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Sammanfattning: Bakgrund: Personer med psykiatrisk problematik har trots ansträngningar de senaste 

decennierna fortfarande en utsatt livssituation. Patienter med emotionell instabil personlighetsstörning (IPS), 

där självskadebeteende är vanligt förekommande, lever ofta under svåra och komplicerade sociala förhållanden 

på grund av sin sjukdom. Ytterligare kunskap och studier om psykisk ohälsa, självskadebeteende, dialektisk 

beteendeterapi (DBT) och den terapeutiska alliansen efterfrågas. Syfte och metod: Studiens syfte är att 

undersöka hur personalen upplever och beskriver DBT som behandlingsmetod samt hur personalen upplever 

den terapeutiska alliansen och vilken betydelse den har för behandlingen. Undersökningen har en kvalitativ 

ansats med kvalitativ innehållsanalys som analysmetod. Det empiriska materialet består av 

fokusgruppsintervjuer med tre DBT – team. I studien beskrivs tidigare forskning om DBT och den terapeutiska 

alliansen. Den teoretiska utgångspunkten bygger på anknytningsteorin som behandlar behovet av nära relationer 

och hur vi fungerar i dem. Resultat: Resultatet visar att DBT - teamen beskriver patienter med 

självskadebeteende som sårbara och utsatta där självskadandet utgör ett sätt att minska aggressivitet och göra 

livet uthärdligt. DBT framställs som ett samarbetsprojekt mellan terapeut och patient genom vilken patienten får 

möjlighet till ny trygg anknytning och kan uppnå självrespekt och ett meningsfullt liv. Teamen bedömer DBT 

som en framgångsrik och verkningsfull metod. Den terapeutiska alliansen ses som ett känslomässigt och socialt 

samspel och anses vara det viktigaste verktyget i behandlingen. Slutsatser: Enligt anknytningsteorin skulle 

patienternas självskadebeteende och svårigheter till känsloreglering kunna tyda på otrygg och bristande 

anknytning. Genom DBT tränas och utvecklas tillit och förtroende för att stärka anknytningsmönster och föra 

processen framåt. Som nya aspekter framkommer anhörigas och teamets betydelse samt vikten av att känna 

hopp för både patient och terapeut. Vidare framgår att hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap om diagnosen 

IPS påverkar såväl vården som bemötandet av patienten och därmed patientens möjligheter till en förbättrad 

livssituation. Vid en bredare diskussion om hälsa bedöms hälso- och sjukvården, tidiga insatser, samverkan och 

långsiktighet vara viktiga faktorer för att kunna skapa hälsa och goda livsvillkor för patientgruppen. 
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Förord      

 

Jag har valt att skriva om psykisk ohälsa
1
 med förhoppningen att kunna bidra 

med kunskap inom ett av våra viktigaste områden för att uppnå god hälsa. 

Psykisk ohälsa och psykiatri får ofta stå tillbaka vid prioriteringar inom hälso- 

och sjukvårdens verksamhet och uppfattas av många inte heller ha samma status 

som andra områden. Den psykiatriska forskningen är också eftersatt i 

förhållande till andra sjukdomar.  

 

Som socionom har jag inte arbetat inom klassiska områden som socialtjänst eller 

äldreomsorg. Jag har istället valt att arbeta inom hälso- och sjukvården där 

människors utsatthet och sociala förhållanden ofta avspeglar sig i sjukdom och 

ohälsa. Det område och den grupp som jag har vänt mig till i min undersökning 

är en tyst grupp med tysta anhöriga. Ingen bär en nål eller ett band för att stödja 

den som självskadar sig; att skada sig själv är fortfarande förknippat med skam 

och skuld. Med denna uppsats vill jag ge patienter med ett självskadebeteende 

och berörd personal en röst. Mitt personliga och långsiktiga mål med uppsatsen 

är att bidra med kunskap som i förlängningen medverkar till jämlik vård och god 

hälsa. 

 

Efter att ha studerat området under drygt ett halvt år vill jag i detta förord tillåta 

mig att generalisera och spetsa till det genom att utrycka följande: Inom hälso- 

och sjukvården behövs inget bonussystem för att stimulera till bättre resultat. 

Här arbetar människor vars främsta drivkraft är värdet av att se en annan 

människa må bättre. Att arbeta med dialektisk beteendeterapi (DBT) handlar om 

att utvecklas och utveckla andra som människor, att rädda liv, vilket också utgör 

titeln för min uppsats och belyses med följande två citat:  
 

”Det handlar om att träna sig i att vara människa.” 

”Jag arbetar inom hälso- och sjukvården, jag räddar liv!” 
 

 

 

 

 

                                                 
1
 Jag definierar psykisk ohälsa som ett samlingsbegrepp som inrymmer lättare psykiska symptom, psykisk 

funktionsnedsättning och psykisk sjukdom. 
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Abstract 
 

Background 

People with psychiatric problems, despite efforts in recent decades still 

experience vulnerability. Patients with borderline personality disorder (BPD), 

where self-harm is common, often live in difficult and complex social 

relationships because of their illness. Additional knowledge and studies about 

mental illness, self-harm, dialectical behaviour therapy (DBT) and the 

therapeutic alliance are needed. 

 

Purpose and Method 

This study aims to examine how staff perceive and describe: DBT as a treatment 

method; the therapeutic alliance and the importance it has for treatment. The 

study utilises a qualitative approach with a qualitative content analysis method 

and presents earlier research on DBT and the therapeutic alliance. The empirical 

material consists of focus group interviews comprising three DBT - teams. The 

theoretical framework is based on attachment theory which addresses the 

dynamics of close relationships and how we act in them. 

 

Results 

Results show that DBT - teams describe patients with self-harm as vulnerable. 

Here, self-harm represents a way to reduce aggression and make life bearable. 

DBT is produced as a collaboration between therapist and patient, giving 

patients the opportunity for a new secure attachment to achieve self-respect and 

a meaningful life. The teams assess DBT as successful and effective. The 

therapeutic alliance is seen as an emotional and social interaction and is 

considered the most important tool in the treatment. 

 

Conclusions 

Patients who self-harm and have emotional difficulties may indicate insecure 

and lack of attachments. Through DBT, trust and confidence are trained and 

developed to enhance attachment patterns and move the process forward. New 

aspects emerge such as the significant role of relatives and the team and the 

importance of feeling hope in both the patient and the therapist. Furthermore, the 

health professional’s knowledge of the BPD diagnosis affects the care and the 

treatment of the patients and thus the patients’ possibility to live better lives. In a 

broader discussion of health determinants, health care, early intervention, 

cooperation and long-term measures are assessed to be important factors for 

promoting health and good living conditions for the patients. 
 

Keywords: Social work, dialectical behaviour therapy, therapeutic alliance, 

mental illness, self-harm, staff 



 

 

 

 

Abstract 
 

Bakgrund 

Personer med psykiatrisk problematik har trots ansträngningar de senaste 

decennierna fortfarande en utsatt livssituation. Patienter med emotionell instabil 

personlighetsstörning (IPS), där självskadebeteende är vanligt förekommande, 

lever ofta under svåra sociala förhållanden på grund av sin sjukdom. Ytterligare 

kunskap och studier om psykisk ohälsa, självskadebeteende, dialektisk 

beteendeterapi (DBT) och den terapeutiska alliansen efterfrågas. 

 

Syfte och metod 

Studiens syfte är att undersöka hur personalen upplever och beskriver DBT som 

behandlingsmetod samt hur personalen upplever den terapeutiska alliansen och 

vilken betydelse den har för behandlingen.  Undersökningen har en kvalitativ 

ansats med kvalitativ innehållsanalys som analysmetod. Det empiriska 

materialet består av fokusgruppsintervjuer med tre DBT – team. I studien 

beskrivs tidigare forskning om DBT och den terapeutiska alliansen. Den 

teoretiska utgångspunkten bygger på anknytningsteorin som behandlar behovet 

av nära relationer och hur vi fungerar i dem.  

 

Resultat  

Resultatet visar att DBT - teamen beskriver patienter med självskadebeteende 

som sårbara och utsatta där självskadandet utgör ett sätt att minska aggressivitet 

och göra livet uthärdligt. DBT framställs som ett samarbetsprojekt mellan 

terapeut och patient genom vilken patienten får möjlighet till ny trygg 

anknytning och kan uppnå självrespekt och ett meningsfullt liv. Teamen 

bedömer DBT som en framgångsrik och verkningsfull metod. Den terapeutiska 

alliansen ses som ett känslomässigt och socialt samspel och anses vara det 

viktigaste verktyget i behandlingen.  

 

Slutsatser 

Enligt anknytningsteorin skulle patienternas självskadebeteende och svårigheter 

till känsloreglering kunna tyda på otrygg och bristande anknytning. Genom DBT 

tränas och utvecklas tillit och förtroende för att stärka anknytningsmönster. Som 

nya aspekter framkommer anhörigas och teamets betydelse samt vikten av att 

känna hopp för både patient och terapeut. Vidare framgår att hälso- och 

sjukvårdspersonalens kunskap om diagnosen IPS påverkar såväl vården som 

bemötandet av patienten. Vid en bredare diskussion om hälsa bedöms hälso- och 

sjukvården, tidiga insatser, samverkan och långsiktighet vara viktiga faktorer för 

att kunna skapa hälsa och goda livsvillkor för patientgruppen. 
 

Nyckelord: socialt arbete, dialektisk beteendeterapi, terapeutisk allians, psykisk 

ohälsa, självskadebeteende, personal 
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1. Inledning  
 

Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik har trots 

ansträngningar de senaste decennierna fortfarande en utsatt livssituation med 

ökad kroppslig ohälsa, kortare medellivslängd, lägre sysselsättningsgrad och 

stort utanförskap (Socialdepartementet 2012). Regeringen och Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) har i en överenskommelse 

(Socialdepartementet 2011a) beslutat om en treårig satsning under 2012 - 2014 

för att förbättra och samordna insatser om psykisk hälsa samt effektivt möta och 

behandla psykisk ohälsa och psykisk sjukdom hos barn och unga. 

Socialdepartementet och SKL har som en del i överenskommelsen enats om att 

utveckla och samordna insatser för att minska antalet unga med 

självskadebeteende. Av denna överenskommelse framgår att det saknas 

överblick om kunskap och resurser inom området samt en fungerande struktur 

som tillvaratar kunskap och resurser på ett effektivt sätt (Socialdepartementet 

2011b). 

 

I Landstinget i Östergötlands vårdprogram för personer med emotionell instabil 

personlighetsstörning (IPS) beskrivs riktlinjer för utredning och behandling av 

patienter med IPS (Landstinget i Östergötlands vårdprogram för personer med 

emotionell instabil personlighetsstörning). Psykiatrin i Östergötland har valt att 

med stöd av evidensstudier implementera DBT i verksamheten som 

behandlingsmetod för patienter med IPS (Landstinget i Östergötland 2011). En 

studie av vårdkonsumtionsdata före och efter DBT - behandling genomförs av 

en arbetsgrupp inom landstinget och väntas vara klar under 2012. För att få en 

mer heltäckande bild av DBT som behandlingsmetod efterfrågar landstingets 

psykiatriska verksamhet studier av personalens upplevelse av metoden.  

 

Av ovan framgår att det efterfrågas kunskap och studier om såväl psykisk 

ohälsa, självskadebeteende som DBT. Mer kunskap om DBT som 

behandlingsmetod samt personalens upplevelse av behandlingsmetoden och sin 

egen roll i alliansen med patienten skulle kunna bidra till bättre behandling och 

vård för patienter med IPS.  

 

Denna studie innefattar en socialt utsatt grupp. Patienter med IPS, där 

självskadebeteende är vanligt förekommande, lever ofta under svåra och 

komplicerade sociala förhållanden på grund av sin sjukdom. I 

behandlingsteamen som möter dessa patienter ingår socionomer tillsammans 

med andra yrkesprofessioner inom hälso- och sjukvården. Detta innebär också 

att det är ett område med relevans för socialt arbete. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur personalen upplever och beskriver 

DBT som behandlingsmetod. Studien syftar också till att undersöka hur 

personalen upplever den terapeutiska alliansen och vilken betydelse den har för 

behandlingen.  
 

Studiens huvudfrågeställningar är följande: 

1. Hur beskriver personalen patientgruppen? 

2. Hur upplever personalen sin egen roll i alliansen med patienten? 

3. Hur upplever personalen dialektisk beteendeterapi som 

behandlingsmetod? 

 

1.2 Avgränsningar  
 

I studien framkommer och berörs frågeställningar med anknytning till 

huvudfrågeställningarna. För att djupare kunna beskriva och redovisa syftet för 

undersökningen har avgränsningar gjorts. Följande områden behandlas därför 

inte i denna uppsats:   
 

- Förhållanden och förutsättningar för DBT inom Landstinget i Östergötland 

som gäller arbetsrutiner, arbetsmiljö- och arbetsledningsfrågor samt 

jämförelser med andra neuropsykiatriska diagnoser 

- Utåtriktade aktiviteter som information och utbildning om DBT inom 

landstinget och för andra aktörer inom länet 

- Förslag om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder 
 

1.3 Disposition 
 

Denna uppsats är indelad i åtta avsnitt: Inledning, Begrepp, Tidigare forskning, 

Teoretiska utgångspunkter, Metod och tillvägagångssätt, Resultat, 

Resultatdiskussion och Slutdiskussion. Nedan ges en övergripande beskrivning 

av avsnittens innehåll. 
 

I avsnitt 1 Inledning, redogörs för bakgrunden till studien och varför området 

har valts att studeras. Här presenteras även syftet för studien, frågeställningar 

samt de avgränsningar som gjorts. I avsnitt 2 Begrepp beskrivs och definieras de 

begrepp som anses vara centrala för studien. Under rubriken 3 Tidigare 

forskning beskrivs terapeutisk allians och forskning om DBT. I avsnitt 4 

Teoretiska utgångspunkter behandlas studiens teoretiska referensram: 
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anknytningsteorin. De metodval som gjorts i denna studie, tillvägagångssätt och 

etiska överväganden redovisas under avsnitt 5 Metod och tillvägagångssätt. I 

avsnitt 6 Resultat presenteras resultatet av den empiri som samlats in. Resultatet 

analyseras mot tidigare forskning och teoretisk referensram i avsnitt 7 

Resultatdiskussion. I avsnitt 8 Slutdiskussion relateras resultatet till en bredare 

diskussion om hälsa. I detta avsnitt ges också en reflektion över studiens 

kunskapsbidrag och förslag på vidare forskning. 
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2. Begrepp  
 

I detta avsnitt beskrivs och definieras de begrepp som är centrala för denna 

uppsats. Begreppen syftar också till att ge en bakgrund till studien samt förståelse 

för resultaten. Detta gör att några av begreppen är lite mer omfattande än andra. 

De begrepp som redovisas är IPS, självskadebeteende, DBT, anknytning och 

terapeutisk allians.  
 

2.1 Emotionell instabil personlighetsstörning 
 

IPS är en allvarlig psykisk störning som kännetecknas av ett genomgående 

mönster av instabilitet i reglering av känslor, impulskontroll, relationsproblem 

och låg självkänsla. Störningen kan ibland omfatta upprepade tillfällen med 

självskadebeteende alternativt självmordsförsök. Ett annat namn för denna 

sjukdom är borderline personlighetsstörning (Landstinget i Östergötland 2011; 

MINI-D IV 1995, s. 219).    

