanden menar Orem att människan har både vilja och 

förmåga att ta hand om sig själv (Orem 1995; Kirkevold, 2000). Hon utgår från en 

behovsmodell med en helhetssyn på patienten där patientens egen förmåga tillvaratas, 

vilket passar för psykiatrisk omvårdnad där målet för omvårdnaden är att hjälpa patienten 

till självständighet. Patient är enligt Orem den person som inte har balans mellan 

egenvårdskapacitet och egenvårdsbehov (Orems åtta egenvårdsbehov, se bilaga 3). Om 

balansen ska uppnås behöver barnet med selektiv mutism och dess familj enligt den här 

omvårdnadsteoretiska utgångspunkten erbjudas möjlighet till ökade kunskaper och 

färdigheter för att vid avslutad vård uppnå tillräcklig egenvårdskapacitet. Detta skulle då 

innebära att de kan fånga upp och själva bedöma vilken åtgärd som bör vidtas vid 

eventuellt återfall i tysthet. Egenvårdsförmågan är en viktig indikator för att mäta 

kvaliteten i vården (Idvall, 1996). Hälsa är utifrån Orem ett personligt tillstånd som 
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kännetecknas av friskhet och helhet i utvecklande av social, fysisk och psykisk 

funktionsförmåga. Välbefinnande beskrivs utifrån individens upplevelse av sina 

existensbehov (Kirkevold, 2000).  

Genom Orems omvårdnadsteori går det att knyta samman psykiatrisk omvårdnad och 

behandling utifrån kognitiv beteendeterapi, KBT, då denna studie omfattar både 

omvårdnad och behandling. KBT används som behandlingsmodell inom ramen för 

psykiatrisk omvårdnad och kan ses ha många likheter med egenvårdsmodellen för 

omvårdnad. I båda modellerna främjar man patienten och föräldrarnas utveckling genom 

ökade kunskaper och färdigheter. Man framhåller också i båda modellerna vikten av att hos 

patienten arbeta med såväl tankar som handlingar. Tankar att arbeta med är utifrån Orems 

egenvårdsbegränsningar ”Begränsade kunskaper och begränsad förmåga att bedöma och 

fatta beslut”. (Kirkevold, 2000, s. 153). Här behöver patienten ökad kunskap och stöd i att 

reflektera över sitt sätt att tänka för att hitta nya möjligheter. I beteendet beskriver Orem 

”begränsad förmåga att utföra handlingar som ger resultat” (Kirkevold, 2000, s 153). 

Förändring sker först då patienten vågar pröva nya beteenden, kanske tankarna tidigare 

stoppat patienten och ibland kan själva handlingen vara det som får patienten att se nya 

möjligheter vilket kan bana väg för en positiv utveckling. Orem framhåller att människan 

utvecklas under hela livet (Orem 1995; Kirkevold, 2000). För att patienten ska vara 

delaktig behöver syftet och metoden vara tydlig och målen utformas tillsammans med 

patienten. Evidensbaserad omvårdnad ger inte alla svar på vad som är god omvårdnad, 

kunskap och relevanta forskningsresultat ska bedömas utifrån den enskilda patientens 

förutsättningar, upplevelser och behov (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Orem utgår 

ifrån att omvårdnaden bygger på systematiska, rationella och ändamålsenliga handlingar 

(se bilaga 4). Detta betonas brett i psykiatrisk omvårdnad som noggrann kartläggning av 

problem, resurser och tidigare problemlösningar och utifrån kartläggningen läggs konkreta 

mål upp (Hummelvoll, 1987; Hummelvoll & Lindström, 1997; Lökengard, 1997). 

Kartläggning i form av beteendeanalys är utgångspunkten vid KBT behandling, liksom 

målinriktad behandling utifrån konkreta målformuleringar vilket beskrivs av Öst i 

(Sivirsky & Thulin, 2006). Orems ”Self Care Theory” stämmer väl överens med Boyds 

beskrivning av KBT-behandling där hon beskriver att KBT-behandling innebär en 

terapeutisk relation där ett ömsesidigt förtroende utvecklar patientens styrka att kontrollera 

sitt eget liv (Boyd, 2008). 

. 

Psykiatrisjuksköterskans roll inom BUP:s öppenvård  

En av psykiatrisjuksköterskans viktigaste uppgifter inom barn- och ungdomspsykiatrin är 

att främja för god utveckling hos patienten. Psykiatrisjuksköterskor har inom ramen för 

psykiatrisk omvårdnad vana att undervisa, informera och vägleda kring psykiatriska 

diagnoser, en del har också vidareutbildning i KBT för att kunna ge evidensbaserad 

behandling som en del av den psykiatriska omvårdnaden. Både inom ramen för psykiatrisk 

omvårdnad och KBT är utöver psykopedagogik kartläggning av problem, resurser och 

tidigare problemlösningar en del i behandlingen och utifrån detta läggs konkreta mål upp 

(Hummelvoll, 1987; Hummelvoll & Lindström, 1997; Lökengard, 1997; Boyd, 2008). 

Psykiatrisjuksköterskan arbeta i tvärprofessionella team och har en samordnande funktion.  
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I bland kan tysthet uppfattas som trots, barn med selektiv mutism väcker starka känslor och 

frustration hos de som vill hjälpa barnet att övervinna sina svårigheter (Kristensen, 2001). 

Frustrationen kan ligga i vetskapen om att förmågan finns att tala men att redskap saknas 

för att locka fram denna inneboende resurs, så att barnet lyckas tala i fler situationer. Vid 

selektiv mutism tycks förmågan att tala gå i baklås i vissa sociala situationer. Ett barn med 

selektiv mutism har beskrivit det så här. ”I would not mind talking to you, but something 

stronger than I, for which I cannot be blamed, prevents me.” (Omdal, 1999). Med hjälp av 

aktuell kunskap kring vilken form av stöd och behandling som är positiv för barn med 

selektiv mutism blir det lättare för sjuksköterskan att informera om och uppmärksamma de 

här barnen så de kan erbjudas vård.  

PROBLEMFORMULERING 

Ett barn som går helt tyst flera år i förskola/skola kommer efter både inlärningsmässigt och 

socialt vilket orsakar onödigt lidande. Selektiv mutism är ingen allmänt känd diagnos, inte 

ens inom sjukvården. Det krävs ökad kunskap inom hälso- och sjukvården och hos 

psykiatrisjuksköterskan för att fånga upp och erbjuda de här barnen hjälp så snart som 

möjligt efter symtomdebut. Om inte tillräcklig kunskap finns inom barnpsykiatrin kring 

selektiv mutism går det inte att förvänta sig att föräldrar och skola ska söka hjälp.  I 

bakgrunden till den här studien framkommer betydelsen av att barn med selektiv mutism 

fångas upp och får behandling då det inte kan förväntas att tystheten går över av sig självt 

utan orsakar ovan nämnda lidande i tysthet. Oenighet som framkommit i tidigare 

litteraturstudier gällande diagnostik vid selektiv mutism och kring gränsdragningen mot 

andra diagnoser ger en oklarhet gällande vilka omvårdnadsåtgärder och behandlingar som 

kan vara positiv. Den här studiens bakgrund visar på att rätt diagnostiserade kan barn med 

selektiv mutism ses som en heterogen diagnosgrupp med individuella skillnader och vissa 

tilläggsdiagnoser som det inte går att bortse ifrån. Det framkom en enighet kring att 

selektiv mutism har en stark samsjuklighet med ångestsyndrom, främst social fobi. Efter 

utredning för diagnos krävs ett anpassat bemötande och behandling utifrån det enskilda 

barnets styrkor och svårighet. Då det finns behov av ökad kunskap gällande behandling 

som är positiv för barn med selektiv mutism omfattar den här studien såväl omvårdnads 

som behandlingsåtgärder.  

SYFTE 

Syftet med den här studien är att sammanställa och belysa forskning som beskriver 

behandling av barn med selektiv mutism vilken kan främja hälsa och välbefinnande för 

barnet.  
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METOD 

Denna studie är en litteraturöversikt av såväl kvalitativ som kvantitativ forskning. Enligt 

Friberg (2006) kan den här metoden användas för att sammanställa kunskapsläget inom ett 

avgränsat område vilket kan ge vägledning för praktiskt vårdarbete och visa på behov av 

ytterligare forskning. Litteraturöversikten utgår från primärkällor vilket innebär att den 

publicerade vetenskapliga rapporten eller artikeln är skriven av den som har utfört 

undersökningen (Axelsson, 2008). Litteraturöversikt är ett första steg då ett 

problemområde ska studeras, inom hälsovetenskapen finns fördelar att studera både 

kvalitativa och kvantitativa studier då det skapar ett bredare perspektiv för att förstå 

verkligheten (a a).  

Urval 

Inklusionskriterier för den här litteraturöversikten var vetenskapliga artiklar om selektiv 

mutism som beskriver behandling och vägledning som kan vara möjliga att använda inom 

ramen för psykiatriskomvårdnad från de senaste 15 åren (1996-01-01 till 2011-11-30), på 

barn i åldersspannet 0-18 år och publicerade på engelska eller svenska. För att kunna 

förhandsgranska artiklarna valdes i sökning träffar med abstract. Artiklar som beskrev 

diagnostik och symtom vid selektiv mutism eller de som inte i huvudsak handlade om 

selektiv mutism valdes bort. Studier i form av översiktsstudier exkluderades. Två artiklar 

valdes bort då de behövde beställas. En fallstudie av ett barn med selektiv mutism som fått 

musikterapi i två år exkluderades då längden och typen av behandling kan vara svår att 

applicera inom sjukvården och ramen för omvårdnad. De artiklar som blev kvar för 

granskning var elva fallstudier av barn med selektiv mutism. 

Sökorden som användes: selective mutism, nursing, caring, psychiatric nursing and 

treatment. 

Datainsamling 

Datainsamling genomfördes genom systematisk sökning i databaserna CINAHL och 

PubMed. I CINAHL fanns till skillnad från PubMed också möjlighet till begränsningen 

Peer Reviewed (förhandsgranskad) vilket valdes utöver de inklusionskriterier som beskrivs 

under rubriken urval. Det gjordes även sökning på kombination av sökorden selective 

mutism and nursing, selective mutism and caring och selective mutism and psychiatric 

nurcing men det gav inga träffar varken i CINAHL eller i PubMed.  
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Tabell 1. Översikt över sökord och träffar 

Analys 

Litteraturöversikten som valdes i den här studien följer den modell som finns beskriven i 

Friberg (2006). Efter sökning på utvalda sökord lästes abstract för att göra ett urval av 

artiklar. Studiernas kvalitet granskades före de analyserades.  

 

Stegen för analys där övergripande områden identifieras:  

1. ”Läs igenom valda studier flera gånger för att få en känsla av vad de handlar om” 

2. ”Sök likheter respektive skillnader” 

3. ”Gör sammanställning av det du valt att fokusera på” exempelvis varje studies resultat. 

4.  ”Sortera materialet utifrån likheter och skillnader” (Friberg, 2006, s. 121-122).  

De utvalda artiklarna lästes igenom innan de började bearbetas för att granska likheter och 

skillnader i syfte, metod, resultat och en första antydan om teman till den här studien från 

respektive artikel. Studierna lästes upprepade gånger för att granska och sammanställa 

Databas Sökord Antal träffar Valda artiklar 

CINAHL ”selective mutism” 20 Inga manuella urval 

före ytterligare 

selektion genom 

sökning.  

CINAHL ”selective mutism” 

and nursing 

0 0 

CINAHL ”selective mutism” 

and caring 

0 0 

CINAHL “selective mutism” 

and “psychiatric 

nursing” 

0 0 

CINAHL ” selective mutism” 

and treatment 

6 3 

PubMed  ”selective mutism” 69 Inga manuella urval 

före ytterligare 

selektion genom 

sökning. 

PubMed ”selective mutism” 

and nursing 

0 0 

PubMed ”selective mutism” 

and caring 

0 0 

Pub Med “selective mutism” 

and “psychiatric 

nursing” 

0 0 

PubMed ” selective mutism” 

and treatment 

35 8 
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gemensamma teman som och för egen reflektion inför diskussion. Detta utmynnade även i 

en sammanställning av respektive artikelns bidrag till teman i översikt av analyserad 

litteratur (se bilaga 5). 

Etiska aspekter 

Artiklarna ska uppfylla kraven på vetenskaplighet och har granskats utifrån Friberg, (2006) 

för att se om de varit utsatta för bedömning, redovisar ny kunskap, och uppfyller krav på 

reliabilitet. Tillförlitlighet eller reliabilitet innebär att kunskapen som tagits fram är 

framtagen på ett tillförlitligt sätt och att detta beskrivs. Då forskningsresultatets 

tillförlitlighet nämns syftas ofta om möjligheten att resultatet kan reproduceras av andra 

forskare (Thuren, 2007; Patel & Davidsson, 2003). I de granskade artiklarna är deltagarnas 

namn fingerade och det finns ingen vägledning i artiklarna som kan härledas till enskilda 

personer. Alla artiklar som ingår i den här studien redovisas. Då tidigare forskning 

presenteras finns krav på hederlighet och integritet så att resultatet och urvalet inte 

förvrängs eller förskönas med syfte att få stöd för sin tes (Vetenskapsrådet, 2011). Då alla 

artiklar som ingår i denna studie är publicerade på engelska har överväganden gjorts för att 

få översättningen av studierna så korrekt som möjligt, vedertagna termer inom omnämnd 

behandling har använts för att få en tydlig och samstämmig översättning.  En etisk 

granskning ska alltid göras då människor ingår i studier (Vetenskapsrådet, 2011; Polit & 

Beck, 2004). I den här studien har ingen etisk granskning behövts då det är en 

litteraturstudie och författaren inte har varit i kontakt med de barn eller övriga som 

medverkat i granskade studier. 
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RESULTAT 

Vid analys och sammanställning av artiklarna framkom två huvudteman samt tre 

respektive fyra underteman. Huvudteman är ”Att skapa en allians” och ”Att arbeta 

målinriktat”. Under huvudtemat ”Att skapa en allians” framkom följande tre underteman 

”Trygg och tillitsfullrelation”, ”Psykopedagogik” och ”Samarbete”. Under det andra 

huvudtemat ”Att arbeta målinriktat” framkom följande fyra underteman 

”Utgångsmätning”, ”Familjens anpassning”, ”Ökande svårighetsgrad” och ”Belöning”. 

Tabell 2. Översikt av teman och underteman samt förekomst av teman i artiklarna 

Huvudtema Undertema Titel: 

            1    2    3    4     5     6    7     8     9   10  11 

Att skapa en 

allians 

Trygg och tillitsfull relation   8st X X   X X X  X X    X 

Psykopedagogik                     5st X  X X X  X     

Samarbete                              7st X X X   X X X X   

Att arbeta 

målinriktat 

Utgångsmätning  10st X X X X X X X X  X X 

Familjens anpassning 4st X X   X    X   

Ökande svårighetsgrad  9st X   X  X  X X X X X  X 

Belöning                        8st X X X   X X X X  X 

Titel nummer 1- 11  artiklarnas titel se bilaga 5, Översikt av analyserad litteratur 

Att skapa en allians 

Att skapa en allians är ett övergripande teman som framkommer i fallstudier.  För att 

kunna bryta igenom barriären och börja prata tycks nyckeln vara en trygg och tillitsfull 

relation på ett känslomässigt plan men också trygghet i en samarbetsallians där barnet 

känner till vad som förväntas och får stöd från sin omgivning. Överväldigande 

känslouttryck tycks kunna göra att barnet låser sig och inte kan prata. Detta tema beskrivs 

ytterligare genom tre underteman som benämns ”Trygg och tillitsfull relation”, 

”Psykopedagogik” och ”Samarbete”. 

Trygg och tillitsfull relation 

Granskade studier visar på att det är viktigt med en trygg och lugn relation. Ett sätt att få en 

lugn och trygg relation kan vara att starta med att föräldrarna och eventuellt syskon får 

vara med barnet inledningsvis (O´Reilly et al., 2008; Reuther, Davis, Moree & Matson, 

2011). För att barnet ska känna trygghet, tillit och förtroende kan behandlingen 

inledningsvis vara ganska kravlös, lekfull och aktiviteten kan vara ickeverbal (Oon, 2010; 

O´Reilly et al., 2008). Utöver ickeverbal kommunikation beaktas försiktighet med 

ögonkontakt då intensiv ögonkontakt kan vara ångestskapande för barn med selektiv 

mutism (Sharkey, MC Nicholas, Barry, Begley & Ahern, 2008). 

Andra studier visar på att det ofta finns ett inslag av social fobi och ångest vid selektiv 

mutism vilket leder till att de här barnen är känsliga för starkt fokus på den egna personen. 

Barnen med selektiv mutism var villiga att kommunicera om familjerelationen, rädslor och 

önskningar då de inte upplevde sig pressade. Barnen skrev en berättelse om ett annat barn 

utifrån vissa teman. Fokus lyfts från den egna personen samtidigt som berättelsen visade 
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sig relatera till varje barns personliga upplevelse (Omdal & Galloway, 2007). Genom lek 

kan också fokus tas från barnet då det kan spela en annan roll eller säga att det är 

mjukisdjuret som är rädd. Detta gör att barnet inte skäms eller känner sig avslöjad. Beröm 

för verbal kommunikation kan göra att barnet kommer av sig, god självbild kan istället 

stöttas genom att barnet får höra och känna att de är roliga att leka, spela och samarbeta 

med (Oon, 2010). Gruppterapi för barn med selektiv mutism kan vara en möjlighet till ett 

tryggt socialt sammanhang där barnet kan bryta igenom barriären och börja prata. I grupp 

kan dock risken finnas att barnet pratar för att bemöta gruppen och tillfredställa terapeuten 

utan att en genuin förståelse för hur kunskaperna ska kunna generaliseras utanför gruppen 

uppnås (Sharkey et al., 2008). 