 

Personer med IPS söker efter närhet i relationer och kan visa en självutplånande 

anpassbarhet för att nå sådan. Personerna har också svårigheter att hantera 

samspel i sociala relationer och har ofta ett utåtagerande eller undvikande 

beteende i dessa situationer. I relationer till andra är ofta temperamentsutbrott och 

känslighet hos dessa personer påfrestande (Herlofson & Ekselius 2009, s. 490).  

 

Vid behandling kan patienter med IPS ofta favorisera och kritisera andra i en 

personalgrupp. Detta kan leda till slitningar inom personalgruppen och innebära 

svårigheter i bemötande och vården av patienten (Herlofson & Ekselius 2009, s. 

490).  
 

2.2 Självskadebeteende 
 

Ett sätt att definiera självskadebeteende är att se det som ett upprepat impulsivt 

beteende där hudskada uppstår. Personens avsikt med handlingen är inte att begå 

självmord utan snarare att lindra ångest (Lindgren 2011, s. 50). 

Självskadebeteende kan också ses som en hanteringsstrategi och ett sätt att 

överleva. Beteendet blir på så sätt en livsuppehållande akt och ett sätt att skapa 

hopp (Lindgren 2011, s. 56). Denna beskrivning överensstämmer med 

författarens definition av självskadebeteende. 

  

I Sverige exkluderas svårare och direkt livshotande händelser som amputering av 

kroppsdelar i begreppet (Lindgren 2011, s. 3).  
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Socialstyrelsen (2004) använder termen självskadebeteende synonymt med 

psykiatrikern Armando Favazzo´s term impulsivt självskadebeteende; ”det 

självskadebeteende som avser självtillfogad, lätt till medelsvår yttre kroppsskada, 

utan medveten avsikt att dö”.  
 

2.3 Dialektisk beteendeterapi 
 

DBT är en kombinerad individual- och gruppterapi som bygger på kognitiv 

beteendeterapi och är utvecklad särskilt för patienter som lider av 

självdestruktivitet och IPS (Landstinget i Östergötland 2011). Teoretiskt bygger 

DBT på ett antagande om att patientens problem försvåras och ibland skapas av 

de strategier som patienten använder för att förändra och ta kontroll över sina 

känslor, tankar och handlingar. DBT ska därför ses som en intervention i 

patientens sätt att förhålla sig till sina känslor, tankar och handlingar. Terapin 

syftar därmed till att skapa nya, mer ändamålsenliga sätt för patienten att förhålla 

sig till sig själv och sina problem (Ringström 2011, s. 23).  

 

DBT utvecklades av Marsha Linehan, psykologiprofessor vid University of 

Washington, USA under 1980-talet. Terapin fokuserar specifikt på suicidalt och 

självdestruktivt beteende samt andra störande beteenden. Den innefattar 

färdighetsträning i grupp enligt en särskild manual samt individualterapi, 

telefoncoachning och krisstöd. DBT- behandlingen sker i följande faser: Fas 1: 

uppnå säkerhet och stabilitet; Fas 2: minska effekterna av posttraumatisk stress; 

Fas 3 och 4: uppnå självrespekt och ett meningsfullt liv (Westling, Herlofson & 

Nilsonne 2009, s. 561-563).  

 

DBT togs ursprungligen fram för att behandla kvinnor med borderline 

personlighetsstörning. Metoden har sedan modifierats och utvärderats för andra 

sjukdomar tillsammans med missbruk (Feigenbaum 2008). Resultat av DBT - 

behandling redovisas under rubriken 3 Tidigare forskning.  
 

2.4 Anknytning 
 

Begreppet anknytning är en svensk översättning av attachment inom 

utvecklingspsykologin. Med detta menas något mindre och svagare som hänger 

ihop med något större och starkare. Syftet med anknytningsteorin är att förklara 

den process som leder fram till ett psykologiskt ”band” mellan barnet och dess 

vårdare (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander 2006, s. 13). 

Anknytningsteorin redovisas under rubrik 4 Teoretiska utgångspunkter.  
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2.5 Terapeutisk allians 
 

Allians är ett franskt ord som brukar användas i betydelsen förbund eller 

samarbete. Allians anses uppstå som ett resultat av ömsesidig verbal 

kommunikation och ömsesidiga interaktiva handlingar mellan två eller fler 

personer. Andra ord som beskriver terapeutisk allians är ”det goda mötet” som 

skapar förutsättningar för läkning och förändring (Kåver 2006, s. 182).  

 

Perris (1996) skriver att den terapeutiska allians som utvecklas mellan terapeut 

och patient innehåller tre huvudkomponenter. Det är dels den bindning som 

uppstår mellan terapeut och patient dels de mål man arbetar för att uppnå dels de 

uppgifter som terapeut och patient är överens om att uppnå inom ramen för 

terapin. För att lyckas bör relationen mellan terapeut och patient präglas av 

förtroende och förståelse. Det innebär bland annat att terapeuten måste kunna 

förstå och tala patientens språk. Terapeutisk allians beskrivs ytterligare under 

rubriken 3 Tidigare forskning. 
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3. Tidigare forskning  
 

I detta avsnitt presenteras en översiktlig bild av hur forskningsfältet rörande DBT 

ser ut. Vetenskapliga artiklar som redovisar både kvalitativa och kvantitativa 

studier inom DBT har studerats samt ett antal avhandlingar och facklitterära 

böcker. De vetenskapliga artiklarna har sökts genom Linköpings Universitets 

bibliotek och databaserna PuBmed och PsycINFO. Både svensk och 

internationell forskning har undersökts för att uppnå en så bred kunskap som 

möjligt. Med tanke på syftet för undersökningen har studier som beskriver 

personalens roll vid DBT valts att lyftas fram. Inledningsvis redogörs för olika 

forskares syn på terapeutisk allians. Facklitterära böcker och artiklar med 

nationell och internationell anknytning har här studerats.  
 

3.1 Terapeutisk allians 
 

Den terapeutiska alliansen finns relativt väl belyst i litteraturen, men få av dessa 

studier berör DBT. Med anledning av syftet för föreliggande undersökning tas i 

detta avsnitt fasta på några internationella studier om terapeutisk allians vid 

professionella möten. Vidare beskrivs svensk forskning om terapeutisk allians 

som har sin utgångspunkt i kognitiv beteendeterapi .  

 

Kåver (2006) anser att terapeutens sätt att förmedla terapin och förmåga att 

skapa kontakt har en avgörande betydelse för resultatet och hur nöjd patienten 

känner sig. Gordan (2005) beskriver att patientens förmåga att etablera och 

behålla en terapeutisk allians sammanfattar de viktigaste förutsättningarna för 

att terapin ska komma till nytta. Begreppet terapeutisk allians beskriver hur 

terapin i ett inledande skede skapar samförstånd eller en ömsesidig 

överenskommelse att genomföra ett gemensamt projekt. Alliansen bygger på 

patientens styrka och förmåga att våga hysa tillit till sin terapeut så att det blir 

möjligt för patienten att fullfölja behandlingen också vid oro, ångest, vrede och 

starka påfrestningar (Gordan 2005, s. 144).  

 

Den terapeutiska alliansen kännetecknas av tre funktioner, vilka utifrån en 

överenskommelse innefattar mål, utförande av en eller flera funktioner samt 

utvecklande av relationella band. En viktig hörnsten vid bildandet av den 

terapeutiska relationen är att den bygger på tillit och förtroende. Terapeutens 

förmåga och kompetens att knyta an till och effektivt kunna hjälpa en 

ångestladdad patient är en viktig förutsättning för detta (Ackerman & Hilsenroth 

2001). 

 

Den terapeutiska relationen är en av de viktigaste faktorerna för behandlingens 

resultat. Beroende på vilken studie som citeras är mängden av förändring som 
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kan hänföras till alliansen fem till sju gånger större än till särskilda modeller 

eller tekniker (Duncan, Miller, Wampold & Hubble 2005, s. 37). 

 

Kåver (2011) skriver att flera forskare har intresserat sig för psykoterapeutisk 

allians, men att begreppen har använts olika. Kåver ser allians som ett 

paraplybegrepp och under paraplyet hittas flera olika, men relaterade aspekter av 

det mellanmänskliga samspelet vilka tillsammans bildar alliansen. Här nämns 

faktorer som en känslomässig terapirelation, trygghet och tillit samt en klart 

uttalad överenskommelse om mål och metod för att nå målen. Alliansen ses som 

ett batteri som måste laddas gång på gång. Det handlar om att inleda, utveckla 

och vidmakthålla alliansen över tid (Kåver 2011, s. 42). 

 

Kåver (2011) anser att alliansen utgör en förutsättning för förändring och 

utveckling. Viktigast är klientens upplevelse av trygghet och att patienten vågar 

öppna sig om det som är smärtsamt och lita på att terapeuten orkar ta emot och 

arbeta med det. 

 

Den terapeutiska alliansen i DBT beskrivs med hjälp av ordet validering som 

betyder bekräftelse och är det tydligaste sättet att förmedla acceptans på. Det 

finns två viktiga syften med att arbeta med validering. Det ena syftet är att skapa 

och bevara en god allians mellan terapeut och patient genom tröst, lindring och 

hopp. Det andra syftet är att lära patienten att validera sig själv (Kåver & 

Nilsonne 2002, s. 141). Kåver (2011) anser att dialektiken präglar hela 

behandlingsmetoden. Det är inte fråga om att hitta en gyllene medelväg mellan 

acceptans och förändring eller mellan teknik och relation. Det handlar om att 

skapa en syntes. I en sådan bekräftas och accepteras patienten och dennes 

problematik samtidigt som man arbetar med att förändra den. Med detta menas 

att acceptansen är förändringen (Kåver 2011, s. 130). 
 

3.2 Dialektisk beteendeterapi 
 

Efter litteratursökning studerades 15 vetenskapliga artiklar som i olika 

omfattning behandlade DBT och borderline personlighetsstörning, 

självskadebeteende samt kognitiv behandling. Vid litteraturgenomgången 

framkommer att forskning om självskadebeteende och DBT är relativt 

outforskat, men har ökat under 2000-talet. De flesta av studierna har genomförts 

med kvantitativ metod och ett mindre antal med kvalitativ metod. Studierna är 

oftast genomförda i USA och är därefter till antalet relativt jämt fördelade 

mellan England, Tyskland, Spanien, Kanada och Australien. Några få studier är 

gjorda i Sverige. De flesta av undersökningarna behandlar patienters upplevelse 

av DBT och ett mindre antal personalens upplevelse. I enlighet med syftet för 
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föreliggande studie tas i detta avsnitt fasta på några av de studerade artiklarna 

samt avhandlingar om självskadebeteende och beteendeterapi. 

 

DBT är en terapi som kan förstås som ett möte mellan vetenskaplig och 

vardaglig kunskap. Behandlingen går ut på att förändra patientens 

förhållningssätt till problemen, inte problemen i sig. Syftet är att ge patienten 

makt och förmåga att påverka sin situation (Ringström 2011, s. 8). Den 

teoretiska inspirationen för DBT kommer från tre håll. DBT utgår för det första 

från ett traditionellt beteendeterapeutiskt och kognitivt beteendeterapeutiskt 

perspektiv. För det andra betonas vikten av acceptans, vilket avser patientens 

och terapeutens acceptans av patientens problem. Den tredje delen utgörs av 

validering, det vill säga få sina känslor, tankar och handlingar bekräftade 

(Ringström 2011, s. 26 - 27).   

 

Feigenbaum (2008) beskriver DBT som en framgångsrik metod för behandling 

av personer med diagnosen borderline personlighetsstörning där 

självskadebeteende är ett ofta förekommande problem. I en annan studie 

granskar Feigenbaum (2010) hur DBT - modellen ger förståelse för 

självskadebeteende och bevis för DBT - metodens effektivitet. En ytterligare 

studie visar att patienter med borderline personlighet svarar på den strukturerade 

behandlingsform som DBT utgör med förändringar på flera områden. Bland 

förändringarna finns minskad suiciditet (Roepke, Schröder-Abé, Schutz, Jacob, 

Dams, Vater, Ruter, Merkl, Heuser & Lammers 2011).   

 

Lindgren (2011) skriver att vårdpersonalens betydelse är stor när det gäller att 

lyssna och försöka förstå människor som skadar sig själva. Hopp och hopplöshet 

var en röd tråd genom samtliga delstudier, men deltagare i undersökningen 

upplevde och uttryckte hopp och hopplöshet på olika sätt. Vårdarna kände sig 

frustrerade, arga och maktlösa och upplevde självskadebeteende som något 

hopplöst. Vårdarna kämpade dock för att se patienternas förmågor, inte bara 

deras svårigheter, och de försökte också förstå självskadebeteendet. De vårdare 

som trodde det var möjligt att sluta skada sig lyckades inge sig själva, föräldrarna 

och patienterna med hopp. Betydelsen av vårdare som lyssnar och försöker förstå 

personen som skadar sig och de närstående var tydlig. Genom att ställa öppna 

frågor, inte tala på ett dömande sätt utan lyssna och visa ett genuint intresse för 

personens upplevelser kunde hopp förmedlas av vårdarna. Handledning beskrevs 

som ett sätt att bidra till en ökad förståelse och möjlighet att hantera 

självskadebeteende samt också som en möjlighet att få prata med kollegor om 

sina erfarenheter och därigenom få och kunna ge stöd till varandra (Lindgren 

2011, s. 56).  

 

Inte bara den behandlande personalen utan all involverad personal har betydelse 

för behandlingsresultatet. Såväl administrativ personal som hanterar beslut om 
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behandling till behandlare, forskare och ledningspersonal spelar roll för 

genomförandet av DBT (Herscehell, Kogan, Celedonia, Gavin & Stein 2009). 

Ytterligare studier visar att terapi inte endast är en psykoterapeutisk behandling, 

utan också handlar om förhållningssätt och bemötande gentemot patienterna 

bland all vårdpersonal (Westling, Herlofson & Nilsonne 2009, s. 553ff). 

 

Bedics, Atkins, Comtois och Linehan (2012) har undersökt terapeutens roll för 

effekten av behandling med DBT. Studien visar att de patienter som behandlats 

med DBT och upplevde sin terapeut som bekräftande och trygg rapporterar 

mindre förekomst av självskadebeteende. Tre signifikanta effekter framkom av 

analysen, där högre känsla av samförstånd med terapeuten, högre känsla av 

terapeutens uppriktiga omsorg och högre känsla av trygghet med terapeuten var 

associerade med färre händelser av upprepade självskador för DBT - deltagare. 

Vidare indikerar resultaten att hälso- och sjukvårdspersonal har en betydande del 

i behandlingen av dessa patienter.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverket för studien. Vid val av teori 

har grundläggande frågor om relationer, trygghet, tillit och skapandet av 

emotionella band varit viktiga att belysa. För att förstå och beskriva hur 

personalen upplever relationen och mötet med patienten har anknytningsteorin 

valts som teoretisk utgångspunkt. Anknytningsteorin ger även förståelse för de 

problem som patienterna har och hur DBT kan utgöra en verksam metod. Vidare 

ger anknytningsteorin hjälp vid tolkning av resultatet. 
 

4.1 Anknytning och anknytningsteorin 
 

Anknytningsteorin anses allmänt vara en av de viktigaste psykologiska teorierna 

när det gäller kunskapen om hur människor förhåller sig till närhet, beskydd och 

omsorg samt till självständighet, upptäckarglädje och betoning av egen styrka 

och förmåga. Anknytning handlar om vårt behov av nära relationer och hur vi 

fungerar i dessa. Teorin griper därmed in i det som vi alla lever i till vardags, 

exempelvis relationen mellan barn och förälder eller den mellan två parter i ett 

kärleksförhållande (Broberg et al. 2006, s. 14). 

 

Broberg beskriver Bowlbys användning av begreppet anknytning som det 

emotionella band som växer fram mellan barnet och dess anknytningspersoner. 