Psykopedagogik 

Flera studier visar på vikten av att barnet och föräldrarna får information om diagnosen 

selektiv mutism och hur den kan behandlas för att uppnå förståelse och ökad 

egenvårdskapacitet. Psykopedagogik är en inledande intervention, det startades ingen 

behandling innan information getts och möjlighet till förståelse av såväl symtom som 

behandling (Reuther et al., 2011). För att anpassa psykopedagogik till barnets 

utvecklingsnivå kan den ges via sociala berättelser och metaforer. För att visa på 

kroppsliga reaktioner vid ångest kan det illustreras genom övningar som att andas i sugrör 

eller springa i trappor för att känna på andnöd och hjärtklappning. Föräldrar får egen 

psykopedagogik såsom allmän information om selektiv mutism och hur de ska hantera 

vardagssituationer kopplade till barnets selektiva mutism. Föräldrarna fick också 

information om hur deras beteende kan påverka barnet, en orolig förälder kan förstärka 

barnets oro (Sharkey et al., 2008) 

Utöver barnet och dess föräldrar bör information om selektiv mutism även ges till 

skolpersonalen för att uppnå ökad förståelse i barnets omgivning. Lärarna kan vara 

frustrerade över barnets låsning att inte kunna tala och de kan uppfatta oförmågan att prata 

som trotsighet och manipulativt beteende. Ett barn som av sina lärare uppfattades som 

trotsigt och manipulativt berättade för sin terapeut att han inte talade i skolan för att han 

blev nervös och rädd för att bli retad eftersom han sedan förskolan haft smärtsamma 

upplevelser kopplade till försök att prata i skolan (Rye & Ullman, 1999). Även i fallstudie 

där det inte framkom något övrigt kring allians betonades psykopedagogik genom att lärare 

fick generella riktlinjer för att bemöta selektiv mutism (Manassis & Tannock, 2008). 

Samarbete 

Då barnets svårigheter att prata i huvudsak visar sig i skolan framkommer i flera granskade 

studier att utöver föräldrarna är skolan en viktig samarbetspartner, för att barnet ska få stöd 

och hjälp att börja tala i skolan. Både föräldrar och lärare behöver vara delaktiga i 

behandlingen. Lärarna är de vuxna som ser barnet i skolsituationen och kan följa barnets 

framsteg genom att registrera hur mycket barnet talar. Lärarna kan också uppskatta barnets 

ångestnivå på en skala upp till tio där tio motsvarar värsta tänkbara ångestnivå. 

Behandlingen ansvarar hälso- och sjukvården för men lärarna kan få uppgifter som att 

registrera antal uttalade ord. Då barnet övat med sin behandlare kan övningarna överflyttas 

till skolan och lärarna får då medverka i behandlingen och utföra övningar med barnet 

(Vecchio & Kearney, 2009). Skolan kan stå för regelbunden information en vecka i taget 

vilket följs upp i behandlingen (Rye & Ullman, 1999). Teamarbete beskrivs i flera studier 
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exempelvis team bestående av psykolog och socionom (Reuther et al., 2011; Oon, 2010). 

Giddan betonar vikten av multiprofessionella team särskilt när symtomen är komplexa. För 

att fånga upp barnen tidigt bör läraren koppla på skolhälsovårdsteamet om ett barn inte har 

börjat tala i skolan två månader efter skolstart. Riktlinjer i olika steg föreslås där hälso- och 

sjukvården kommer in för diagnostik och behandling då skolans insatser med ovan nämnda 

team inte gett resultat efter två månaders intervention. Det har då gått fyra månader från 

skolstart innan hälso- och sjukvården kommer in (Giddan, Ross, Sechler & Becker, 1997). 

En vidare utmaning är att se om lärare själva med hjälp av behandlingsplan kan utföra 

regelbundna övningar i en klassrumskontext, där skolans lärare då med hjälp av utformad 

behandlingsplan skulle utföra behandlingen (O´Reilly et al., 2008). Även i granskade 

studier som inte direkt beskriver själva samarbetet med lärare benämns vikten av det här 

samarbetet i studierna (Oon, 2010; Sharkey et al., 2008).  

Att arbeta målinriktat 

Målet för behandling av selektiv mutism är verbal kommunikation. Eftersom detta är 

mätbart utfördes i flertalet fallstudier en utgångsmätning av barnets kommunikation före 

behandlingsstart. Barnets tystnad upprätthålls ofta genom omgivningens anpassning till 

barnets selektiva mutism då den hjälper barnet att undvika obehag. Omgivningen kan 

upprätthålla barnets tysthet genom att tala för barnet eller på annat sätt skydda barnet från 

verbal kommunikation. För att övervinna sin låsning och börja tala behöver målet brytas 

ner och uppnås stegvis. Flera studier använder sig av att utmana barnets rädsla stegvis i 

ökande svårighetsgrad. Ibland är inte själva behandlingsmålen tillräckliga för att motivera 

barnet med selektiv mutism att utmana sina svårigheter i flera av fallstudierna används 

därför belöningssystem som ett inslag i behandlingen. Att arbeta målinriktat beskrivs 

ytterligare genom fyra underteman ”Utgångsmätning”, ”Familjens anpassning”, ”Ökande 

svårighetsgrad” och ”Belöning”. 

Utgångsmätning 

Utöver att barnet uppnår kriterierna enligt DSM IV för selektiv mutism vid 

behandlingsstart används flera skattningsskalor och mått för att kunna utvärdera barnets 

utveckling av verbal kommunikation. Det finns dock svårigheter i att mäta 

kommunikation, t ex att barnet oväntat hamnar i nya situationer där det förväntas tala eller 

att ingen är med barnet och kan observera (Sharkey et al., 2008). Utgångsmätning sker i 

flera miljöer och information hämtas från både föräldrar och lärare då barnets beteende 

skiljer sig i olika sammanhang och miljöer. Denna mätning innebär också en möjlighet att 

hämta in information för ökad förståelse av det enskilda barnet inför behandlingen. 

Icke verbal kommunikation kan observeras då det kan finnas mycket av detta hos vissa 

barn med selektiv mutism (Oon, 2010). Andra barn med selektiv mutism ser ut som om de 

fryser till is av rädsla. Barnets förmåga att kommunicera kan vägleda behandlaren på vilket 

sätt som det är lämpligt att börja behandlingen. De barn som ser ut att frysa till is och inte 

kommunicerar alls behöver hjälp att börja kommunicera icke verbalt. De barn som 

använder sig av mycket icke verbal kommunikation kan behöva trappa ner denna och 

ersätta ickeverbal kommunikation med verbal kommunikation. Kommunikation kan 

observeras i form av videoinspelning till exempel från klassrummet där det blir möjligt att 

se hur barnet fungerar i skolsituationen. En fem minuters videoinspelning kan fånga upp 
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icke verbal kommunikation och interaktion som sedan kan kompletteras med 

klassrumsobservation (O´Reilly et al., 2008). I Blums studie gjordes utgångsmätning via 

ljudinspelning där barnen fick ett antal frågor och inspelningen från utgångsläget följdes 

sedan upp. Vid utgångsmätningen kunde barnen oftast svara på frågorna i den miljö där de 

normalt talade men blev tysta i andra miljöer. Om barnet går med på att spela in 

ljudinspelningar hemma kan de användas i behandlingen (Blum et al., 1998). I flera studier 

gjordes mätning av verbal kommunikation vilket kan observeras, registreras och räknas 

som antal talade ord. Detta kan mätas under viss tid i en bestämd situation eller under viss 

tid upp till över en hel dag. Mätning av verbal kommunikation kan också vara antal 

besvarade frågor, vilket kan följas upp och vara en vägvisare om barnet gör framsteg. Här 

kan även mindre framsteg mätas (Vecchio & Kearney, 2009; O´Reilly et al., 2008; Rye & 

Ullman, 1999; Beare, Torgerson & Creviston, 2008).  

Målet utöver kommunikation är ökat välbefinnande och förbättrad funktionsförmåga varför 

de i flera undersökningar följer övergripande funktionsnivå och beteende. Detta kan ske 

genom skattningsskalor som lärare och föräldrar fyller i, skattningsskalorna bidrar till en 

bredare bild av hur barnet fungerar i olika situationer, barnets intressen, styrkor och 

svagheter (Reuther et al., 2011; Vecchio & Kearney, 2009; Manassis & Tannock, 2008; 

Sharkey et al., 2008). Intervju med hjälp av  Raven´s Controlled Projection for children 

(RCPC) visade sig  i Omdal & Galloway (2007) vara ett användbart hjälpmedel för barn 

som är skrivkunniga. De kommunicerade skriftligt om känsliga ämnen/teman vilket kan 

bidra till en ökad förståelse för barnets eget perspektiv, studien beskrivs även under 

rubriken trygg och tillitsfull relation. (a a). 

Familjens anpassning 

Anpassningen kan börja med att familjen tala för barnet med selektiv mutism vilket sedan 

kan sprida sig till lärare och vänner. Barnet förväntas då inte längre tala för sig själv 

utanför hemmet. Familjen behöver bryta detta mönster av upprätthållande för att hjälpa 

barnet att övervinna sina symtom då ett undvikande beteende kan upprätthålla ångest, 

förvärras rädsla och ångest över tid. Då barnet får hjälp att undvika obehagliga situationer 

kopplade till rädslan att tala fråntas också möjligheten att erfara hur rädslan och ångesten 

kan minska och försvinna om situationen inte undviks (Reuther et al., 2011; Giddan, m.fl., 

1997). De föräldrar som själva var ängsliga för att prata fick strategier för att hantera sin 

egen ångest (Sharkey et al., 2008). Förändringar i familjen kan också ske genom 

familjeterapi där de får hjälp att förhålla sig annorlunda till omvärlden och öppna upp för 

mer socialt umgänge. Familjen fick i Oons studie färdigheter i konfliktlösning och 

konstruktiva sätt att utrycka känslor. Familjeterapin ökade samarbetet inom familjen och 

dess möjligheter att på ett konstruktivt sätt bemöta omvärlden, vilket också ledde till ökat 

socialt umgänge med personer utanför familjen (Oon, 2010). Att familjen minskar sin 

anpassning till barnets selektiva mutism innebär att familjen och övriga i barnets 

omgivning öppnar upp för fler sociala situationer där barnet kan få möjlighet och känna sig 

lockad att tala, detta sker balanserat så barnet inte känner sig påstött eller pressat. 

Påstötning och press kan skapa för starkt fokus på barnet i den sociala situationen och 

orsaka ytterligare låsning i sociala situationer där barn normalt förväntas tala. 
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Ökande svårighetsgrad  

Alla studier som beskrev behandling vilket är nio av elva granskade studier visade också 

på en ökande svårighetsgrad i övningarna då barnet ska närma sig verbal kommunikation. 

Den här behandlingsprocessen kan beskrivas som shaping eller stegvis exponering. 

Shaping betyder att bryta ner målbeteendet i flera olika steg och sedan stegvis närma sig 

målet (Oon, 2010). Ibland kan det första steget vara att barnet integrerar med sin familj 

medan terapeuten är utanför rummet. Terapeuten närmar sig sedan stegvis tills hon/han kan 

vara med och integrera med familjen. Stegvis exponering innebär att stegvis utmana sin 

rädsla. För barn med selektiv mutism innebär det att stegvis börja kommunicera i 

sammanhang och med personer där de tidigare undvikit kommunikation (Reuther et al., 

2011; Vecchio & Kearney, 2009). Stegvis behandling i ökande svårighetsgrad kan också 

benämnas som systematisk stimuliutsläckning. Vilket betyder att genom stegvis övning 

släcker ut barnets ångestskapande stimuli som för de här barnen är att tala. Efter 

behandlingen hade barnet ingen ångest för att prata (Rye & Ullman, 1999).  

Stegen anpassas individuellt, ett barn som inte har verbal kommunikation kan uppmuntras 

att börja kommunicera icke verbalt för att i nästa steg viska innan målet uppnås att prata 

med full röst. Färdigheterna kan också stegvis slussas in i nya miljöer och med olika 

personer som kompisar och lärare (Giddan et al., 1997). I flera av studierna beskrivs social 

färdighetsträning som en del av behandlingen där barnet med sin terapeut stegvis kan öva 

på vad det ska säga och prova olika tonläge (Reuther et al., 2011; Oon, 2010). Har barnet 

varit tyst länge kan det också behöva öva på hur det ska bemöta omgivningen och 

kompisars frågor när de börjar prata. För att känna mindre ångest inför det här kan barnet 

ha färdiga inövade svar (Rye & Ullman, 1999). Det här kan också benämnas som social 

problemlösning där alternativa sociala beteenden identifierar sedan väljs det mest passande 

för den aktuella situationen, barnet utför det sociala beteendet som också utvärderas. Det 

kan t ex vara hur de ska svara om de får en fråga från sin lärare som har blivit instruerad att 

ställa frågor. Barnet får sedan i behandlingen utvärdera hur det gick (O´Reilly et al., 2008). 

I KBT- behandlingen ingår en gradvis ordning där det utifrån ångestnivå går att värderar 

svårighetsgraden i varje övning mot målbeteende (Vecchio & Kerney, 2009; Reuther et al., 

2011). Ångestskattning kan vara till hjälp vid stegvisa övningar mot verbal 

kommunikation. Graden av ångest kan vara ett mått på svårighetsgraden på övningen och 

ett mått på hur snabbt det är möjligt att gå vidare med svårare övningar. Ångestskattning 

kan mätas i siffror där 0 motsvarar ingen ångest upp till högsta tänkbara ångestnivå 10, 

mätning 1-10 förekommer också (Reuther et al., 2011; Vecchio & Kearney, 2009; Rye & 

Ullman, 1999). Efter psykopedagogik om social ängslan och ångest uppgav föräldrarna att 

barnen var mer blyga än socialt ängsliga och ångestfyllda. Veccio & Kearney tycker i 

studien att det bör ses vidare på om ångest skattas lägre inledningsvis hos barn med 

selektiv mutism då de här barnen oftare undviker ångestskapande situationer än barn med 

andra ångestdiagnoser. Vid andra ångestdiagnoser går det inte alltid helt att undvika 

obehag som smuts vid tvångssyndrom med rädsla för smuts. Då barn med selektiv mutism 

inte talar undviker de ångest den blir först synlig och mätbar då barnet pratar (Vecchio & 

Kearney, 2009). 

Övningar kan stegvis flyttas över från en miljö till en annan. Vid bandinspelning i hemmet 

övade barnen hemma två gånger per dag genom att lyssna på sin inspelning. De kunde 

sedan lyssna på inspelningen i nya miljöer innan de i verkliga livet svarade på samma 

frågor som de spelat in svar på (Blum et al., 1998). Lärarna till en 13 årig pojke med 
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selektiv mutism tillät honom att videoinspela sin muntliga redovisning och sedan spela upp 

den för klassen (Rye & Ullman, 1999). 

Hur intensiv respektive lång behandlingen var varierar mellan de granskade studierna, från 

daglig träning eller flera gånger varje vardag till längre behandlingstillfällen varje eller 

varannan vecka. Antalet behandlingar varierade mellan 8-63 och behandlings tiden var från 

20 dagar upp till 8 månader. De barn som fick behandling i granskade studier var 5-13 år 

gamla. 

Belöning 

Ibland är inte behandling av beteendefärdigheter tillräckligt för att nå resultat. Föräldrarna 

kan då ge belöning för det målbeteende som är aktuellt att arbetar emot i behandlingen 

(Blum et al., 1998). Social belöning kan vara en väg mot målet, om barnet uppnått målet 

för veckan kan belöningen vara att en kompis sover över eller att gå ut och äta pizza 

(Reuther et al., 2011). Social belöning kan också spontant uppnås då barnet med selektiv 

mutism börjar prata vilket kan leda till att de får nya vänner, positivt bemötande och större 

möjligheter att medverka på fritidsaktiviteter (Rye & Ullman, 1999). Belöningar kan också 

vara mindre som t ex fem minuters lektid med en vuxen eller små ät/drickbara saker som 

godis och läsk (Beare et al., 2008). En typ av belöning kan vara rätt anpassad verbal 

uppmuntran då önskvärt målbeteende uppnåtts utifrån den uppgjorda beteendeövningen i 

behandlingen, detta användes t ex vid behandling med rollspelsövningar (O´Reilly et al., 

2008). Leken och lekens utrymme i dramaterapi kan utgöra den primära belöningen i 

behandling (Oon, 2010). En studie beskriver motsatsen till belöning användande av en 

straffartad metod där terapeuten väntade ut barnet som inte fick gå hem förrän det hade 

talat. En fyra timmars session avslutades med att barnet viskade ”jag vill gå hem”. Då 

denna flicka började prara fortsatte behandlingen med små dagliga belöningar som var 

meningsfulla för det enskilda barnet (Giddan et al., 1997). 