Detta band utvecklas ur barnets behov att få omvårdnad och föräldrars vilja att 

ge omvårdnad (Broberg et al. 2006, s. 208). Även om anknytningsbeteendet är 

särskilt tydligt under den tidiga barndomen är det kännetecknande för 

människans hela levnad. Anknytningsteorin beskriver hur anknytning utvecklas 

till mentala representationer, det vill säga inre arbetsmodeller, hos barnet genom 

barnet självt, viktiga närstående och samspelet mellan dem. Anknytningen 

präntas på så sätt in i barnets hjärna och blir en viktig beståndsdel i 

personlighetsutvecklingen som får betydelse under hela livet (Broberg et al. 

2006, ss. 13-14). 

 

Teori och forskning kring otrygg och bristande anknytning bidrar till att göra 

självskadebeteendet begripligt (Broberg, et al. 2006). Genom samarbetet mellan 

terapeut och patient får patienten möjlighet till en ny trygg anknytning. Enligt 

anknytningsteorin kan detta ses som att patienten får en ”tillrättaläggande” eller 

”ersättande” erfarenhet (Broberg, Mothander, Granqvist & Ivarsson 2009, s. 

289). 

 

Anknytningsteorin antar att anknytningsmönster aktiveras när en individ 

upplever behov av hjälp. Det aktiverade hjälpbehovet leder till att patienten 

kommer att använda sitt tidigare anknytningsmönster i praktiken, och då i första 
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hand rikta det mot sin terapeut som skapar en ny eller alternativ relation. 

Terapeuten som erbjuder en trygg bas kan arbeta både med att vara 

accepterande, det vill säga empatisk tillgänglig, och att validera, med vilket 

menas bekräfta och göra patienten medveten om sina begränsningar. Målet i det 

terapeutiska arbetet är att skapa en balans mellan dessa delar (Perris 1996, s. 

289). Enligt Perris (1996) innebär validering att terapeuten med hjälp av sin 

förmåga att känna in patienten kan spegla patientens känslor, tankar och 

antaganden på ett icke-värderande och respektfullt sätt. Detta gör att patienten 

känner sig bekräftad av terapeutens bemötande. Här ses likheter mellan 

validering och omvårdnaden som leder till att barnet utvecklar en trygg 

anknytning (Perris 1996, s. 289). 

 

Betydelsen av att terapeuten kan hantera sina egna känslor och reaktioner på ett 

moget sätt under terapin utan att det går ut över patienten betonas av terapeuter. 

Flera studier visar att terapeuter med trygg anknytning kan använda de 

känslomässiga reaktioner som väcks i psykoterapin på ett sätt som för processen 

framåt istället för att motverka den (Broberg et al. 2009, s. 304). Ackerman & 

Hilsenroth (2001) beskriver att personliga egenskaper hos terapeuten har stor 

betydelse vid bildandet och bevarandet av en stark allians. Det är viktigt att 

terapeuten visar ett intresse för klienten samt respekt för dennes tankar och 

känslor. Vidare nämner författarna betydelsen av att terapeuten är öppen, visar 

förståelse och har ett vänligt bemötande gentemot klienten. Därutöver bör 

terapeuten samla information om klienten för att få en helhetsförståelse för att 

sedan stämma av detta med klienten för att se att tolkningen är korrekt gjord.  

 

Målet för en terapeut som använder sig av anknytningsteorin
2
 är att patienten 

ska få möjlighet att närmare granska den uppfattning patienten har om sig själv 

och sina anknytningsgestalter. Syftet med detta är att patienten ska få insikt och 

erfarenhet från den terapeutiska alliansen så att egna föreställningar kan 

omprövas. För att nå dessa mål kan terapeutens roll i behandlandet av patienten 

beskrivas utifrån fem uppgifter. Det första terapeuten behöver göra är att visa att 

han kommer att finnas vid patientens sida som ett tryggt stöd, då det kan vara 

mycket svårt att utforska smärtsamma aspekter i sitt liv. En andra roll handlar 

om att hjälpa patienten att tänka efter på vilket sätt han knyter relationer till 

betydelsefulla personer i sitt nuvarande liv. Till den tredje uppgiften hör att det 

är viktigt att patienten får uttrycka sina upplevelser av relationen mellan honom 

och terapeuten. Detta är betydelsefullt då patienten i denna relation räknar in 

föreställningar om föräldrarnas känslor och beteende. Som en fjärde uppgift är 

det viktigt att försöka förstå i hur stor utsträckning aktuella intryck, och de 

känslor och handlingar dessa leder till, kommer från händelser i barndomen. 

Den femte uppgiften handlar om terapeutens sätt att få patienten att inse att 

                                                 
2
 Anknytningsteorin används här synonymt med bindningsteorin 



15 

 

 

patientens bilder av sig själv och andra har skapats utifrån smärtsamma 

upplevelser i det förflutna och att detta inte behöver stämma överens med det 

nuvarande livet. Den viktigaste av dessa fem punkter är att få patienten att känna 

sig trygg med terapeuten (Bowlby 1994, ss. 171-174). 
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5. Metod och tillvägagångssätt 
 

I detta avsnitt redovisas den metod som använts för att genomföra studien. 

Inledningsvis presenteras den vetenskapliga ansatsen i form av kvalitativ metod 

och kvalitativ innehållsanalys. Därefter redovisas författarens förförståelse kring 

ämnet samt vilka forskningsetiska överväganden och ställningstaganden som 

gjorts. Efter detta avsnitt beskrivs studiens urval och datainsamling samt 

analysprocess. Avslutningsvis diskuteras studiens metodologiska överväganden. 
 

5.1 Vetenskaplig ansats 
 

Studien genomförs med en kvalitativ metod. Kvalitativa data är av beskrivande 

karaktär och innehåller uttalanden från människor om deras erfarenhet, åsikter, 

känslor och kunskap (Patton 2002, s. 4). Med en kvalitativ ansats kan 

personalens upplevelser och tankar belysas på ett djupare och personligare plan 

än vid kvantitativ metod. Vid studier med kvantitativ ansats strävar forskaren att 

ställa sig utanför och betrakta objekt i omvärlden. Med en kvalitativ ansats finns 

möjlighet att växla mellan närhet och distans och på så sätt i högre utsträckning 

bli medskapare i forskningsprocessen (Lundman & Hällgren Graneheim 2008, s. 

160).  

 

Inom kvalitativ tradition betraktas ”sanningen” finnas i betraktarens ögon. Detta 

synsätt innebär att omvärlden ses som komplex, kontextberoende, konstruerad 

och subjektiv. Tolkningen av intervjupersonernas berättelser ses i 

sammanhanget av deras personliga historia, livsvillkor och rådande kultur. Flera 

tolkningar är möjliga och kan vara giltiga även om de är olika (Lundman & 

Hällgren Graneheim 2008, s. 160).   

 

Materialinsamlingen i föreliggande studie bygger på data som samlats in genom 

fokusgruppsintervjuer. Detta är en forskningsmetod där data erhålls genom 

gruppinteraktion (Wibeck 2010, s. 25). Enligt Halkier (2010, s. 7) är det 

kombinationen av gruppinteraktion och det av forskaren uttalade ämnesområdet 

som kännetecknar fokusgrupper. Att använda denna metod ger möjlighet att 

studera föreställningar, kunskaper, attityder och värderingar hos informanterna. 

Vidare ger intervjuformen utrymme för informanterna att formulera sina svar 

utifrån egna erfarenheter och upplevelser, samtidigt som gruppen gemensamt 

kan utveckla sina tankegångar (Krueger 1998, s. 20; Wibeck 2010, s. 36).  En 

nackdel med fokusgrupper kan vara att den sociala kontrollen i gruppen kan 

hindra att olikheter i erfarenheter och perspektiv kommer fram. Denna nackdel 

uppvägs av den sociala interaktionen i gruppen som ger möjlighet till jämförelse 

av erfarenheter och förståelse av det område som studeras (Halkier 2010, s. 12). 

Vid genomförandet av fokusgrupper bör ett antal kritiska faktorer beaktas. Det 
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handlar om vilka som ska delta i fokusgrupperna och hur dessa rekryteras, 

platsen för intervjun och hur intervjun struktureras. Andra kritiska faktorer 

handlar om bearbetningen av data i form av transkribering och analys av 

innehållet. Vanligen är det forskaren som fungerar som moderator med en 

observatör som medhjälpare (Halkier (2010). 

 

Den metodologiska ansatsen i studien är induktiv för att mer förutsättningslöst 

kunna analysera det som kommer fram under fokusgruppsintervjuerna 

(Lundman & Hällgren Graneheim 2008, s. 160).  

 

Som analysmetod har kvalitativ innehållsanalys valts att användas. Kvalitativ 

innehållsanalys definieras som en forskningsmetod för subjektiv tolkning av ett 

textinnehåll genom en systematisk klassificeringsprocess av kodning och 

identifiering av teman eller mönster (Hiseh & Shannon 2005). Också Patton 

(2002, s. 453) anger att metoden lämpar sig för att finna mönster och teman i ett 

insamlat intervjumaterial. I metoden ingår vidare att tolka resultatet på olika 

nivåer (Lundman & Hällgren Graneheim 2008, s. 159).   
 

5.2 Förförståelse 
 

Patton (2002) lyfter fram att studier med en fenomenografisk metodansats 

innebär att forskaren så långt som möjligt bör åsidosätta sin förförståelse kring 

det fenomen som studeras. Författarens förförståelse grundar sig dels på 

erfarenheter som anställd inom hälso- och sjukvården dels på den livserfarenhet 

som genom åren erhållits. Det är inte möjligt att vara helt förutsättningslös vid 

interaktion med andra människor och det är därför av vikt att vara medveten om 

sin förförståelse för att kunna bearbeta den. Genom författarens förförståelse 

finns en uppfattning om hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsförhållanden och 

patientrelationer. Detta kan dock samtidigt ses som en resurs för studien, då 

denna förförståelse bidrar till att kunna se sammanhang och skapa förståelse för 

personalens arbetsförhållanden.  
 

5.3 Etiska överväganden 
 

Forskning utgår från Helsingforsdeklarationen (World medical association 

declaration of Helsinki 1964). Vid studiens genomförande har de fyra 

forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

som ställts upp av Vetenskapsrådet beaktats för att skydda enskilda och grupper 

(Vetenskapsrådet 2002). Informationskravet innebär att tydlig information ska 

ges till informanterna om forskningsämnet och dess syfte. Vidare innebär 

samtyckeskravet att medgivande ska ges av informanterna till deltagande i 

undersökningen.  
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För föreliggande studie har informationskravet inneburit att DBT- teamen 

informerades skriftligt om studiens syfte (bilaga 1). DBT- teamen erhöll också 

muntlig information vid fokusgruppernas genomförande om studiens syfte och 

att deras deltagande i studien var frivilligt och kunde avslutas utan att orsak 

angavs. Genom att deltagarna själva bestämde om de skulle vara med eller inte 

uppfattades detta som att de gav sitt samtycke till deltagande.  

 

Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att DBT- teamen informerades om 

att det som berättades under intervjuerna skulle hanteras varsamt på så sätt att 

inspelningen av intervjuerna förvarades på säker plats. Utifrån nyttjandekravet 

upplystes deltagare om att det empiriska materialet och kunskapen endast var för 

forskningsändamål.  

 

Noggranna överväganden har gjorts vid beskrivning och val av de citat som 

återfinns i resultatdelen. Enskilda personer kan inte identifieras och endast när 

det bedömts relevant för resultatredovisningen att belysa skillnader mellan 

teamen anges vilket av teamen som uttalat sig.  
 

5.4 Urval och datainsamling 
 

DBT genomförs av team, så kallade DBT – team, som arbetar med både 

individual- och gruppterapi. Teamen består av personal med olika yrkesmässig 

kompetens som skötare, arbetsterapeut, sjuksköterska, psykolog och kurator. Då 

DBT genomförs genom teamarbete valdes fokusgrupper som metod, vilket 

gjorde det möjligt för hela teamet att komma till tals och beskriva sin upplevelse 

av metoden och samarbetet med patienterna. Vidare arbetar teamen gemensamt 

med och nära patienten och har en samlad bild av behandlingsmetoden. Flera i 

teamen har arbetat med DBT- metoden sedan 2000 och har därmed lång 

erfarenhet av arbetssättet.  

 

Inom Landstinget i Östergötland finns fyra DBT - team varav ett finns i den 

östra länsdelen, ett i den centrala och två i den västra länsdelen. Empirin i denna 

undersökning bygger på ett urval i form av tre DBT - team från centrala, östra 

respektive västra länsdelen. Det fjärde teamet kunde på grund av tidsbrist inte 

medverka i studien. Fokusgrupper med tre av de fyra DBT- teamen bedöms ge 

ett tillräckligt underlag för att besvara syftet för studien. 
 

Som förberedelse för studien diskuterades möjligheten till studiens 

genomförande med enhetschefen, Psykiatriska kliniken, Närsjukvården i 

centrala Östergötland. Efter detta möte förankrades studien hos andra chefer 

inom psykiatrin av enhetschefen. Därefter informerades en deltagare från 
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respektive DBT – team muntligt om studien vid ett möte. Efter dessa deltagares 

förankring av studien i respektive DBT- team informerades samtliga i teamen 

skriftligt om studiens genomförande.   

 

Fokusgruppsintervjuerna (bilaga 2) genomfördes på respektive DBT - teams 

arbetsplats under en treveckorsperiod i april 2012. Vid fokusgruppsintervjun i 

Linköping deltog fem personer, vilka innehade professionerna psykolog, 

sjukgymnast, sjuksköterska, skötare och arbetsterapeut. DBT - teamet i 

Norrköping bestod av fyra personer med professionerna psykolog, skötare, 

sjuksköterska och psykiatrisjuksköterska. Vid intervjutillfället i Mjölby 

medverkade en psykolog, en skötare, en kurator samt en psykiatrisjuksköterska. 

Under fokusgruppsintervjuerna fungerade författaren som moderator och en 

arbetskollega deltog som observatör. Stämningen under fokusgrupperna 

upplevdes som god och öppen och teamen var oftast sammanstämmiga vid svar 

på de frågor som ställdes.  

 

Samtliga tre fokusgrupper spelades in och varade från 1 timme och 35 minuter 

till 1 timme och 50 minuter, vilket sammanlagt blev drygt 5 timmars speltid. 

Efter inspelningen transkriberades intervjuerna av en arbetskollega (Riessman 

2008). Transkriberingen genomfördes på så sätt att intervjuerna skrevs som en 

dialog. Frågor och kommentarer transkriberades medan ord som ”Eh” och 

”Mm” utelämnades.  

 

I avsnitt 6 Resultat markeras förändringar och förkortningar av citat från 

fokusgrupperna med ”[…]” och punkter före eller efter citaten innebär att utdrag 

har gjorts ur en mening. I övrigt framställs citaten med citationstecken. Genom 

att ”städa upp” (Riessman 2008, s. 61) i citaten har dessa gjorts mer läsvänliga 

för att skapa en mer sammanhållen berättelse.  
 