Resultatsammanfattning 

Den här studien visar att god allians är särskilt viktig i vid behandling av barn med selektiv 

mutism. Med en trygg och tillitsfull relation som är ganska kravlös, lekfull och där fokus 

lyfts från barnet, ökar förutsättningarna för att barnet ska börja tala. Psykopedagogik med 

information om diagnos och hur den ska behandlas visade sig öka egenvårdskapaciteten 

hos både barnet och föräldrarna. För att ytterligare skapa goda förutsättningar för 

behandling betonas vikten av samarbete med förskola/skola om det är där barnet är tyst. I 

alla granskade studier som beskriver behandling sker denna stegvis med ökande 

svårighetsgrad. För att kunna mäta framsteg gjordes också en utgångsmätning av barnets 

kommunikation inför behandling. Belöning visade sig vara till hjälp för att motivera barnet 

till nya beteendefärdigheter. En del av behandlingen kan vara att föräldrarna får stöd i att 

bryta mönster som upprätthåller barnets tysthet då familjens anpassning visade sig ha 

betydelse för barnets framsteg i behandlingen. Med ovan nämnda åtgärder anpassade 

utifrån det enskilda barnet och familjen visade den här studien på möjligheten till goda 

behandlingsresultat för barn med selektiv mutism. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa och belysa forskning som beskriver 

behandling av barn med selektiv mutism. Benämningen i DSM IV selektiv mutism 

användes vid sökning då ICD 10 benämning elektiv mutism gav få träffar. Möjligen kunde 

båda benämningarna använts. Vid sökning gav kombinationen ”selektiv mutism” and 

caring, nursing eller psychiatric nursing inga träffar i valda databaser. Bristen på forskning 

inom det här området återspeglas i att inga artiklar specifikt beskrev psykiatrisk omvårdnad 

utifrån sjuksköterskans perspektiv då ingen studie som granskades var utförd av 

sjuksköterskor. Detta kan ses som en brist då artiklarna ska sammanställas ur ett 

omvårdnadsperspektiv. Vid sökning valdes begränsningen till de artiklar som hade abstract 

för att kunna förhandsgranska artiklarna inför urval. Enligt Axelsson (2008) saknar främst 

kvalitativa studier abstract varför detta kan ha gett större bortfall av kvalitativa studier än 

kvantitativa studier. Selektiv mutism är ett område som enligt Reuther fortfarande 2011 

inte är så väl utforskat och saknar standardiserad behandling där det är möjligt att följa 

gångbara riktlinjer (Reuther et al., 2011). Det här kan möjligen i denna studie krävt mer av 

analysen för att fånga upp och sammanställa teman som återspeglas i flera av de granskade 

artiklarna. Då resultatets teman återspeglas i minst fyra och högst tio av de granskade 

artiklarna kan detta tala för viss validitet i studien eller att vald metod täcker syftet i 

studien. Vid sökning gjordes inga manuella urval före selektering på valda begränsningar 

och sökord. Efter det här gjordes manuella urval som motiveras under metod där det 

beskrivs på vilka grunder artiklarna exkluderats detta för att öka tillförlitligheten. En brist i 

det manuella urvalet är att två artiklar exkluderats för att de behövde beställas. 

Förhoppningsvis kommer forskningen att öka inom detta område och även utgå från 

omvårdnadsforskning.  

Resultatdiskussion 

Den här studien visar på att de finns behandlingsåtgärder som ger goda förutsättningar för 

att barn med selektiv mutism ska börja tala i fler situationer. Det här svarar mot syftet att 

sammanställa och belysa forskning som beskriver behandling av barn med selektiv mutism 

vilken kan främja hälsa och välbefinnande hos barnet. I resultatet beskrivs två 

huvudkategorier och tre respektive fyra underkategorier. Huvudkategorierna är ”Att skapa 

en allians” och ”Att arbeta målinriktat”. Resultatet kommer att diskuteras utifrån de två 

huvudkategorierna.  

Att skapa en allians 

God allians och skicklighet i behandlingen av barn med selektiv mutism var något som i 

den här studien visade sig vara avgörande för att nå resultat. Detta illustreras i Oon ( 2010) 

där hon beskriver dramaterapi med lekutrymme, dramaprojektion och rollspel kombinerat 

med beteendeintervention och familjearbete. Dramaterapi i Oons studie bidrar med andra 

vinklingar på ångestbehandling än de övriga granskade studierna. I dramaterapin ger 

lekutrymmet lust och glädje i behandlingen. Studien fångar upp en finkänslighet med 

timing, empati och en terapeutisk skicklighet i alliansskapande och behandling som också 
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speglas i det goda behandlingsresultatet. Flickan hade fått en förbättrad självbild och det 

gav generaliseringseffekt, hon fick nya vänner och var vid uppföljning så pratsam i skolan 

att hennes lärare ibland fick säga till. Det går inte att bortse ifrån att den terapeutiska 

skickligheten och empatin utöver den beskrivna behandlingsmodellen har en avgörande 

betydelse för denna flickas gynnsamma utveckling. 

Att uppnå ökad förståelse genom psykopedagogik om diagnos och behandling visade sig i 

denna studie vara viktigt. Då kunskapen finns hos och kring barnet ökar 

egenvårdskapaciteten vilket stämmer väl med studiens omvårdnadsteoretiska 

utgångspunkt, ”Self Care Theory” där Orem betonar den sociala gruppens inflytande på 

individens inlärnings och egenvårdskapacitet (se bilaga 4) (Kirkevold, 2000). Granskade 

studier utan tydlig individuell anpassning och psykopedagogik gav liten generalisering och 

inte så goda behandlingsresultat. I O´Reilly liksom i Bears studie fick barnen med selektiv 

mutism uppmaning och påminnelse till verbal kommunikation och i de här två studierna 

nämns inget om psykopedagogik, Masassis & Tannock beskrivs inget kring hur barnet 

bemötts och informerats (Manassis & Tannock, 2008; O´Reilly et al., 2008; Beare et al., 

2008). Det här tycks visa på att det krävs en genuin förståelse hos barnet och dess 

omgivning för att uppnå generalisering av inlärda färdigheter. Utifrån detta kanske 

behandlingen inte bör inledas förrän man gett barn och föräldrar psykopedagogik om 

selektiv mutism, ångest och hur behandlingen går till. 

Att arbeta målinriktat 

Då selektiv mutism är ett område som inte är så väl utforskat visar denna studie på 

skillnader i behandlingslängd och intensitet dock beskrivs målinriktat arbete i alla 

granskade studier där behandling beskrivs. Fortfarande år 2011 benämns brist på 

standardiserad behandling vid selektiv mutism och vikten lyfter fram av att kunna följa 

gångbara riktlinjer (Reuther et al., 2011). En tidigare litteraturstudie har påvisat att synen 

på diagnos och behandling av selektiv mutism var bred och skiljde sig åt i de granskade 

studierna (Kristensen, 1997). Den här litteraturgenomgången visar på en större enighet 

kring att se på selektiv mutism som ett ångestsyndrom vilket då också blir vägledande i val 

av behandling. I en av de granskade studierna där de jämförde två behandlingar gav 

exponeringsbaserad KBT-behandling bäst resultat. Denna behandling används sedan 

tidigare vid behandling av andra ångestsjukdomar. Detta talar för att selektiv mutism kan 

ses som ett ångestsyndrom (Vecchio & Kearney, 2009). KBT-baserad behandling tidigare 

utprövad för barn med annan ångestsjukdom visade sig också i Reuthers studie ha god 

effekt. Efter sex månader uppfyllde barnet inte längre kriterierna för selektiv mutism och 

social fobi han hade då också varit fri från medicinering i fyra månader. Reuther framhåller 

att den här behandlingen kan användas av kliniker med kunskap i KBT och kan bli 

implementerat brett (Reuther et al., 2011). Boyd (2008) beskriver KBT-behandling som en 

terapeutisk relation där ömsesidigt förtroende utvecklar patientens styrka att kontrollera sitt 

eget liv. Detta talar för att det finns goda förutsättningar att inom ramen för psykiatrisk 

omvårdnad erbjuda KBT-behandling vilket kan utföras av psykiatrisjuksköterskor med 

KBT-utbildning. I den här studien framkom också att familjen är en viktig del av 

behandlingen. Det är svårt att ta ett barn ur sitt sammanhang och förvänta sig att nå 

framgång med att behandla barnet enskilt. Det räcker inte alltid med psykopedagogik i 

form av ökad kunskap för att få till förändring utan också aktivt behandlingsarbete. Denna  

studie visar på hur föräldrarnas anpassning och upprätthållande av symtomen kan påverka 

barnen. Familjens anpassning är större när det gäller yngre barn i förskoleåldern vilket kan 
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vara en förklaring till att familjens anpassning inte betonas lika mycket i studier som 

endast behandlar skolbarn (Rye & Ullman, 1999; Beare et al., 2008). I Oons studie ingick 

också att familjen fick färdigheter i konfliktlösning och konstruktiva sätt att utrycka 

känslor (Oon, 2010). Familjeterapi kan behövas som ett extra inslag men barnet behöver 

också få stegvis behandling där föräldrarna medverkar i behandlingen. 

Psykologisk behandling med ökande svårighetsgrad visade sig i den här studien ha 

gynnsam effekt för barn med selektiv mutism. Manasis & Tannock (2008) jämförde i sin 

studie effekten av medicinering med SSRI (selective serotonin reuptake inhibition) med 

knapphändigt beskriven psykologisk behandling. Resultaten visade att medicinering med 

SSRI gav bäst effekt vid selektiv mutism (a a). Medicinering ska kanske utifrån 

behandlingsresultaten i de övriga granskade studierna användas i svåra fall där det inte går 

att genomföra psykologisk behandling. Då den här studien visar på att om barnet utmanar 

och övervinner ångest vilket sker i den psykologiska behandlingen möjliggör det ökad 

egenvårdskapacitet för barnet och föräldrarna vid eventuella återfall av tysthet.  

Den här studien visade vidare på att belöning kan vara en verksam och positiv del av 

behandlingen. I två av det granskade studierna användes straff. Användandet av en 

straffande metod var att terapeuten väntade ut barnet som inte fick gå hem förrän det hade 

talat fyra timmar avslutades med att barnet viskade ”jag vill gå hem”, (Gidda et al., 1997). 

Den här behandlingsmetoden anser jag är oetisk. Om barnet i nämnda studie inte hade 

börjat prata skulle denna behandling kunna orsaka total låsning och förstärkning av 

rädslan. I Vecchio & Kearneys jämförande behandling med familjefokuserad behandling 

av oförutsägbara händelser användes straff om barnet missade att tala när det förväntades. 

Straffet bestod av inställda fördelar som kunde vara tidigare sängtid, förlust av leksaker 

eller TV-tid baserat på föräldrars observation eller lärarrapport. Konsekvenser var 

uppgjorda för förväntat och icke förväntat beteende (Vecchio & Kearney, 2009). Då det är 

tufft för barnet att utmana sina rädslor kan det starkt ifrågasättas om detta ska förstärkas 

med ytterligare obehag i form av straff. Att finna lust och glädje i behandlingen kräver 

större fantasi och skicklighet hos psykiatrisjuksköterskan där hon kan vara modell för att 

det är okej att göra fel, klanta sig och misslyckas. 

Resultatet visade slutligen variationer mellan de granskade studierna av hur intensiv 

respektive lång behandlingen var. Vid KBT-behandling för andra ångestsjukdomar erbjuds 

vanligen behandling en gång per vecka med dagliga hemuppgifter kopplat till 

behandlingssessionernas teman. Inledningsvis vid selektiv mutism utgör behandlaren i sig 

själva övningsobjektet, då syftet initialt oftast är att skapa verbal kommunikation med den 

som erbjuder omvårdnaden. Det kan då tänkas vara svårt att hitta hemuppgifter kopplade 

till behandlingen varför det kanske krävs en tätare intensitet i början för att barnet snabbare 

ska nå framsteg och inte behöver börja om vid varje tillfälle då det har gått för lång tid 

sedan senaste träningen. När behandlingen flyttas över till skolmiljö erbjuds större 

möjligheter att hitta dagliga hemuppgifter. Hos de barn som gick med på att göra 

ljudinspelning visar Blum et al., att detta kan möjliggöra hemuppgifter och intensivare 

träning initialt (Blum et al., 1998). Om barnets ålder och hur länge de haft selektiv mutism 

påverkar behandlingen framkommer inte i den här studien. De barn som fick behandling 

var 5-13 år gamla. Samsjuklighet betonas mycket i bakgrunden men framkommer inte lika 

tydligt i denna litteraturgenomgång. I granskade studier nämns utöver selektiv mutism 

främst social fobi. I Vecchio & Kearney har barnen fler tilläggsdiagnoser, här nämns också 

generaliserad ångest, ADHD, enures och trotssyndrom. Studien har goda resultat för åtta 
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av nio barn och det går att koppla resultatet till de två jämförande behandlingsmodellerna. 

Studien är dock inte presenterad så att man kan följa resultat kopplat till barnets 

tilläggsdiagnoser (Vecchio & Kearney, 2009). Det skulle vara intressant att följa barn med 

tilläggsdiagnoser då flera svårigheter kan göra att det finns behov av extra anpassning av 

behandlingen. Beare tar upp funderingar kring att samsjuklighet komplicerar både 

orsakssamband, bedömning och behandling (Beare et al., 2008). Barn med samsjuklighet 

kanske inte kan förväntas tillgodogöra sig och generalisera på samma sätt som barn med 

endast selektiv mutism. 

Slutsats 

Sammanfattningsvis visar den här studien på att om barnet med selektiv mutism ska 

komma igenom sin låsning och börjar prata är den viktigaste förutsättningen att barnet 

känner tillit och trygghet både känslomässigt och kring samarbetet. Förutom en trygg och 

tillitsfull relation visar denna studie på vikten av psykopedagogik och förståelse av såväl 

symtom som behandling. Studien visar på att den här förståelsen har betydelse för om 

barnet med selektiv mutism ska generalisera inlärda färdigheter. Oavsett vilken modell 

som används för att stegvis vägleda barnet till ökad verbal kommunikation kan man inte 

förbise vikten av behandlingsskicklighet och färdighet att svara upp på patientens behov.  

Kliniska implikationer och vidare forskning 

Att som psykiatrisjuksköterska bemöta och vägleda patienter och deras anhöriga kräver en 

finkänslighet för att nå fram och komma vidare. Två viktiga aspekter är dels att skapa en 

mellanmänsklig allians en relationsdel som omfattar det känslomässiga bandet mellan 

patienten/familjen och sjuksköterskan. Dessutom behövs en samarbetsdel som innefattar 

att sjuksköterskan och patienten/familjen är eniga om omvårdnadens mål och metod. Ett 

gott och respektfullt samarbete bygger på att psykiatrisjuksköterskan inger förtroende 

genom att hon känner sig trygg och kunnig i sin roll att bemöta patienten och familjen och 

därigenom vågar initiera förändring. Detta förutsätter att sjuksköterskan är påläst och trygg 

i sin metod då hon ska erbjuda evidensbaserad behandling.  

Sättet att arbeta och den behandling som gav resultat vid selektiv mutism används i 

psykiatrisk omvårdnad vid andra ångestdiagnoser. Både inom ramen för psykiatrisk 

omvårdnad och KBT är utöver psykopedagogik kartläggning av problem, resurser och 

tidigare problemlösningar en del i behandlingen och utifrån detta läggs konkreta mål upp. 

Psykiatrisjuksköterskans vana av att arbeta i tvärprofessionella team och att ha en 

samordnande funktion ger goda förutsättningar för att hälso- och sjukvården ska kunna 

erbjuda evidensbaserad omvårdnad och behandling för barn med selektiv mutism. 

Eventuellt kan det tas fram en modell liknande den i Giddans studie (Giddan et al., 1997) 

där inledande behandling förläggs till skolhälsoteam. O´Relly beskriver också att en vidare 

utmaning är att se om lärare själva med hjälp av behandlingsplan kan utföra regelbunden 

övning i en klassrumskontext (O´Reilly et al., 2008).  

 

Den här litteraturstudien gav ingen vägledning om hur behandlingen påverkas av 

tilläggsdiagnoser utöver social fobi. Den gav inte heller svar på entydiga riktlinjer kring 
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optimal behandlingsintensitet och längd. Ytterligare forskning utifrån sjuksköterskans 

omvårdnadsperspektiv där psykiatrisjuksköterskans vana att arbeta i tvärprofessionella 

team och samordnande funktion kan bidra med riktlinjer till vilka behandlingsinsatser som 

är optimala att utföra och samordna.  
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Bilaga 1. ICD 10 Elektiv mutism 
 

ICD -kod F 94.0 

 

”Elektiv mutism. Karakteriseras av en uttalad, emotionellt bestämd selektivitet i talet. I 

vissa situationer demonstrerar barnet normal språklig kompetens, i andra, relativt 

väldefinierade situationer är barnet stumt. Störningen ledsagas vanligen av särskilda 

personlighetsdrag, med social ångest, tillbakadragenhet, känslighet eller motstånd i sociala 

situationer.” 

Selektiv mutism 

Utesluter: 

Genomgripande utvecklingsstörning (F84.0) 

Schizofreni (F20.xx) 

Specifika störningar i tal- och språkutveckling (F80.x) 

Övergående mutism som ett led i separationsångest i tidiga barndomen (F93.0)” 

 

(Socialstyrelsen Klassificering av sjukdomar och hälsoproblem 1997 version 2010, s. 269) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2. DSM IV Selektiv mutism 

DSM-kod:313.23 

A. Oförmåga att tala i vissa sociala situationer (där det förväntas att man skall tala, t ex i 

skolan) trots att barnet talar i andra situationer. 

B. Störningen försämrar prestationsförmågan i studier eller arbete eller försvårar social 

kommunikation. 

C. Störningen varar i minst en månad (dock inte enbart den första månaden i skolan). 

D. Oförmågan att tala beror inte på någon brist på kunskap eller förtrogenhet med det 

talade språk som barnet förväntas använda i sammanhanget. 

E. Störningen förklaras inte bättre med någon kommunikationsstörning (t ex stamning) och 

förekommer inte enbart vid någon genomgripande störning i utvecklingen, schizofreni eller 

andra psykiatriska syndrom.  