5.5 Analysprocess 
 

Kvalitativ innehållsanalys innebär att beskriva variationer genom att identifiera 

skillnader och likheter i textinnehåll. Dessa skillnader och likheter uttrycks i 

kategorier och teman på olika nivåer. Vid skapande av kategorier och teman har 

kontexten betydelse. Vid genomförande av en kvalitativ analys sker tolkningen 

antingen utifrån en mer textnära tolkning eller en mer abstrakt, tolkande ansats 

med flera abstraktionsnivåer. Det textnära sättet att tolka text lyfter fram textens 

mer synliga och tydliga komponenter. Det latenta tillvägagångssättet väger i 

stället in den abstrakta och underliggande meningen av texten för att få fram ett 

ökat djup och fler nivåer av abstraktion (Graneheim & Lundman 2003). Ett 

annat sätt att uttrycka skillnaden är att ett manifest innehåll liknar ytstrukturen 

och latent innehåll är den djupa strukturella meningen. Båda sätten kan användas 

när så är möjligt (Berg 2004, s. 269 - 270). 
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Det praktiska analysarbetet genomfördes utifrån de olika steg som baseras på 

kvalitativ innehållsanalys i Graneheim & Lundman (2003). Både ett textnära 

och ett latent tillvägagångssätt valdes att användas. Analysen inleddes med det 

textnära tillvägagångssättet för att få fram kategorier och teman. Därefter 

analyserades den underliggande meningen för att nå ett ökat djup i analysen 

(Bergström & Boréus 2005, s. 45).  

 

Analysen av empirin började med en genomlyssning av den inspelade intervjun 

direkt efter varje fokusgrupp för att skapa en överblick av innehållet. Samtliga 

tre fokusgruppsintervjuer valdes att utgöra analysenhet. En dryg månad efter 

fokusgruppernas genomförande startade det egentliga analysarbete, då samtliga 

intervjuer lästes igenom varvid också anteckningar gjordes i samband med 

genomläsningen. Därefter identifierade meningsbärande enheter efter 

anteckningarna. Dessa skrevs in i dokument så att det blev ett dokument för 

varje fokusgrupp. Respektive dokument delades därefter in i domäner vilka 

utgjordes av valda frågeområden: beskrivning av patientgruppen, personalens 

upplevelse av den terapeutiska alliansen samt upplevelsen av DBT som metod. 

Som nästa steg sammanfördes fokusgruppernas svar för respektive domän i 

dokument för att på så sätt få informationen från respektive fokusgrupp om varje 

domän samlad. Fokusgrupperna skiljdes åt genom färger, så att det i varje 

dokument kunde identifieras vilken fokusgrupp som uttalat vad. 

 

Ytterligare reflektioner gjordes över innehållet och de identifierade menings-

enheterna i respektive dokument. De meningsbärande enheterna kondenserades 

och abstraherades och benämnde med en kod. Därefter jämfördes koderna när 

det gällde likheter och skillnader och sorterades i underkategorier och ett antal 

preliminära kategorier inom respektive domän. Efter att åter ha jämfört innehåll 

inom och mellan kategorierna sammanfördes dessa till de slutliga kategorierna. 

Slutligen formulerades fem teman som utgick från texten i dess helhet, 

innehållet i kategorierna och en känsla för det underliggande budskapet. Temats 

framväxt var en process som pågick under hela analysarbetet.  

 

De teman som formulerades var följande: 

Beskrivning av patientgruppen 

Föreställningar om patientgruppen  

DBT som metod 

Beskrivning av den terapeutiska alliansen 

DBT – metoden som stöd för alliansen 

 

För att exemplifiera tillvägagångssättet redovisas i bilaga 3 en tabell över vilka 

koder, underkategorier, kategorier som bildar temat ”Beskrivning av den 
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terapeutiska alliansen”. I bilaga 4 beskrivs vilka meningsenheter och konden-

serade enheter som koderna utgörs av.  

 

I nästa steg redovisades och tolkades det resultat som framkommit mot tidigare 

forskning och anknytningsteorin. Resultatet återfinns under rubrikerna 7 

Resultatdiskussion och 8 Slutdiskussion. 
 

5.6 Metodologiska överväganden 

 

Studien genomförs med en kvalitativ ansats. Avsikten har varit att utifrån ett 

helhetsperspektiv komma närmare personalens upplevelser, kunna analysera det 

som kommit fram i studien och se sammanhang i resultaten, i linje med socialt 

arbete.  

 

Forskningsresultat ska vara så trovärdiga som möjligt och varje studie ska 

värderas i relation till hur studien genomförts. I kvalitativa studier beskrivs 

oftast studiens trovärdighet genom begreppen giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet. Även om dessa begrepp används separat bör de ses som beroende 

av varandra (Graneheim & Lundman 2003). En strävan i denna studie har varit 

att tydligt redogöra för alla steg och överväganden som gjorts under 

arbetsprocessen för att ge läsaren möjlighet att kritiskt förhålla sig till under-

sökningen och dess resultat.  

 

Ett resultat anses giltigt om det lyfter fram de delar som är representativa för det 

som var avsett att beskrivas. Studiens giltighet kan handla om studiens fokus, 

urval, datainsamling, men också genomförande av analysfasen i form av val av 

kategorier, teman och teori. Strategin för val av deltagare är också betydelsefull 

för resultatets giltighet (Graneheim & Lundman 2003). 

 

I denna studie har ett DBT - team från centrala, östra respektive västra länsdelen 

ingått. Att samtliga länsdelar har representerats innebär att variationen i 

upplevelsen av teamets arbete har kunnat belysas. Teamen består vidare av både 

kvinnor och män, olika åldrar, och olika yrkeskategorier, vilket medfört att 

frågeställningarna har blivit belysta utifrån olika erfarenheter. Kvalitativa data är 

tids- och kontextbundna och därmed begränsade till informanterna, deras 

situation samt den sociala kontext de befinner sig i (Patton 2002, s. 263). Av 

detta följer att det kan vara svårt att till fullo reproducera studien och uppnå ett 

liknande resultat vid ett annat tillfälle. 

 

För att skapa tillförlitlighet har ställningstaganden noggrants verifierats under 

hela forskningsprocessen. Samma sorts huvudfrågor har ställts under 

intervjutillfällena och förändringar beroende på tidsaspekten bedöms inte 

förekomma, då intervjuerna genomfördes under en så kort tid som tre veckor. 
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Vidare har genom analys och reflektion över olika tolkningsmöjligheter och 

abstraktionsnivåer koder och kategoribenämningar kunnat göras tydliga 

(Graneheim & Lundman, 2003).  

 

Trovärdighet handlar också om hur användbart eller överförbart resultatet är. 

Med överförbarhet menas i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra 

grupper eller situationer. Det är alltid läsaren som bedömer om det är möjligt att 

överföra till andra sammanhang (Graneheim & Lundman, 2003). Analytisk 

generalisering innebär att man överväger om resultatet från en undersökning kan 

vara vägledande för vad som kommer att hända i en annan situation genom att 

analysera likheter och skillnader mellan de båda situationerna (Kvale 1997, s 

210). För att underlätta bedömningen av överförbarhet har urvalet, 

datainsamlingen och resultatet med en rik presentation av citat samt de 

omständigheter som utgör kontexten beskrivits så utförligt som möjligt 

(Graneheim & Lundman, 2003).  
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6. Resultat  
 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den genomförda empiriska studien som 

har bestått av tre fokusgruppsintervjuer med DBT- teamen i östra, centrala 

respektive västra länsdelen i Östergötland. Resultatet av fokusgrupps-

intervjuerna redovisas enligt studiens frågeområden och styrks med hjälp av 

citat.  

 

I resultatavsnittet redogörs inledningsvis för personalens beskrivning av 

patientgruppen och de föreställningar som finns om denna. Därefter redovisas 

hur personalen upplever DBT som metod på en övergripande nivå. Vidare 

redogörs för hur teamen ser på validering, manualen, teamets betydelse, 

telefoncoachning samt anhörigas roll. Det följande avsnittet innehåller en 

beskrivning av personalens upplevelse av samarbetet med patienten och hur 

DBT som metod utgör ett stöd i alliansen med patienten.  

 

I resultatredovisningen kallas informanterna omväxlande för DBT - team, team 

eller personal. Dessa ord används synonymt. När det anses viktigt för 

resultatredovisningen vilket av teamen som har uttalat sig skrivs detta ut. Då 

detta inte anges har texten tolkats som en uppfattning som överensstämmer för 

samtliga tre DBT- team. Med angivna rubriker avses att väcka läsarens intresse 

för området. 
 

6.1 Beskrivning av patientgruppen  
 

6.1.1 Känslomässigt sårbara och utsatta patienter   
 

Enligt DBT- teamen har patienter som genomgår DBT någon form av själv-

skadebeteende. Alla har inte det klassiska självskadebeteendet som består i att 

skära sig, men samtliga har ett destruktivt tänkande och beteende som kan gälla 

exempelvis mat, alkohol eller sexuella kontakter. Patienterna har någon form av 

personlighetstörning och de flesta har fått diagnosen IPS. Gruppen beskrivs 

också ha en multiproblematik. Patienterna som genomgår DBT är i regel 

kvinnor mellan 20 – 30 år, oftast omkring 20 – 25 år och någon enstaka patient 

är i 40-årsåldern. Behandlingen pågår under flera år och kan vara upp till fyra år.  

 

Personalen beskriver patienterna som känslomässigt mycket sårbara. För att 

förklara denna sårbarhet menar personalen att patienterna är uppfyllda av sina 

känslor och att deras förmåga att reglera sina känslor är nedsatt. För denna 

patientgrupp räcker det med små detaljer och subtila signaler för att reaktionerna 

känslomässigt ska bli väldigt starka. För individer som inte har IPS behövs i 

regel betydligt mer påtagliga saker för att väcka lika starka reaktioner.  
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För patientgruppen tar det också längre tid att ”komma ner i känslan”, efter en 

stark reaktion. Eftersom man inte ”tänker så bra” vid en hög känslonivå får 

patienternas starka känslomässiga reaktioner ofta negativa konsekvenser enligt 

personalen. Patienternas känslomässiga sårbarhet är svår att förstå utan kunskap 

och gör patienterna mycket utsatta.  

 

Patienter som genomgår DBT- behandling har ofta funnits inom vården redan 

som barn och har ofta sökt vård redan före tonåren. Problemen har dock fortsatt 

och förvärrats under uppväxten. Detta framgår av följande citat: 

 
”Jag tror det framkommer ibland i bedömningssamtal att jo men jag var nog 

bara 12 år när jag skar mig för första gången eller jag kanske var 15 och så var 

de över 18 när de kommer till oss.”  

 

6.1.2 Ett liv som självdestruktiv är outhärdligt 
 

DBT- teamen vill förmedla budskapet att ett liv som självdestruktiv är 

outhärdligt. Skulle patienten kunna göra på något annat sätt hade man gjort det. 

Att självskada sig handlar inte om att få ut någon vinst. Istället är det ett sätt att 

minska sin aggressivitet och göra livet lite uthärdligare för en stund. Någon 

bättre strategi att hantera sina känslor har patienten inte att ta till. Att sprida 

detta budskap ser teamet som angeläget och belyses med följande citat: 

 
”Om man ska få ut något av budskapet är det att ett liv som självdestruktiv är 

outhärdligt och skulle man kunna göra på något annat sätt hade man ju gjort 

det. Man väljer inte själv att göra det oftast för att få ut någon vinst och så. 

Utan det är det sättet som gör det hela lite uthärdligare för den personen, att 

man får bort lite aggressivitet. För det är ofta det som det handlar om.”  

 

Självskadebeteende är fortfarande något som är förknippat med skam och skuld 

såväl av patienterna själva som av anhöriga. Personalen beskriver situationer där 

barn eller ungdomar som självskadat sig har blivit sedda av sin mamma eller 

pappa. Föräldrarna har dock inte velat ta upp problemet med sitt barn på grund 

av att det upplevts som skamfyllt och varit tabubelagt. 

 
”De kanske har blivit sedda av mamma och pappa och så blir det skäms och 

locket på och sådär. Gör inte sådär, och så blir det skam och tabu inför släkten 

och så kanske man gömmer det här beteendet.”  
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6.1.3 Var du verkligen tvungen att skära dig just ikväll? 
 

Av fokusgruppsintervjuerna framgår att det inom hälso- och sjukvården finns 

negativa föreställningar och okunskap om patienter med självskadebeteende. 

Detta kan visa sig genom att hälso - och sjukvårdspersonal som inte arbetar 

direkt med patientgruppen bemöter patienterna på ett negativt sätt.  

 

Teamen beskriver att patientgruppen är starkt kritiserad och ger exempel på 

möten mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter som kommer in för 

självskada på en akutavdelning. För akutpersonalen är dessa möten svåra och 

har varit så under många år enligt de anhöriga och patienterna själva. Citatet 

nedan beskriver ett sådant möte. Teamet framhåller att det samtidigt finns 

exempel på goda möten i vården.  

 
”Attityden när de kommer till akuten säger patienterna, kan vara att sköterskan 

eller läkaren säger ”var du verkligen tvungen att skära dig just ikväll när jag 

har en patient som ligger här ute och ska bli opererad, det är mer akut än dig 

och usch vad jobbig du är”. 

 

Patienter med självskadebeteende har generellt ett dåligt rykte i vården och ses 

som manipulativa och besvärliga. Vid intervjuerna framhåller teamen att de som 

lärt känna patienterna har en annan sanning och man vill verka för att förändra 

bilden av dessa patienter som manipulativa och besvärliga.  

 
”…den här patientgruppen har fortfarande ett ganska dåligt rykte som 

manipulativa och besvärliga patienter. Och jag känner kanske med DBT, och 

har jobbat med de här problemen under de här många åren, att vi har en annan 

sanning tänker jag.”  

 

När ordet manipulativ kommer upp som en beskrivning av patienterna väcker 

det ilska hos en av behandlarna. Hon menar att denna patientgrupp inte kan vara 

utstuderad utan det är människorna som inte kan förhålla sig dessa patienter: 

 
”Jag känner att jag blir arg bara jag hör ordet manipulativ. Den här 

patientgruppen kan inte vara utstuderad. Det är människorna som inte kan 

förhålla sig till de här patienterna anser jag.”  

 

6.1.4 Okunskap leder till onda cirklar 
 

Okunskapen om patienter med diagnosen IPS är betydande inom vården enligt 

DBT- teamen och som patient måste det vara ”krångligt” att möta vitt skilda 

uppfattningar och strategier när det gäller vård och behandling av självskade-

beteende.  
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DBT - teamen menar att personalen inte har förståelse för och kunskap om 

problematiken och bedömer personalens beteenden och strategier som delvis 

omedvetna. Som förklaring ges också att det är svårt att möta en självskadad 

patient. Oförståelse och okunskap om patienternas känslomässiga instabilitet 

leder till onda cirklar där det negativa bemötande kan fortsätta och förstärkas. 
 

”Men man förstår inte tycker jag. Varför de reagerar och varför de är som de är 

med sin känslomässiga instabilitet tycker jag. Hur de kan svänga från timme 

till timme. När jag jobbade på avdelning så träffade jag dem, så jag vet 

verkligen hur det kan vara där. Ändå förstod jag ingenting i stort sett, det är 

många år sedan. Men nu när jag ser tillbaka så kan jag se vad som hände hos 

personalen och hur man tänkte och tyckte och förhöll sig och hur det blev 

liksom sådana här onda cirklar.” 

 

Personalen menar vidare att det finns en rädsla inom vården för patienter med 

psykisk ohälsa generellt. Det kan visa sig i elementära saker som att prata med en 

patient med psykisk ohälsa. Teamet ger följande exempel från en geriatrisk 

avdelning: 
 

”Geriatriken har frågat, hur pratar man med en psykpatient, när vi kommit dit. 

Ja, hur pratar ni med en ortopedpatient om det skulle komma någon sådan sa vi 

då. Ja ungefär likadant ska man kunna prata om man tänker sig. Det behövs ju 

mycket mer kunskap.” 

 

6.1.5 Hälso- och sjukvårdspersonal behöver kunskap och verktyg 
 

DBT- teamen beskriver hur hälso- och sjukvårdpersonal blir provocerad och arg 

vid möten med patienter som skurit sig. Enligt teamen behöver personalen både 

kunskap och verktyg för att kunna förändra sitt bemötande av patientgruppen. 

Teamen arbetar, enligt DBT- metoden, med acceptans både för sin egen del som 

individuell behandlare, som team och tillsammans med patienterna. Denna 

kunskap och praktiska verktyg i form av acceptans skulle ge hälso- och 

sjukvårdspersonal möjlighet att förändra sitt beteende, att inte vara dömande, 

utan istället skapa möjlighet att reda ut situationer på ett konstruktivt sätt. Med 

sådan kunskap skulle vårdpersonalen också kunna känna att man har något att 

bidra med istället för att känna sig provocerad och trängd enligt personalen. 
 

”För problemet är just den här känslan hos vårdpersonal som blir så provocerad 

av de här patientkategorierna och i förlängningen arga på olika vis på 

patienterna. Och då är ju det här acceptansperspektivet väldigt användbart, men 

sedan tänker jag också att det handlar om den här känslan av att man kan reda 

ut en sådan här situation. Att man har någonting att bidra med gör ju också att 

man inte känner sig lika provocerad och trängd av att någon har skurit sig. Den 

biten av mer praktisk kunskap är viktig, hur man pratar med någon som skurit 

sig.” 
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6.2 Dialektisk beteendeterapi som metod   

   

6.2.1 Att träna sig i att vara människa 
 

Som inledning till detta avsnitt delges DBT- teamens beskrivning av metoden på 

ett övergripande plan. Det som personalen därvid uttrycker är att metoden 

handlar om att vara människa. Metoden behandlar känslor, relationer och så 

kallade ”ståutfärdigheter”. Andra delar i metoden består av validering, det vill 

säga bekräftelse av sig själv och andra, och att lära sig att vara medvetet 

närvarande. Validering och medveten närvaro ses som den röda tråden i 

behandlingen. DBT- teamets beskrivning av metoden framgår av följande citat: 
 

”Egentligen så handlar det om, ja du skulle kunna säga hur det är att vara 

människa. Det är det man lyfter upp alltså. Vi har problem och använder 

moduler som vi kallar det. Hur man behandlar känslor, relationer, stå ut 

färdigheter, att stå ut med saker som man inte kan ändra på, hur hanterar man 

det om man tycker det är jobbigt? Validering, alltså att bekräfta sig själv och 

andra, och så medveten närvaro, som någon slags metod som går som en röd 

tråd genom hela behandlingen.” 

 

När man har ångest är man inte närvarande. Mycket tid läggs därför på träning i 

medveten närvaro. Pedagogiska inslag och känslomässig bearbetning är båda 

viktiga arbetssätt i metoden och kompletterar varandra. Kombinationen av dessa 

arbetssätt är betydelsefull menar personalen. DBT – teamet sammanfattar 

metoden som en träning i att vara människa. 
 

”Man tränar upp detta att vara närvarande hela tiden i sig själv och nuet och 

vad som händer. För det är man oftast inte när man är fylld med ångest och 

flaxar hit och dit och känslorna svallar, så är man inte närvarande. Men jag 

tänker att det är ett tränande i att vara människa. Jag tänker att det är 

kombinationen med de här pedagogiska inslagen och de här känslomässiga 

bearbetande inslagen, båda delarna kompletterar varandra.” 

 

Enligt personalen handlar DBT om grundläggande färdigheter. I metoden finns 

en hierarkisk ordning med parallella färdigheter för att lära nya beteenden. Detta 

kräver att patienten är aktiv hela tiden, dygnet runt. De grundläggande och 

allmängiltiga färdigheterna används också av anhöriga som har valt och fått 

möjlighet att vara delaktiga i behandlingen. Många av dessa anhöriga kommer 

enligt personalen tillbaka och berättar om vilken nytta övningarna har gjort både 

inom familjen och i deras arbetsliv. 

 

DBT- teamen framhåller att metoden är en svår behandlingsform för både 

behandlare och patient. Det är till och med så att det motsäger idéerna i DBT att 

man ska kunna göra rätt hela tiden. Som behandlare gör man saker som man 
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kan, men i metoden finns alltid andra sätt att arbeta på eftersom det är en väldigt 

öppen modell enligt personalen. Detta framgår av följande citat: 

 
”Ja, det är mer min upplevelse att DBT är en väldigt svår behandlingsform. 

Man kan inte sitta och lyckas i meningen att göra allting rätt enligt DBT. Det är 

till och med så att det motsäger idéerna i DBT att man skulle kunna göra rätt 

hela tiden. Man gör saker som man kan, det finns alltid andra rätt än det man 

gör.” 

 

6.2.2 Metoden liknas vid ett samarbetsprojekt  

 

DBT - metoden liknas vid ett samarbetsprojekt mellan terapeut och patient och 

utgör ett starkt åtagande för båda parter. Behandlingen tar lång tid att genomgå 

och förutsätter att båda tar sin del av ansvaret 
 

”Men jag tänker att det är ett ganska starkt åtagande när man börjar en DBT 

terapi. Det är lång tid, det är ett skriftligt kontrakt och man tar sin del av 

ansvaret. Jag ser det jättemycket som ett samarbetsprojekt just i DBT, att det 

här gör du och det här gör jag.” 

 

När terapeuterna arbetar med individuella kontakter börjar man med en 

orienteringsfas som pågår 4-6 veckor och innebär att man utbyter information. 

Utgångspunkten i metoden är att patienten är expert på sitt eget liv och att en 

människa inte kan förändras utan att själv vilja det. Arbetet görs tillsammans och 

strategierna i DBT används för att minska självdestruktivitet och nå förändring. 

Samarbetet mellan terapeut och patient är något som man ständigt arbetar med. 
 

”Vi börjar med orienteringsfas när vi jobbar med individuella patienter. Man 

jobbar i 4-6 veckor där man utbyter information, och på något sätt i DBT, så 

tycker jag att jag kan metoden och du är experten på ditt liv och vad du vill. 

Det känns på något sätt som att jag inte är så auktoritär utan tillsammans så gör 

vi det här arbetet. Och vi använder de här specifika strategierna i DBT för att 

minska självdestruktivitet och komma framåt för det ju jätteviktigt. Jag kan ju 

inte förändra en människa om inte hon är med och sitter på samma tåg. Så det 

blir ju att man jobbar hela tiden med samarbetet också.” 

 

Validering - att bekräfta och giltigförklara sig själv och andra 
 

Validering ses som en betydelsefull del i DBT – metoden. Enligt teamen innebär 

validering att bekräfta sig själv och andra. Det innebär också att giltigförklara 

sina känslor, tankar, mål och drömmar och att hitta det giltiga i sitt beteende 

även om beteendet i sig inte är effektivt. Med validering menas att i både ord 

och handling möta en person där hon eller han är, att visa och säga jag hör vad 

du säger och få den andra personen att känna sig sedd och lyssnad på. 
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Validering görs på olika nivåer och det finnas alltid något att validera enligt 

teamet. Man kan validera både sig själv och andra. Vid validering av sig själv 

måste man kunna lyssna på sig själv och sina signaler, vilket många patienter 

som genomgår behandlingen har svårt för. 
 

”Om man ser på det här på en konkret nivå, så finns det olika nivåer, men just 

det här som man kanske inte tänker på, men märker när man pratar med en 

person, att man tittar i ögonen och visar att jag lyssnar och att man liksom ser 

personen. Att jag både med handling och verbalt kan säga och visa att jag hör 

vad du säger, jag lyssnar. Att man kan få fram att vi måste göra på ett annat 

sätt”. 

 

Manualen ses som en trygghet och ett stöd 
 

I DBT - metoden ingår manualer om problemlösning och färdighetsträning. 

Personalen menar att manualer och manualstyrning kan kännas som en 

begränsning i terapeutiska sammanhang. En jämförelse görs med 

psykodynamisk terapi där utgångspunkten är vad patienten själv tar upp i 

samtalet. Teamen anser att det finns både för- och nackdelar med manualer, men 

att manualstyrningen i DBT inte känns begränsande utan som en trygghet. 

Manualen gör att man vet vad man ska ta upp för frågor och de frågor som ingår 

i manualen känns viktiga. 
 

”… jag kan väl tänka mig kanske, att det skulle kunna vara så, att just det här 

att man har manualer och manualstyrning på något vis känns mer begränsande, 

någon slags frihetsväktare. Men jag tycker inte att det känns så i DBT för jag 

tycker att det man tar upp är väldigt viktiga saker.”  

 

Metoden är framgångsrik för de flesta 
 

Under fokusgruppsintervjuerna framgick att DBT som metod är framgångsrik 

för de flesta, men inte riktigt alla. Det är svårt att avgöra för vem metoden 

fungerar, så alla patienter som uppfyller kriterierna bör få pröva enligt 

personalen. Detta citat belyser att också patienter med långvarig sjukdom har 

haft hjälp av DBT- behandling: 
 

”Jag tänker att patienten måste få pröva. Vi har haft kroniker som har gått i 

våra DBT grupper där ingen har trott att de någonsin ska få ett självständigt liv 

som har gått ut och blommat och har fått ett helt nytt liv. Medan andra inte har 

varit lika svåra, där de har avbrutit behandlingen eller inte har kommit så jag 

kan i alla fall inte säga vem som det funkar på.” 

 

För att metoden ska vara framgångsrik måste den enligt teamen anammas som 

en helhet. Med detta menas att patienterna kommer till möten, att det finns 

kontinuitet under en längre period och att man genomför de övningar som är 
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överenskomna. Det viktiga är att man försöker förändra och acceptera sin 

situation. Det är detta som metoden handlar om enligt personalen. 
 

”Om de verkligen hinner anamma DBT behandlingen som helhet, där ser vi att 

det hjälper. Att man kommer, har kontinuitet, och man gör DBT. Man försöker 

förändra och acceptera, det är det som det handlar om.” 

 

Som också beskrivits ovan är DBT krävande att genomgå. Personalen anser att de 

som genomgår DBT gör ett ”jättejobb” och jämför det med ett halvtidsarbete. 

Behandlingen kan pågå under flera år parallellt med att patienten går i skolan 

eller arbetar. 

  

En annan aspekt av patienternas situation är att hemsituationen kan vara 

besvärlig. Familjen som patienten vuxit upp i har ofta problem och ansträngda 

relationer. Patienterna behöver därför hjälp att förhålla sig och bete sig på ett 

annat sätt mot sina anhöriga. Att få en bra hemsituation är viktigt att ”få till” 

enligt personalen. Detta är samtidigt en resursfråga anser teamet. 
 

”Det jag framför allt kan tycka är att patienten har ju sina problem och ofta har 

de växt upp i familjer som har problem också. Man har svårt ihop liksom i 

relationen och där får man kanske hjälpa patienten att förhålla sig på ett annat 

sätt och bete sig på ett annat sätt. Men så är det ju att familjen hemma står ju 

kvar och finns där hemma och det är inte alltid, ja det vore bra om vi fick till 

det. Det hade blivit lättare för patienten. Men det är en resursfråga tycker jag.”  

 

6.2.3 Teamet stärker och utvecklar  
 

Under de tre fokusgrupperna var det en del i DBT- metoden som teamen 

beskrev som särskilt betydelsefull nämligen teamets roll. Enligt personalen 

stärker teamet terapeuten i sin roll och utveckling med hjälp av metodens 

struktur och arbetssätt. I metoden ingår bland annat att terapeuten själv tränar 

färdigheter och även diskuterar dessa tillsammans med teamet. Teamet arbetssätt 

skapar därmed utveckling för både teamet och terapeuterna individuellt. 
 

”Så vi diskuterar ju det här dagligen nästan hur vi själva kan ha varit del i 

någonting, att det blev som det blev. Vi tittar på film och vi tittar här vad som 

händer, det här missade du här eller det där var bra eller ja, så skulle man ha 

gjort. Jag skulle säga att det fungerar. För vi använder metoden på oss själva 

också. Vi jobbar ju hela tiden med de här färdigheterna. Jag tror inte vi tänker 

så mycket på egentligen hur vi försöker att stärka varandra.” 

 

Personalen ser arbetssättet som viktigt för att kunna utvecklas samtidigt som det 

ibland kan vara svårt att ta emot kritik för något som skulle kunna ha gjorts 

annorlunda och bättre. Teamets nära samarbete medför också att man ibland 
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konsulterar varandra utanför arbetstid. Terapeuterna anser det lättare att ta svåra 

beslut, som att avstå från inläggning av en patient, efter att ha diskuterat frågan 

med någon mer i teamet. Stödet gör att terapeuten har möjlighet att förstärka 

effektiva beteenden och inte de dysfunktionella beteendena hos patienten och på 

sätt medverka till förändring. 
 

”Hade jag inte haft DBT teamet och jobbat med DBT så hade jag nog sett till 

kanske att patienten blev inlagd. Men här vill vi försöka stärka upp och då kan 

man ju också behöva prata med sin kollega hemma en lördagskväll kl. 23 eller 

så. Tycker ni att jag har gjort rätt eller ska jag ringa jouren eller så...” 

 

En annan viktig aspekt på teamets betydelse är att teamet ger terapeuterna energi 

genom att man kan diskutera och dela sina upplevelser och problem med 

varandra. Vidare upplevs patienten som hela teamets patient och inte bara 

terapeutens. Teamet beskriver patienten som ”vår” istället för att tala om ”min” 

patient. Detta förhållnings- och arbetssätt ger energi och skiljer sig mot hur man i 

övrigt arbetar på arbetsplatsen.  
 

”Och det som ger mig energi tycker jag är att när man jobbar med DBT med 

patienterna, så är det att det är liksom ”teamets” patient, det är aldrig bara min 

egen, som det kan bli om det är i den andra mottagningen. Så de här 

patienterna kan jag liksom dela med mina kamrater. Jag säger inte min utan det 

här är vår patient och så kan man diskutera och följa upp med stöd. Det tycker 

jag ger energi och känns bra.” 

 

6.2.4 Telefoncoachningens betydelse för behandlingen 
 

Under fokusgruppsintervjuerna diskuterades telefoncoachningens betydelse för 

behandlingsresultatet. Personalen beskrev dessa telefonsamtal som ett verktyg 

med strikta regler och ramar för att hjälpa och stödja patienterna mellan 

terapisessionerna framförallt utanför kontorstid. Syftet är också att träna 

patienten att be om hjälp på ett adekvat sätt och att ta emot den hjälp som 

erbjuds (författarens anmärkning). Vid intervjuerna framgick att telefon-

coachning används på olika sätt i länsdelarna. 

 

DBT- teamet i Norrköping har telefoncoachning som innebär att patienterna kan 

ringa vilken tid som helst på dygnet. Det fanns dubbla känslor kring detta 

eftersom det påverkar det privata livet och innebär att man endast är helt ledig 

under den sammanhängande semesterperioden. Som exempel nämndes att en i 

teamet hade haft samtal 1- 2 gånger per dag under påskhelgen, men hur ofta 

samtalen kommer varierar mycket. Teamet menade att man dock hellre väljer 

bort ledigheten än riskerar att patienten tar sitt liv eller på annat sätt skadar sig 

själv.  
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”Och så tänker jag, att just det, jag ska gå hem och vara ledig lite, så vet jag att 

jag har väl haft telefonsamtal 1 - 2 gånger om dagen under påskhelgen. Ibland 

kan man känna det. Men det går väldigt upp och ned. Samtidigt vill jag hellre 

ha de här telefonsamtalen hemma och kunna förhindra att min patient går ned 

på tågspåret eller komma hit och se att hon är inlagd och har gjort en intox. Det 

är dubbelt.” 