(American Psychiatric Association Mini-D DSM IV, 1995, s. 57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



 

Bilaga 3. Orems åtta universella egenvårdsbehov 

 

 

1. ”Upprätthållande av adekvat syreupptagning.” 

 

2. ”Upprättande av adekvat vätskeintag.” 

 

3. ”Upprätthållande av ett adekvat födointag.” 

 

4. ”Omvårdnad med avseende på eliminationsprocesser och exkrementer.”  

 

5. ”Upprätthållande av balans mellan aktivitet och vila.”  

 

6. ”Upprätthållande av balans mellan ensamhet och social interaktion.” 

 

7. ”Förebyggande av fara för mänskligt liv, funktion och välbefinnande.” 

 

”Främjande av mänsklig funktion och utveckling inom en social gemenskap, alltefter 

individens potential, kända mänskliga begränsningar och människans önskan av att vara 

normal.” 

 

(Kirkevold, 2000, s. 151; Orem 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4. De fyra koncensusbegreppen utifrån Dorothea Orem 
 

Hälsa 

Orem betecknar hälsa som ett personligt tillstånd, kännetecknat av friskhet och helhet i 

utvecklande mänskliga strukturer och fysisk och psykisk funktionsförmåga. Välbefinnande 

beskrivs utifrån individens upplevelse av sina existensbehov. Hon betonar också att normal 

utveckling och funktion är viktiga sidor av hälsa. 

Omgivning 

Orem betonar främst miljöns betydelse utifrån kulturen och sociala gruppens inflytande på 

individens inlärning och egenvårdskapacitet. Hon betonar resurser som kan komplettera 

egenvården och patientens bristande förmåga att utöva egenvård är av betydelse. I Orems 

teori betonas anhörigas ställning genom sin roll som omsorgsgivare. 

Patient 

Patient är enligt Orem den person som inte har balans mellan egenvårdskapacitet och 

egenvårdsbehov. 

Omvårdnad 

Orem betecknar sin teori som en generell omvårdnadsteori, enligt denna är 

omvårdnadsmetodens syfte att upprätthålla strukturell och funktionell integritet och 

välbefinnande/hälsa genom hela livscykeln och främja normal utveckling. Orems 

beskrivning av omvårdnad bygger på systematiska, rationella och ändamålsenliga 

handlingar för/och behovstillfredsställelse.   

 
(Kirkevold, 2000, s. 152). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 5. Översikt av analyserad litteratur 

 

1.Titel Treating selective mutism using modular CBT for child anxiety: A case study. 

Författare Reuther, E.T., Davis, T.E., Moree, B.N. & Matson ,J.L. 

Tidskrift/ 

Årtal 

Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 2011. 

Metod/ 

Urval 

Kvantitativ, använde skalor för utgångsmätning. 

 Fallstudie med en 8- årig pojke med selektiv mutism. 

Syfte   

 

Kan redan etablerad behandlingsplan för ångest utifrån KBT (kognitiv 

beteendeterapi) vara effektiv behandling vid selektiv mutism.  

Resultat Vid 6 månaders uppföljning uppfyllde han inte längre DSM IV kriterier för 

selektiv mutism eller social fobi. 

Artikelns 

bidrag till 

resultatet 

Studien täckte alla sju underteman som sammanställts i denna studie varför 

detta var den artikel som bredast bidrog till resultatet. Artikeln beskrev 

ingående både alliansskapande åtgärder och behandling. KBT- behandling 

som beskriver multidimensionella variabler i individuell behandlingsplan 

inom ramen för evidensbaserad behandling. Bred beskrivning av såväl 

målinriktad behandling som alliansskapande åtgärder. 

 

 

2.Titel Playing with Gladys: A case study integrating drama therapy with 

behavioural interventios for the treatment of selective mutism. 

Författare Oon, P.P. 

Tidskrift/ 

Årtal 

Clinican Child Psycology and Psychiatry , 2010. 

Metod/ 

Urval 

Kvalitativ, inga direkta mått utöver funktion och diagnos kriterier.  

Fallstudie av 5- årig flicka diagnostiserad med selektiv mutism 

Syfte Undersöka möjligheten att kombinera dramaterapi och beteendefärdighets 

övning stegvis mot målbeteende.  

Resultat Uppfyllde inte längre kriterier för selektiv mutism diagnos. Vid ett års 

uppföljning var hon så pratsam i klassrummet att läraren fick säga till. 

Hennes självbild och lekfullhet lockade nya vänner. 



 

Artikelns 

bidrag till 

resultatet 

Täcker sex av sju underteman. Beskriver inget specifikt kring 

psykopedagogik. Artikeln ger en bred beskrivning av att skapa en allians 

genom att visa på behandlarens betydelse att svara upp på barnets behov 

med finkänslighet, timing och skicklighet i bemötande och behandling 

 

 

3. Titel Treating youths with selective mutism with an alternating design of 

exposure-based practice and contingency management. 

Författare Vecchio, J. & Kearney, C.A. 

Tidskrift/ 

Årtal 

Behavior Therapi, 2009. 

Metod/ 

Urval 

Kvantitativ, använde skalor för utgångsmätning. 

Fallstudie av nio barn med selektiv mutism. 

Syfte Att jämföra barnfokuserad exponeringsbaserad behandling med 

föräldrafokuserad hantering av oförutsägbara händelser innefattande ett 

konsekvenssystem via en alternativ behandlingsdesign. Fallstudie av nio 

barn med selektiv mutism 

Resultat Barnfokuserad exponeringsbaserad behandling var effektivare än 

föräldrafokuserad behandling även om båda behandlingsmodellerna gav 

effekt. Åtta av de nio barnen uppfyllde inte längre kriterierna för selektiv 

mutism vid behandlings avslut och 3 månaders uppföljning. 

Artikelns 

bidrag till 

resultatet 

Artikeln täcker fem av sju underteman.  Beskriver inte ”Trygg och tillitsfull 

relation” och ” familjens anpassning”. Studien ger en tydlig beskrivning av 

målinriktad exponeringsbehandling i ökande svårighetsgrad som gav bäst 

effekt vid selektiv mutism. En behandling som används vid andra 

ångestsyndrom inom ramen för KBT- behandling. 

 

 

4. Titel Comparing interventions for selective mutism: A pilot study. 

Författare Manassis, K. & Tannock, R.  

Tidskrift/ 

Årtal 

The Canadian Journal of Psychiatry, 2008. 

Metod/  Kvantitativ, använde skalor för utgångsmätning.  

                                                                                                                       



 

Urval 17 barn var med i studien, medelåldern initialt var 7,83 år. Utöver selektiv 

mutism hade alla utom ett barn dessutom social fobi. Sex barn fick bara 

psykologisk behandling, sex barn bara läkemedel och fyra både och. 

Läkemedel: åtta fick Fluoxitin och sex Serotonin. Psykologisk behandling: 

fem med talpedagog/logoped och fem med psykolog.  

Syfte Att jämföra effekten av medicinering med SSRI (selective serotonin 

reuptake inhibition), SSRI medicinering kombinerat med psykologisk 

behandling och endast psykologisk behandling, för barn med selektiv 

mutism (ett barn fick ingen behandling).  

Resultat Diagnosen var kvar över sex och åtta månader hos alla barn utan ett som 

inte längre uppfyllde kriterierna för selektiv mutism. Bättre framsteg hos de 

som fått läkemedel. Ingen skillnad på dem som fått eller inte fått 

psykologisk behandling i kombination med läkemedel. 

Artikelns 

bidrag till 

resultatet 

Täckte två av sju underteman och var den artikeln som bidrog minst till 

resultatet. Här beskrevs endast fåordigt psykopedagogik och 

utgångsmätning. Studien var främst inriktad på läkemedelsbehandling som 

gav bättre effekt än den psykologiska behandlingen vars innehåll inte 

beskrevs och vilken gav dåliga behandlingsresultat. Psykologisk 

behandlingen beskrevs eventuellt kunna få bättre resultat om den utförs av 

erfarna behandlare som använder sig av någon strukturerad behandling. 

Visade på att psykopedagogik kan vara en del av effekten men gav inget 

utöver detta kring alliansskapande åtgärder och psykologisk behandling. 

 

 

5. Titel Group therapy for selective mutism – A parent´s and children´s treatment 

group. 

Författare Sharkey ,L., MC Nicholas ,F., Barry, E., Begley, M. & Ahern, S. 

Tidskrift/ 

Årtal 

Journal of Behavior Therapy, 2008. 

Metod/ 

Urval 

Kvantitativ, skattningsskalor för baslinjemätning och brukartillfredsställese. 

Fem barn (medelålder 6,1 år) diagnostiserade med selektiv mutism och 

deras föräldrar fick gruppterapi under åtta veckor. 

Syfte Att utvärdera användningsmöjligheten och effekten av gruppterapi för barn 

med selektiv mutism och deras föräldrar.  