 

DBT- teamet i Linköping arbetar på så sätt att hälften av gruppen har 

telefoncoachning dygnet runt medan den andra hälften har det på dagtid. Teamet 

uppger att det fungerar olika från kontakt till kontakt och att antalet samtal har 

varit relativt få. Teamet menar att det inte är någon ”uppoffring” för deras del.  
 

”Det är kanske två gånger som jag har pratat med en DBT- patient under 

natten. Någon gång har jag inte hört för att telefonen låg i köket. Det är inget 

krav att man måste svara, men det är klart att man får ringa och man svarar om 

man kan eller har tid. Så för mig är det ingen uppoffring att ha det heller.” 

 

När DBT- teamet i västra länsdelen startades diskuterades telefoncoachningen 

med ledningen och det blev en förhandling om arvoden. Med tanke på risken för 

utbrändhet hos personalen beslutade ledningen att DBT- teamet inte skulle ha 

telefoncoaching utanför kontorstid utan denna skulle istället överlåtas till mobila 

teamet. Teamet har dock telefoncoachning på kontorstid som individuell 

behandling. 

 

I DBT- teamet fanns olika uppfattningar om detta var ett riktigt beslut eller inte. 

Några i teamet såg det som ett bra beslut, då man tyckte det var viktigt att hålla 

isär arbete och privatliv. Man menade att telefoncoachningen skulle inverka för 

mycket på privatlivet. Andra terapeuter i teamet ansåg att det inte kan bli 

detsamma för patienten att ringa till någon man inte känner. Eftersom dessa 

patienter upplever saker som ”svart eller vitt” blir konsekvenserna stora när 

samtalen inte fungerar som det är tänkt.  
 

”Men så är det patienter som tycker det är jobbigt när de inte vet vem som 

svarar. Det spelar ingen roll om man har den där listan för vissa personer tål de 

ju inte.”  ”[…]”.  ”… Och då är det liksom svart eller vitt, det går aldrig att 

ringa mer. Ja, det är det sättet som det fungerar lite på.”  

 

Dessa terapeuter ansåg arbetssättet som ”haltande” jämfört med ursprungs-

modellen och ville därför inte kalla det för telefoncoaching.  
  

”Så det är en haltande modell jämfört med ursprungsmodellen på så vis, för det 

blir inte samma att ringa till ett team där man inte har personkännedom jämfört 

med att ringa till sin egen behandlare och egentligen fungerar det väl inte som 

telefoncoachning.” 
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Terapeuterna beskrev också arbetssättet som en nackdel i behandlingen som 

helhet. Man bedömdes komma fortare framåt i behandlingen om terapeuten själv 

hade telefoncoachningen. Som exempel nämndes att patienten under den första 

”hektiska” perioden ibland ringer för att testa pålitligheten hos behandlaren. 

Vetskapen om att behandlaren finns tillgänglig räcker troligtvis långt menade 

terapeuterna. Vidare ansåg dessa terapeuter att eftersom telefoncoachning är 

manualiserat tar samtalen endast omkring fem minuter och sker bara när 

patienten är i ett akut läge och kanske på väg att skada sig. Om samtalen sköts på 

rätt sätt är detta inte en betungande del. 
 

6.2.5 Anhörigas roll i behandlingen 
 

Under fokusgruppsintervjuerna framkom att anhöriga ses som mycket viktiga för 

behandlingsresultatet. Hur DBT - teamen arbetar med anhöriga skiljer sig åt 

mellan teamen.  
 

Osynlighet kan vändas till delaktighet 
 

DBT - teamet i Norrköping omnämner samarbetet med anhöriga också som 

familjeband och anser att anhöriga är en förutsättning för behandlingen. Man ser 

anhöriga som en mycket stor hjälp genom att de dels kan förändra sitt eget 

beteende gentemot sin anhörig samtidigt som den anhörige själv får hjälp att 

klara av och förbättra sin situation. Personalen ser anhöriga som specialister på 

patientens reaktioner och anser det nödvändigt för ett bra behandlingsresultat att 

de är insatta i behandlingen. Detta särskilt som det handlar om långa 

behandlingstider upp till fyra år.  

 

DBT- teamet i Norrköping inbjuder anhöriga till ett utbildningsprogram en gång 

per år. Utbildningen ger kunskap om DBT- metoden och syftar till att ge 

förståelse för den anhöriga som genomgår behandlingen samtidigt som den 

anhörige själv görs delaktig i behandlingen. Enligt teamet medför denna 

delaktighet att den anhörige går från att ha upplevt sig vara osynlig till att bli 

synlig i vården.  
 

”Jag måste bara få säga det, oh jag skulle kunna prata mycket om det här, det är 

så härligt att få träffa de här anhöriga. När vi träffar dem de första gångerna så 

beskriver de i hur många år de har varit osynliga.” 

 

DBT- teamet i Norrköping beskriver vidare hur anhöriga ofta har fått ”kriga” för 

att deras anhöriga ska få adekvat vård. När deras anhöriga får DBT - behandling 

och de själva som anhöriga blir delaktiga upplever de sig både sedda och 
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bekräftade. För personalen är det glädjande att höra detta samtidigt som man 

upplever det sorgligt att vården har fungerat så.  

 

DBT- teamet i Mjölby arbetar med anhöriga på ett annat sätt. Teamet har haft 

några enstaka anhörigträffar, vilka genomförts en gång per år eller vartannat år. 

Teamet har vid dessa tillfällen träffat de anhöriga på kvällar utanför arbetstid. 

Mötena har främst handlat om diagnosen IPS och DBT. Ibland har patienten själv 

frågat efter öppenvård för en förälder. Mer insatser när det gäller anhöriga har 

diskuterats, men inte kommit igång på grund av bristande resurser. Den 

information som har getts vid anhörigträffarna har ansetts som bra, men enligt 

personalen är det ”annorlunda med det riktiga”.  
 

Anhöriga skapar ringar på vattnet 
 

DBT- teamet i Linköping arbetade inte med familjeband vid starten, men har 

utvecklat detta under de senaste två åren. Man ser det som en viktig del av DBT- 

metoden och för behandlingsresultatet. I gruppen anhöriga ingår mammor, 

pappor, pojkvänner, far- och morföräldrar och andra närstående. Utbildningen 

som är manualstyrd genomförs på kvällstid och innefattar tretton mötestillfällen. 

Deltagarna ges hemuppgifter i form av färdighetsträning. De anhöriga som 

genomgår utbildningen kan efter utbildningen i sin tur utbilda andra närstående.  

 

DBT- teamet i Linköping har utvärderat sitt familjebandsarbete och 

utvärderingen visar på ett gott resultat. Följande citat belyser detta: 
 

”Ja, min patient kom i veckan, och undrade Gud vad har ni gjort med mamma 

egentligen? Hon har ju blivit precis förändrad och hon har ju köpt det där 

fullständigt. Hon låter precis som du. Hon vill ju börja jobba med sådant sedan. 

Ja, så det blir ju ringar på vattnet. Om mamman blir med på metoden så kan 

hon möta och bemöta och gå in i saker, närma sig på ett annat sätt. Och sen blir 

det ringar på vattnet så att patienten också blir mer på till metoden.” 

 

Att ständigt ha jour 
 

När det gäller anhöriga, beskriver teamen, att familjerna ofta har stormiga 

relationer som gör att man pratar förbi varandra. Trots vuxna barn upplever 

många anhöriga sig ständigt ha jour, vilket innebär att man till exempel inte vågar 

åka på semester. Genom att bli delaktig i behandlingen kan man som anhörig få 

ett lugnare förhållningssätt och bli friare i sin relation till den anhörige som 

genomgår behandlingen.  
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”Trots att man har vuxna barn som inte bor hemma längre så vågar de inte åka 

på semester och sådant. Alltså man har en ständig jour som anhörig och ett lite 

lugnare förhållningssätt till den där jouren kanske man kan få.” 

 

6.3 Den terapeutiska alliansen 
 

6.3.1 Alliansen är ett redskap i behandlingen 
 

Inledningsvis vill jag lyfta fram att personalen ser den terapeutiska alliansen som 

ett redskap att nå fram till patienten och med hjälp av den skapa möjligheter till 

förändring. Alliansen ses som det viktigaste verktyget i behandlingen och utan 

den fungerar inte samarbetet. Personalen beskriver att grunden för alliansen läggs 

under den inledande fasen i relationen. I diagnosen IPS, som de flesta av 

patienterna har, innefattas problem med kommunikation och att kunna lita på 

människor, vilket enligt personalen medför att mycket tid behöver läggas på att 

skapa en allians. Följande citat belyser detta: 
 

”Den är viktig, alltså alliansen är det viktigaste tycker jag i DBT. Har man inte 

något samarbete i alliansen med patienten så fungerar det inte alls, tycker jag. 

En del patienter som går i DBT har stora problem just med kommunikation och 

lita på människor och sådär, så det kan ju gå åt väldigt mycket tid till det, att 

skapa det här. Men har man ingen allians så fungerar det inte över huvudtaget. 

Den är så pass viktig.” 

 

Att upprätthålla alliansen kräver att terapeuten ständigt agerar och har en plan för 

sitt agerande. Personalen beskriver att alliansen ser olika ut beroende på hur 

patienten är. En del patienter får terapeuten arbeta mycket med för att nå fram till, 

och överbrygga den distans som terapeuten upplever kan finnas mellan dem, 

medan det med andra patienter tar kort tid att skapa en allians. Personalen menar 

att man får olika roller i samarbetet med patienten och man är medveten om 

alliansens betydelse i varje möte med patienten. Personalen uttrycker det som att 

”man använder sig själv” på olika sätt beroende på vart man vill nå. Målet är att 

upplevas som trygg och pålitbar i relationen. 
 

”Man måste vara aktiv och veta vad man håller på med, att man har en plan 

ständigt. ”[…]” Och man märker, eftersom man har många olika patienter, att 

alliansen är på lite olika vis beroende på vem man fungerar med. En del får 

man jobba stenhårt med för att nå fram till och till och med ta upp det i mötet, 

att vad är det som gör att det är en distans mellan oss och sedan försöka jobba 

på den ganska mycket. Och med en del så kommer det väldigt snabbt och lätt. 

Ja de vill kramas när man går därifrån efter första mötet nästan och det känns 

så där jättevänligt, som om man blir en trygg person och fullständigt pålitbar 

direkt. Så man får olika roller. Så den där alliansen är man väldigt medveten 

om i varje möte och man använder sig av den som ett redskap för att nå fram.” 
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6.3.2 Ett känslomässigt och socialt samspel 
 

Teamen beskriver alliansen som ett känslomässigt och socialt samspel. Grunden 

för att alliansen känslomässigt ska fungera är att man tycker om varandra och ett 

tecken på samspel är att båda försöker göra det man är överens om från början. 

Det viktigaste tecknet på en god allians menar teamen är att man kan prata om 

problem och reda ut varför det som är överenskommet inte blir gjort. Att båda 

förstår när man har hamnat fel och kan diskutera detta kräver ett känslomässigt 

samspel och en konstruktiv diskussion och ses som ett kvitto på god allians.  
 

”Då behöver båda vara med på vad som faktiskt är jobbet, så att man kan gå 

tillbaka till det. Att se att man faktiskt har hamnat snett så det tycker jag är 

kvittot på att man har en god allians. Att det går att få ihop det när det spricker 

för det gör det ju hela tiden, eller inte hela tiden men väldigt ofta.” 

 

En av terapeuterna understryker att både patient och terapeut har betydelse för 

alliansen och anser att det ultimata är om patienten kan se och säga till när 

terapeuten har gjort något som stör terapin.  
 

”Som sagt det gäller ju både patient och jag som behandlare. För jag kan ju 

vara terapistörande också i den här relationen. Det ultimata är om patienten har 

förstått metoden och om hon eller han själv kanske kan se när jag är det och 

säga det. Det är det ultimata för då har man verkligen skapat en allians.” 

 

Teamen beskriver vidare att en förutsättning för en god allians är att både patient 

och behandlare känner sig trygga i situationen. Andra förutsättningar som 

uttrycks är att man kan lita på varandra och är ärlig och lyhörd.  Det framkommer 

att detta kräver mycket arbete på grund av patienternas bakgrund med brist på 

tillit. Det anses viktigt att våga fortsätta arbetet och att kunna prata om svåra 

saker när någon lögn förekommit eller att något inte har berättats. Detta 

förhållningssätt ses som ett ömsesidigt ansvar och man kommer mycket nära 

varandra på detta sätt. 

  
”Ja, att man kan lita på varandra och att man är trygg och att man är ärlig och 

pratar tydligt och sådär. Men det är ju inte alltid så lätt när det gäller DBT- 

patienter för den finns ju inte alltid där. Utan det är ju att man vågar jobba på 

trots att det kanske har varit någon lögn eller något som inte har berättats. Att 

man vågar säga saker till varandra. Ändå lita på att man finns kvar där så man 

är såklart en trygghet i sig då. Man vågar prata om väldigt svåra saker, man 

behöver ju gå in på områden som inte är så bekväma alla gånger och man 

kommer väldigt nära varandra.” 

 

Här poängteras åter att ett tecken på en god allians är att patienten vågar säga 

obekväma saker till terapeuten som till exempel ”du var inte där när jag behövde 

dig”. Detta belyses av följande citat: 
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”När du sa så där förra gången eller när du faktiskt inte var där när jag behövde 

eller inte svarade i telefon det kändes inget bra. Att man faktiskt är lyhörd för 

det och kan prata om det. För det är ju viktigt, åt båda hållen när de äntligen 

kommer och vågar säga det.” 

 

6.3.3 Relationen bygger på anknytning  
 

Teamet i Mjölby beskriver alliansen med patienten som en bas uppbyggd på tillit 

och anknytning. Man bygger en allians på samma sätt med alla patienter, men 

man menar att det är speciellt svårt med DBT - patienter som har IPS som 

diagnos och multiproblematik. För att skapa en god allians får terapeuten därför 

ofta själv ta mer initiativ för att bygga upp relationen. Praktiskt handlar det för 

terapeuten om att vara aktiv, ringa upp om patienten inte kommer och ta hand om 

praktiska frågor. 
 

”Man försöker få kontakt och man bygger en bas. Man bygger liksom upp en 

tillit och anknytning det gör man med alla. Och det är speciellt jobbigt med 

DBT mer än med andra, för vi har ju ganska tunga patienter. Vi har ju inte de 

här med enkla diagnoser utan de har ju multiproblem de flesta och då handlar 

det ju väldigt mycket om att man måste vara aktiv och ringa upp och ta hand 

om väldigt mycket.” 

 

En av terapeuterna beskriver sitt agerande som att han kopplar bort DBT och ser 

en person framför sig som har ett litet barn inom sig med behov och önskningar.  
 

”Jag försöker att koppla bort det här med DBT och istället ser jag en person 

framför mig. Den personen har ett litet barn inom sig som har sina behov och 

önskningar och sådär. Sedan förhåller jag mig till det på något sätt.”  

 

Teamet i Mjölby beskriver att patienterna ofta har störningar i anknytningen. 

Man menar att alla relationer bygger på anknytning eller störningar i 

anknytningen. Detta göra att man prioriterar en god kontakt med patienten och 

särskilt i början av relationen. Anknytning ses som en förutsättning för att man 

ska kunna arbeta tillsammans i alla sorts terapier.  
 

Patienterna har ju ofta väldiga störningar i just anknytningen och anknytningen 

är ju viktig över huvud taget för att få igång den här alliansen. Överhuvud taget 

alla relationer bygger ju på anknytning eller störning i anknytning. Så på något 

vis så är det vad man prioriterar väldigt mycket i början att få kontakt med 

patienten och få en bra anknytning.”  

  

Det ställs stora krav på terapeuten att vara tydlig såväl i det individuella 

behandlingsarbetet som med behandlingsmål och livsmål. Det gäller att 

återkommande stämma av dessa så att man är överens om målen. Teamet 

poängterar åter att den egna rollen är viktig för att skapa alliansen.  
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”Ja, alltså jag tycker ju den egna rollen är jätteviktig för att skapa den här 

alliansen…”[…]” … Det är lätt som behandlare att tro vi strävar mot samma 

mål och att man är tydlig i det individuella arbetet vad man har för mål och 

behandlingsmål och livsmål. Det kanske visar sig ibland att det kanske inte är 

så tydligt för patienten som man som behandlare tycker. Det är någonting som 

man tycker har blivit mer och mer uppenbart ju mer man har arbetat med det.” 

 

Alliansen ger och tar energi 
 

Vid beskrivningen av alliansen tar teamen upp att arbetet både ger och tar 

energi. Att utöva DBT - metoden och de olika verktygen på rätt sätt ställer krav 

på terapeuten och tar samtidigt energi. Som exempel nämns relationsfärdigheter 

eller reglering av känsla både före och under patientkontakten. 
 

”I det här behöver jag också utöva de här verktygen i samspel med patienten. 

Jag behöver också tänka på mina relationsfärdigheter tillsammans med henne 

eller honom eller på reglering av känsla. Och det upplever jag ibland kan vara 

lite energikrävande och tankemässigt tar det då energi innan man ska träffa just 

den patientkontakten.” 

 

Att ha hopp är avgörande för behandlingen 
 

Det är dock inte självklart vad i arbetet som tar eller ger energi till terapeuten. 

Perioder och situationer där behandlingen går bakåt kan ändå ge energi menar 

teamen. Avgörande för att kunna känna och få energi är att det finns hopp. 

Teamen menar att så länge samarbetet med patienten fungerar och känslan av 

hopp finns så finns också energin och kraften att fortsätta. Det som enligt en av 

terapeuterna kan ta mest energi är när det händer lite i behandlingen och hon 

upplever det därför som bättre när det ”stormar och krånglar”. 
 

”Ja, alltså det är inte så självklart; det är inte så enkelt vad som gör att en 

kontakt eller varför ett visst samtal uttröttar en och ett annat ger en energi. 

Ibland kan det vara jättetuffa perioder som ändå ger energi tycker jag. Det är 

väl någon känsla av att man faktiskt har hopp så där.” 

 

6.3.4 DBT - metoden ger terapeuten stöd i sitt agerande  
 

Under fokusgrupperna återkommer teamen till att de patienter som genomgår 

behandlingen har stora behov och relationssvårigheter, vilket också är en del i 

diagnosen IPS. Det gäller för terapeuten att balansera svårigheten att vara en 

person som patienten kan lita på och skapa känslomässiga band till samtidigt som 

terapeuten ska ställa krav på patienten att ta egna initiativ. Teamen beskriver 

detta som att ”knuffa patienterna bort eller ut i ett sammanhang” istället för att 
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”rå om dem” och ”fixa saker åt dem”.  
 

”Det är också en sida av alliansen, i det här med DBT tycker jag, att vi har 

patienter som har mycket behov i behandlingen och som har 

relationsbekymmer. Det ingår liksom i diagnosen. Och då brottas vi ju med att 

dels kunna vara personer som är något att lita på och som man kan skapa ett 

starkt känslomässigt band till, och samtidigt går det lite på tvären att vi behöver 

ställa krav på patienterna, att förklara att de ska göra saker själva och sådär. På 

det sättet också knuffa patienterna bort eller ut i sammanhang och sådär, istället 

för att rå om dem och hjälpa dem på det där sättet att man fixar saker åt dem.” 

 

Ett annat team uttrycker det på ett liknande sätt genom att beskriva att alliansens 

ena sida är att skapa starka känslomässiga band och den andra att kunna ställa 

krav och knuffa patienten vidare.  Teamet menar att det finns mycket i DBT- 

metoden som ger stöd och hjälp vid prioriteringar och hur problem ska hanteras. 

Man anser det viktigt att hålla sig till metoden också när patienten vill ta upp 

andra saker. En god allians ses som en förutsättning för arbetet och att kunna nå 

förändring.  
 

”Man håller sig till metoden och strukturen, det är jätteviktigt med alliansen 

såklart. Vi finns ju där och vi har ju kontrakt, vi finns till. Men just det där att 

få balansen genom att knuffa och finnas alltså, förstår ni vad jag menar. Det är 

ju lite en förutsättning för att kunna knuffa vidare att vi har en allians. Men det 

finns ju väldigt mycket som är i själva metoden, mycket tankar om hur man ska 

jobba, hur man ska prioritera, vilka problem man ska ta upp och jobba med.” 

 

För att nå framgång i behandlingen krävs därmed att terapeuten kan balansera 

negativt beteende mot ett relevant kravställande. Teamet ger som exempel att 

kunna ta hand om patientens dåliga samvete över sin självskada eller annat 

förstörande beteende och samtidigt ställa krav. Vidare kan patienten få dåligt 

samvete när denne inte kan motsvara överenskomna mål. Att kunna ställa krav 

vid dessa och liknade situationer anser personalen bygger på att det finns tillit 

och förtroende mellan patient och terapeut.  
 

”Det kan bli lite sådär att om man har en god allians så kan det också vara så 

att patienten upplever att man skäms mer, om man skadar eller förstör, om man 

inte klarar saker. […] Man får ta hand om det som uppstår i och med att man 

har den relation man har då. För det är klart att om man inte vill att patienterna 

ska ha dåligt samvete, då behöver man inte vara så där varm och ha så god 

allians och så slapp man att bry sig så mycket om det. Men för att nå framåt så 

är det ju viktigt.” 

 

Teamen beskriver att DBT - metoden med dess struktur, ramar och verktyg är ett 

stort stöd för terapeuten vid de tillfällen då det krävs att terapeuten förmedlar 

både krav och trygghet. Genom att använda metoden kan terapeuten bygga upp 

och stärka alliansen samtidigt som patienten vet vad som väntar i behandlingen. 
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I jämförelse med andra terapier anser personalen att man har mer stöd av DBT – 

metoden än av andra behandlingsmetoder. Man uttrycker det som att man har en 

teori och ett mål att luta sig mot som är mer tydligt än vid andra terapeutiska 

kontakter. 
 

”Jag har liksom en teori och ett mål att luta mig emot som är mera tydligt än 

man har i andra sammanhang och haft i patientkontakter. Där har inte de här 

målen och perspektiven och ramen varit tydliga så det underlättar för mig. Jag 

är ju viktig i all typ av relation med någon annan tycker jag. Allt det jag gör har 

ju betydelse för hur vi ska bli.”  

 

DBT – metoden har också en tydlig inriktning på förändringsarbete. Ramarna för 

detta arbete går ibland mot vad terapeuten annars skulle göra i sina 

patientkontakter. De svåra beslut som måste tas vid sådana tillfällen kan göras 

genom att man har teorin som stöd. Arbetssättet gör också att man kommer 

väldigt nära patienten och vågar ta även de svåra besluten.  
 

”Här så tycker jag att det är lite tydligt inriktat på förändringsarbete och att 

man ska framåt och att man ibland kanske får ja, hålla sig till de här ramarna, 

vilket kanske går emot vad man kanske annars skulle göra i andra terapeutiska 

kontakter. Det kan ibland bli svåra beslut som man behöver ta som man annars 

kanske lätt skulle vika för i andra terapeutiska relationer. Men här har man 

teorin att luta sig mot och det gör ju också att man behöver vara väldigt, 

komma väldigt nära den här personen och våga sätta ned foten.” 
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7. Resultatdiskussion 

 

Studiens syfte har varit att undersöka hur personalen upplever och beskriver 

DBT som behandlingsmetod. Studien har också syftat till att undersöka hur 

personalen upplever den terapeutiska alliansen och vilken betydelse den har för 

behandlingen. Det resultat som framkommit i form av personalens erfarenheter 

och uppfattningar speglas i detta avsnitt emot tidigare forskning och 

anknytningsteorin. Flera av den tidigare forskningens slutsatser bekräftas i 

denna studie och några nya aspekter har trätt fram. Inledningsvis analyseras 

personalens beskrivning av patientgruppen, därefter DBT som metod och 

avslutningsvis den terapeutiska alliansen.  
 

7.1 Beskrivning av patientgruppen 
 

Tidigare forskningsstudier om DBT som behandlingsmetod visar att 

behandlingsformen vänder sig till patienter med diagnosen IPS. Patienter med 

denna diagnos kännetecknas av instabilitet i reglering av känslor och 

impulskontroll (Landstinget i Östergötland 2011) och brister i hanteringen av 

sociala samspel och nära relationer (Herlofson & Ekselius 2010, s. 490). Vidare 

beskrivs självskadebeteende som en hanteringsstrategi för denna patientgrupp 

(Lindgren 2011). Av fokusgruppsintervjuerna framgår att de patienter som 

genomgår behandling har någon form av självskadebeteende och en 

multiproblematik. Personalen beskriver patienterna som uppfyllda av sina 

känslor och att förmågan att reglera känslorna är nedsatta, vilket gör 

patientgruppen sårbar och utsatt. Teamen anser att självskadande är ett sätt att 

minska aggressivitet och därigenom göra livet lite uthärdligare. Enligt 

anknytningsteorin skulle patienternas svårigheter att reglera känslor och 

självskadebeteende kunna tyda på otrygg och bristande anknytning (Broberg et 

al. 2006; Broberg et al. 2009). 

 

I Lindgrens avhandling (2011) belyses hur vårdarna känner sig frustrerade, arga 

och maktlösa vid möten med självskadande patienter. Denna bild bekräftas av 

DBT- teamen som anger att det inom hälso- och sjukvården finns negativa 

föreställningar och okunskap om patienter med självskadebeteende. Patienterna 

ses ofta som manipulativa och besvärliga och bemöts därvid på ett oförstående 

sätt av hälso- och sjukvårdspersonal. Exempel på personalens okunskap ges från 

akutavdelningen och geriatriken. Diagnosen IPS kännetecknas av instabilitet i 

reglering av känslor, relationsproblem och låg självkänsla (MINI-D IV 1995, s. 

219). Detta är enligt anknytningsteorin även kännetecknande för bristande 

anknytning (Broberg et al. 2006; Broberg et al. 2009) . 
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Enligt Lindgren (2011) är betydelsen av vårdare som lyssnar och försöker förstå 

personen som skadar sig och de närstående tydlig. Andra studier visar att all 

involverad personal har betydelse för behandlingsresultatet (Herscehell et al. 

2009). Vidare redovisas i studier att all personals förhållningssätt och 

bemötande gentemot patienterna är en del av den psykoterapeutiska 

behandlingen (Westling, Herlofson & Nilsonne 2010, s. 553ff). Vid 

fokusgruppsintervjuerna framhålls vikten av att hälso- och sjukvårdspersonal 

erhåller kunskap om diagnosen IPS och orsakerna till självskadebeteende samt 

får verktyg att bemöta patienterna på ett adekvat sätt. Att personalen förmedlar 

hopp anses avgörande för behandlingen, vilket överensstämmer med Lindgrens 

(2011) studie. Det gäller här för personalen att lyssna och försöka förstå 

personen som skadar sig och på så sätt skapa goda relationer. Anknytningsteorin 

antar att nya anknytningsmönster kan aktiveras när patienten är i behov av hjälp. 

Om patienten erhåller god vård och ett gott bemötande av hälso- och 

sjukvårdspersonal, grundad på kunskap om patientens diagnos, skulle detta 

kunna leda till att nya anknytningsmönster utvecklas som bidrar till en förbättrad 

livssituation för patienten. 

 

I detta avsnitt är det också viktigt att lyfta fram DBT - teamens vilja att förmedla 

att ett liv som självdestruktiv är outhärdligt och skulle patienterna kunna göra på 

något annat sätt hade man gjort det. När teamen säger att ”vi har en annan 

sanning” tolkas detta som att det är just det man avser med en annan sanning. 

Lindgrens (2011) beskrivning av självskadande som en hanteringsstrategi 

bekräftas härmed i studien. 

 

Av fokusgruppsintervjuerna framgår vidare att självskadande fortfarande är 

förknippat med något skamfyllt såväl av patienter som anhöriga. Detta visar 

också på behovet av kunskap om patientgruppen. I detta sammanhang bör också 

betonas att de patienter som genomgår DBT- behandling ofta har funnits i 

vården sedan barndomen och många av dessa bär på erfarenheter av att ha blivit 

bemötta med oförståelse.  

 

Som avslutning på detta avsnitt framhålls risken för att patienter med 

självskadebeteende blir dubbelt utsatta dels genom sin sjukdom dels i form av 

oförståelse och okunskap. Hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap om 

patienter med diagnosen IPS kan därmed ses som betydelsefull för såväl vården 

som bemötandet och patienternas möjligheter att utveckla nya trygga 

anknytningsmönster för att på så sätt uppnå självrespekt och ett meningsfullt liv 

(Perris 1996, s. 289). 
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7.2 Dialektisk beteendeterapi som metod 
 

Den teoretiska inspirationen för DBT utgår för det första från ett 

beteendeterapeutiskt perspektiv, för det andra från vikten av acceptans som 

innebär terapeutens och patientens acceptans av patientens problem. Den tredje 

delen består av validering, det vill säga få känslor, tankar och handlingar 

bekräftade (Ringström 2011, s. 26 - 27). Under fokusgruppsintervjuerna 

beskrivs och diskuteras dessa tre delar. Validering och medveten närvaro ses 

som den röda tråden i behandlingen och mycket tid läggs på träning av dessa. 

Genom acceptans bekräftas och accepteras patientens problem samtidigt som 

man arbetar med att förändra dem. Terapeuter som erbjuder en trygg bas kan 

enligt anknytningsteorin hjälpa patienten att skapa en balans mellan validering 

och acceptans och föra processen framåt, så att patientens självkänsla och andra 

förmågor stärks (Perris 1996). Teamen menar att det är kombinationen av de 

pedagogiska inslagen och den känslomässiga bearbetningen som gör DBT 

verkningsfull. Personalens sammanfattande uttryck av metoden ”det handlar om 

hur det är att vara människa” ses som belysande för hur metoden fungerar. 

 

Under fokusgrupperna framkommer att manualstöd utgör en del av DBT. 

Teamen beskriver både för- och nackdelar med manualer i terapeutiska 

sammanhang, men framhåller att när det gäller DBT så är manualen en trygghet. 

Teamen återkommer under samtalens gång till att manualerna är en hjälp att nå 

framåt i behandlingen.  

 

DBT - teamen beskriver vidare metoden som ett samarbetsprojekt mellan 

terapeut och patient. Med hjälp av DBT tränas grundläggande färdigheter som 

problem med tankar och identitet, relationer, känslor samt beteenden för att öka 

och förbättra patientens livskvalité. Genom samarbetet får också patienten 

möjlighet till en ny trygg anknytning. Enligt anknytningsteorin kan detta ses 

som att patienten får en ”tillrättaläggande” eller ”ersättande” erfarenhet, vilket 

ger patienten möjlighet att omvärdera tidigare anknytningsmönster och utveckla 

nya sådana (Broberg et al. 2009, s. 289).  