Resultat Efter behandling ökade alla barn sin tillitsfulla/trygga kommunikation i 

skolan och på andra platser utanför hemmet. Vid behandlingsavslut och sex 

månaders uppföljning uppfyllde inte två av de fem barnen kriterierna för 

selektiv mutism. Föräldrarna rapporterade reducering av sin egen ångest.  



 

Artikelns 

bidrag till 

resultatet 

Täckte fem av sju underteman. De skrev inget specifikt kring ”Samarbete” 

och ”Belöning”. Gav mest kring att skapa en allians inte så mycket kring 

behandling utöver att de använde sig av kognitiv beteendeterapeutisk 

behandling (KBT) som var anpassad till varje barns ålder och 

utvecklingsnivå. 

 

 

6. Titel Examination of a social problem – Solving intervention to treat selective 

mutism. 

Författare O´Reilly, M., MCNally, D., Sigafoos, J., Lancioni, G.E., Green, V., 

Edrisinha, C., Machalicek, W., Sorrells, A., Lang, R. & Didden, R.,  

Tidskrift/ 

Årtal 

 Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 2008. 

Metod/ 

Urval 

Kvantitativ, mått: antal uttalade ord.  

Fallstudie av två systrar 5 och 7 år som diagnostiserats med selektiv 

mutism. Beteendeinriktad social färdighetsträning 

Syfte Undersöka nyttan av att använda social problemlösningsträning vid selektiv 

mutism. 

Resultat Båda flickorna började prata och svarade på frågor i klassrummet. Troligen 

hade de kvar sin diagnos efter behandling då behandlingen gav liten 

generaliseringseffekt som att prata med klasskompisar i ostrukturerade 

sammanhang. 

Artikelns 

bidrag till 

resultatet 

Täckte fem av sju underteman. Ingen beskrivning av ”psykopedagogik” och 

”Familjens anpassning”. Gav mest kring att skapa en allians och att starta 

upp behandling. Inget nämns kring psykopedagogik. Behandlingen var 

väldigt upp styrd den gav goda resultat i klassrummet men som skapade 

inte någon genuin förståelse och generalisering i icke strukturerade 

situationer. 

 

 

7. Titel The successful treatment of long-term selectiv mutism: A case study. 

Författare Rye, M.S. & Ullman, D. 

Tidskrift / 

Årtal 

Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 1999. 



 

Metod/ 

Urval 

Kvalitativ och Kvantitativ, mått: antal uttalade ord. 

En fallstudie av en 13- årig pojke med selektiv mutism. Behandling med 

systematisk/stegvis utmaning/exponering mot målbeteende, konsultation 

med skolpersonal och träning i sociala kommunikationsfärdigheter. 

Syfte Studien beskriver en framgångsrik behandling vid selektivmutism. 

Resultat Vid 1årsuppföljning rapporterade lärarna att pojken i denna studie hade 

normalt tal i skolan och inte skiljde sig från övriga elever. Då denna 

pojkens selektiva mutism var knuten till skolan och fritidsaktiviteter där han 

nu hade normalt tal bör han inte längre uppfylla kriterierna för selektiv 

mutism. 

Artikelns 

bidrag till 

resultatet 

Täcker sex av sju underteman. Inte något specifikt kring ”Familjens 

anpassning”. Beskriver en god allians från start. Social problemlösning och 

färdiga svar på frågor då barnet börjar prata kan underlätta och minska 

ångest. Visar på goda alliansskapande åtgärder och behandling med goda 

resultat för denna 13 åriga pojke som varit tyst 7 år i skolan.  

 

 

8. Titel Case study: Audio feedforward treatment of selective mutism. 

Författare Blum, N.J., Kell, R.S., Starr, H.L., Lender, W.L., Bradley-Klug, K.L., 

Osborne, M.L. & Dowrick, P.W.    

Tidskrift/ 

Årtal 

Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 1998. 

Metod/ 

Urval 

Kvantitativ, mått: antal frågor som besvarats verbalt.   

Fallstudie av 3 barn 6, 7 och 9 år med selektiv mutism gjorde 

bandinspelningar och lyssnade på dessa där de annars inte pratade. 

Syfte Undersöka om självmodellering och exponering med ljudinspelning kan 

vara effektiv behandling vid selektiv mutism.  

Resultat Alla barnen började prata i skolan och behandlingen hade en 

generaliserande effekt så barnen började prata med personer de tidigare inte 

pratat med.  

Artikelns 

bidrag till 

resultatet 

Täcker fyra av sju underteman Innehöll inte ”Trygg och tillitsfull relation” 

Psykopedagogik och ”familjens anpassande”. Gav ingen beskrivning av 

allians utöver samarbete då större delen av behandlingen skedde med hjälp 

av ljudinspelningar i samarbete med föräldrar. Visar på nyttan med 

ljudinspelningar vid målinriktad behandling i ökande svårighetsgrad för de 

barn som går med på att göra en ljudinspelnin 



 

 

 

10. Titel Interviews with selectively mute children.  

Författare Omdal, H. & Galloway, D. 

Tidskrift/ 

Årtal 

Emotional and Behavioural Difficulties, 2007. 

Metod/ 

Urval 

Kvalitativ  

Tre barn med selektiv mutism intervjuades med hjälp av Raven´s 

Controlled Projection for Children (RCPC). Barnen kommunicerade 

skriftligt för hand eller via en dator om känsliga teman. 

Syfte Barn med selektiv mutism pratar oftast inte inledningsvis med terapeuten. 

För att förstå barnets eget perspektiv är utmaningen att finna ett medel för 

att kommunicera. 

9. Titel Selective mutism in elementery school: Multidisciplinary interventions. 

Författare Giddan, J.J., Ross, G.J ., Sechler, L.L. & Becker, B.R. 

Tidskrift/ 

Årtal 

Language, Speech & Hearing Services in School, 1997 

Metod/ 

Urval 

Inga mått målbeteende stegvis för att kunna prata med full röst överallt. 

Multidisciplinär intervention av en 8- årig flicka med selektiv mutism. 

Syfte Studien illustrerar lyckad multidisciplinär behandling av ett barn med 

selektiv mutism. 

Resultat 

 

Flickan i denna studie uppfyllde efter behandling inte längre kriterierna för 

selektiv mutism, utöver hemmet pratade hon nu i skolan med grannar och 

på övriga platser utanför hemmet.  

Artikelns 

bidrag till 

resultatet 

Täcker sex av sju underteman. Innehöll inte ”Psykopedagogik” och 

”Utgångsmätning”. Visade kring att god allians kan bära tveksamma 

behandlingsinslag. En del av behandlingen var att upprätthålla en nära och 

empatisk relation. Man kan etiskt ifrågasätta att vänta ut ett barn som inte 

får gå hem förrän hon har talat.  Troligen lyckades det i detta fall då det 

redan fanns en god allians och skedde i samförstånd med modern. Kring 

samarbete gavs tydliga förslag kring riktlinjer. Målinriktad behandling 

beskrevs och illustrerades. 

 



 

Resultat Berättelserna som alla tre barnen skrev med ett konkret och tydligt språk 

visade sig relatera till varje barns personliga upplevelse vilket talar för dess 

potential att bidra till ökad förståelse.  

Artikelns 

bidrag till 

resultatet 

Täcker två av sju underteman. Beskrev dock brett barnens egna perspektiv 

och hur detta skulle kunna fångas inför behandling. Studiens syfte var inte 

att undersöka behandling varför den inte gav så mycket kring målinriktad 

behandling mer än visa på nyttan att använda skriftlig kommunikation för 

de barn som kan skriva. Studien svarade mest kring allians och gav viktig 

information om att fånga barnens eget perspektiv. 

 

 

11. Titel Increasing verbal behavior of a student who is selectively mute. 

Författare Bear, P., Torgerson, C. & Creviston, C. 

Tidskrift Journal of Emotional and Behavioral Disorder, 2008. 

Metod/ 

Urval 

Kvantitativ, mått antal uttalade ord per minut/per session.  

Fallstudie av 12 årig pojke med selektiv mutism. 

Syfte Att undersöka effekten av att kombinera positivförstärkning/ belöning. 

Resultat Nyttan av positiv förstärkning/belöning för tal och nedtrappning av 

påminnelser var framgångsrikt för att få igång tal i skolan. Det är i denna 

studie oklart om behandlingen hade effekt på spontant tal och om pojken i 

studien generaliserade framsteg i verbal kommunikation i andra 

sammanhang med vuxna och kompisar. 

Artikelns 

bidrag till 

resultatet 

Täckte fyra av sju underteman. Studien gav inte så mycket av allians utöver 

man anpassade frågor till ämnen som barnet var villig att tala kring som läs- 

och skrivuppgifter. Studien beskrev målinriktad behandling med 

påminnelser kopplad direkt till belöning. Styrd behandling med tveksam 

generaliseringseffekt och förståelse för nyttan med att kunna prata utan att 

de är direkt kopplat till belöning.  

 