 

Samtliga DBT - team beskriver teamets betydelse som stor. Terapeuten kan luta 

sig mot teamet vid svåra beslut genom att använda sig av hela gruppen eller en 

enskild kollega. Genom personalens beskrivning visas att det är med hjälp av 

teamet som patientens ångest och svårigheter kan bemästras och teamet blir på 

så sätt både ”hållande” och avlastande för terapeuten.  Personalens beskrivning 

tyder också på att det krävs ett helt team för att möta patienter med diagnosen 

IPS.  

 

Patienter med IPS beskrivs ofta ha ett beteende som kan leda till slitningar inom 

en personalgrupp, genom att okritiskt idealisera vissa kollegor och nedvärdera 
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andra (Herlofson & Ekselius 2010, s. 490). Under intervjuerna togs dock detta 

inte upp av någon fokusgrupp. Istället betonades att problem kunde redas ut med 

hjälp av hela teamet eller en enskild kollega.  

 

Telefoncoachning och dess betydelse diskuterades ingående av DBT- teamen. 

Olikheterna i arbetssätt mellan länsdelarna anses till vissa delar vara en fråga om 

resurser. Av teamens redogörelser framgår att terapeuten inte upplevs vara 

utbytbar för patienten. Telefoncoachning skulle därmed kunna påverka bandet 

och närheten till terapeuten och hur mycket patienten själv får bära av sin ångest 

och sina problem. Detta medför i sin tur att telefoncoachning kan ge möjlighet 

att upprätthålla och förstärka det emotionella band som finns mellan terapeut 

och patient, vilket enligt anknytningsteorin kan liknas vid det band som 

utvecklas mellan barn och förälder (Broberg et al. 2006, s. 208). Närhet, omsorg, 

tillit och trygghet är här viktiga faktorer som utvecklar bandet mellan terapeut 

och patient på liknande sätt som mellan barn och föräldrar (Broberg et al. 2006, 

s. 14).     

 

Under fokusgruppsintervjuerna framkommer vidare att anhörigkontakten är en 

viktig del i behandlingen och för behandlingsresultatet. Anhöriga är emellertid 

olika delaktiga i behandlingen beroende på var i länet som behandlingen 

genomförs. I östra och centrala länsdelen är anhöriga delaktiga genom 

utbildningsprogram medan anhöriga i västra länsdelen inte utgör en del i 

behandlingen. De olika arbetssätten ses som en resurs – och organisationsfråga 

av teamen. Anhöriga blir genom utbildningen synliga av vården, vilket har stor 

betydelse för de anhöriga själva. Deras kunskap och engagemang skapar också 

ringar på vattnet gentemot andra närstående.  Den avlastning och det lugnare 

förhållningssätt som anhöriga beskriver att anhörigutbildningen ger visar också 

på att anhörigutbildningen är en viktig del i DBT. Metodens arbetssätt gentemot 

anhöriga bidrar samtidigt till att patientens anknytning till anhöriga och andra 

närstående kan stärkas och nätverk utökas.  

 

Av fokusgruppsintervjuerna framgår att teamen bedömer DBT som en 

framgångsrik metod. För att nå goda resultat uttalar personalen att metoden 

måste anammas i sin helhet där också hemsituation behöver vägas in. DBT - 

teamens olika arbetssätt med anhöriga och telefoncoachning tyder på att 

behandlingsresultatet är beroende av de möjligheter teamet har att använda 

metoden i sin helhet och vilka resurser som teamet har till sitt förfogande i form 

av tid och ekonomiska förutsättningar. Telefoncoachning och anhörigas 

delaktighet kan därmed ses som en resurs- och organisationsfråga.  
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7.3 Den terapeutiska alliansen  
 

Flera studier har funnit att en positiv allians bidrar till ett gott 

behandlingsresultat (Duncan et al. 2005, s. 37). Vid fokusgrupperna anges att 

teamen ser den terapeutiska alliansen som det viktigaste verktyget i 

behandlingen. Teamen beskriver alliansen som ett känslomässigt och socialt 

samspel genom vilken möjligheter till förändring skapas. Detta kan liknas vid 

det samspel som uppstår i nära relationer och som utgör en bas för utveckling av 

relationer enligt anknytningsteorin. 

 

Perris (1996) beskriver att den terapeutiska allians som utvecklas mellan 

terapeut och patient innehåller tre huvudkomponenter. Det är dels den bindning 

som uppstår mellan terapeut och patient, dels de mål man arbetar för att uppnå 

dels de uppgifter som terapeut och patient är överens om att uppnå inom ramen 

för terapin. Teamen poängterade vid fokusgruppsintervjuerna att det var 

betydelsefullt att vara överens om både behandlings- och livsmål samt de 

uppgifter som ingår i behandlingen. Detta ställer krav på terapeuten att ständigt 

vara aktiv och ha en plan för samarbetet med patienten. Teamen menade att 

alliansen är ett ömsesidigt ansvar för terapeut och patient. 

 

Gordan (2005) skriver att alliansen bygger på patientens förmåga att våga hysa 

tillit till sin terapeut så att det blir möjligt för patienten att fullfölja behandlingen 

även vid oro, ångest och starka påfrestningar. Kåver (2011) uttalar att viktigast 

är klientens upplevelse av trygghet och att patienten vågar öppna sig om sitt 

inre, om det mest smärtsamma, samt lita på att terapeuten orkar ta emot och 

arbeta med det. Betydelsen av en stark allians och terapeutens personliga 

egenskaper poänteras också av Ackerman & Hilsenroth (2001). DBT- teamen 

beskriver detta genom att ange att målet för terapeuten är att upplevas som trygg 

och pålitbar, vara lyhörd och ärlig samt att tillit och trygghet i relationen är en 

förutsättning för samarbetet. Detta är egenskaper som lyfts fram i 

anknytningsteorin som viktiga faktorer för skapandet av anknytning (Bowlby 

1994, ss. 171-174).  

 

Patienter med diagnosen IPS har svårt att känna tillit och mycket kraft läggs 

därför på alliansen enligt teamen. Teamen menar att grunden för alliansen läggs 

under den inledande fasen och att det bästa beviset på god allians är när 

patienten vågar ta upp om det är något hos terapeuten som stör terapin. Vikten 

av den inledande fasen kan jämföras med den tidiga barndomen där 

anknytningsbeteendet ses som särskilt betydelsefullt enligt anknytningsteorin 

(Broberg et al. 2006, ss. 13-14). 

 

Teamen beskriver vidare alliansen med patienten som en bas uppbyggd på 

anknytning och tillit. Man menar att alla relationer bygger på anknytning eller 
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störningar i anknytningen.  En av terapeuterna beskriver att denne i 

behandlingssituationen ser ett litet barn med behov och önskningar framför sig. 

Enligt anknytningsteorin är målet för terapin att patienten ska granska sig själv 

och sina anknytningsgestalter och kunna ompröva de föreställningar som präglat 

patienten (Bowlby 1994, ss. 173 -174). Med hjälp av anknytningsteorin 

synliggörs här behovet av nära relationer och relationen mellan barn och 

förälder. Genom DBT tränas och utvecklas tillit och förtroende för att stärka 

anknytningsmönster och föra processen framåt. 

 

Av fokusgrupperna framgår även att alliansen både ger och tar energi och som 

exempel gavs att reglering av känslor och relationsfärdigheter tar energi. 

Teamen menar att avgörande för att känna och få energi är att det finns en 

känsla av hopp. Detta överensstämmer med Lindgrens avhandling (2011) där 

hopp och hopplöshet visade sig vara en röd tråd genom samtliga delstudier. 

 

Under fokusgrupperna beskrivs terapeuternas svårigheter att kunna balansera att 

vara någon att lita på och samtidigt kunna ställa krav. Det gäller här för 

terapeuten att kunna balansera negativt beteende mot ett relevant kravställande, 

vilket ställer stora krav på alliansen.   Teamen kallar detta att ”knuffa patienterna 

bort eller ut i ett sammanhang”. Teamen menar att det finns mycket i DBT - 

metoden som ger stöd och hjälp vid sådana tillfällen och att metodens struktur, 

ramar och verktyg utgör ett stort stöd. Terapeutens arbetssätt kan liknas vid 

föräldrarollens uppgift att balansera närhet och beskydd med självständighet och 

betoning av egen styrka (Broberg et al. 2006, s. 14).  

 

Vidare bör framhållas att terapeuterna har en stark tilltro till de olika delarna i 

DBT och till metoden som helhet. Samtidigt har patienterna en stark tilltro och 

tillit till terapeuten. Terapeutens bindning till metoden skulle kunna liknas vid 

patientens tillit till terapeuten och beskrivas som parallella processer. 
 

Avslutande reflektioner 
 

Avslutningsvis ges här några reflektioner om studiens resultat som behandlar de 

nya aspekter som framkommit i förhållande till tidigare forskning. Den tidigare 

forskning som studerats behandlar främst patienters upplevelse av DBT medan 

denna studie beskriver personalens upplevelse av DBT och den terapeutiska 

alliansen. En av dessa nya aspekter handlar om anhörigas betydelse för 

behandlingsresultatet, där studien visar att anhöriga genom DBT blir synliga i 

vården och genom metoden kan bidra med kunskap som utvecklar både den 

anhöriga som genomgår behandlingen och den anhöriga själv. Avlastning och 

ett lugnare förhållningssätt för den anhöriga samt ett utökat nätverk för den som 

genomgår behandlingen lyfts även fram som betydelsefulla faktorer. 
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Resultatet visar också på teamets stora betydelse för såväl patienten, terapeuten 

som för teamets arbete som grupp. DBT - teamens beskrivning tyder på att det 

krävs ett helt team för att kunna möta patienter med IPS på grund av den 

multiproblematik och känslomässiga sårbarhet som dessa patienter har.   

 

En ytterligare ny aspekt som lyfts fram i studien, i jämförelse med tidigare 

forskning, handlar om behovet av att känna hopp. Betydelsen av att känna hopp 

och hoppfullhet för patienten beskrivs i Lindgrens (2011) studie. I denna studie 

framhålls behovet av att känna hopp också för terapeutens möjlighet att orka och 

kunna genomföra DBT. 

 

Andra aspekter som skulle kunna framhållas som nya är den tillit och trygghet 

som terapeuterna känner till manualen för DBT. I den tidigare forskning som 

studerats har manualens betydelse som trygghet för terapeuten inte tagits upp. 

En ytterligare aspekt är att teamen framhåller vikten av att DBT genomförs i sin 

helhet. För att uppnå bästa resultat bör alla delar i metoden användas, vilket 

inkluderar telefoncoachning och anhörigkontakter. 

 

 

Vidare kan som ny aspekt framhållas den dubbla utsatthet som patienterna har 

dels genom sin sjukdom dels i form av ett oförstående bemötande. Genom detta 

belyses att hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap om diagnosen IPS påverkar 

såväl vården som bemötandet av patienten och därmed patientens möjligheter att 

uppnå självrespekt och ett meningsfullt liv.  
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8. Slutdiskussion 
 

Avsikten med denna slutdiskussion är att relatera resultatet till en bredare 

diskussion om hälsa ur ett strukturellt perspektiv samt diskutera möjligheten för 

hälso- och sjukvården att förbättra vården för patienter med IPS. 

 

Patienter med diagnosen IPS är känslomässigt sårbara och lever med ett stort 

lidande i form av svårigheter att hantera sociala samspel och nära relationer. 

Självskadande är ofta förekommande, vilket fortfarande är förknippat med skam 

- och skuldbeläggning. Detta gör patienterna till en socialt utsatt grupp som 

möter många olika sorters problem både under uppväxten och i vuxen ålder. Ett 

sätt att förstå dessa patienters situation och hur livsvillkoren skulle kunna 

förbättras är att sätta in patientgruppen i det vidare perspektiv som hälsans 

bestämningsfaktorer utgör. 

 

Hälsans bestämningsfaktorer (figur) är ett sätt att åskådliggöra faktorer som 

påverkar hälsotillståndet (Whitehead & Dahlgren 1991). Såväl miljö- och 

samhällsekonomiska strategier som politiska beslut om exempel utbildning, 

boende, fritid, kultur och trafik påverkar hälsan. Individen kan själv påverka 

vissa faktorer genom sina val av till exempel kost-, alkohol- och motionsvanor. 

Ålder, kön och arv är faktorer som inte kan påverkas, men som bör beaktas.  
 

 

Figur 1 Schematisk bild av hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga det som påverkar hälsan. Bearbetning efter 

original av Göran Dahlgren och Margret Whitehead 1991. 

 

Genom figuren med hälsans bestämningsfaktorer belyses att hälsan påverkas av 

flera olika faktorer, såväl strukturella som individuella, och att sambanden är 

komplexa. Detta gäller såväl psykisk som fysisk hälsa. För att förbättra 
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livsvillkoren för patienter med IPS innebär detta att insatserna skulle behöva 

sättas in tidigt, samordnas av flera aktörer och på flera nivåer utifrån ett 

helhetsperspektiv och ett långsiktigt förhållningssätt. Hälso- och sjukvården är 

en av dessa aktörer, men kan inte ensam skapa hälsa och förbättrade livsvillkor 

utan detta är beroende också av andra aktörers insatser.  

 

Genom fokusgruppsintervjuerna med DBT - teamen framkommer att vården 

skulle kunna förbättras inom flera områden för patienter med IPS. Hälso- och 

sjukvårdspersonalens kunskap och kompetens om psykisk ohälsa generellt 

skulle behöva stärkas, samt i olika grad beroende på verksamhetsområde, om 

diagnosen IPS, självskadebeteendets orsaker och DBT som metod. Andra sätt att 

förbättra vården innefattar att ta tillvara anhörigas kunskap och erfarenheter. 

Vården för patienter med självskadebeteende skulle också kunna förbättras 

genom tydligare ansvarsfördelning samt bättre samarbete och information 

mellan öppen - och slutenvård. Ekonomiska medel som bidrar till att DBT – 

metodens samtliga delar kan genomföras utgör också ett sätt att förbättra vården 

för patientgruppen.   

 

Efter genomförda fokusgruppsintervjuer bedöms hälso- och sjukvård, tidiga 

insatser, samverkan, uthållighet och långsiktighet samtliga vara viktiga faktorer 

för att kunna skapa god hälsa och goda livsvillkor för patienter med IPS. 
 

8.1 Kunskapsbidrag och förslag på vidare forskning 

 

Den psykiatriska forskningen är eftersatt i jämförelse med andra 

forskningsområden inom hälso- och sjukvården. Förhoppning med denna studie 

är att den ska kunna bidra till en djupare förståelse för patienter med diagnosen 

IPS, hur personalen upplever DBT som behandlingsmetod samt den terapeutiska 

alliansen, vilket skulle kunna medverka till att patientgruppen erhåller bättre 

vård och behandling. 

 

Efter att ha genomfört en studie om personalens upplevelser av DBT skulle det 

vara intressant att som nästa steg undersöka patienternas upplevelse av metoden. 

En sådan studie skulle kunna bidra till en mer heltäckande bild av DBT och dess 

behandlingsresultat.   

 

Flera aspekter har framkommit under fokusgruppsintervjuerna som inte fått 

utrymme i denna uppsats på grund av dess avgränsningar. Det handlar dels om 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser dels om organisatoriska 

förbättringsförslag. Av dessa skulle studier av hur hälsofrämjande- och 

sjukdomsförebyggande insatser påverkar patientgruppens livsvillkor vara 

intressant att forska vidare kring.  
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Inbjudan till fokusgruppsintervju 
 

Jag vill på det här sättet inbjuda dig att delta i en fokusgruppsintervju den 11 

april 2012. Fokusgrupp är en undersökningsmetod som kan liknas vid en 

gruppintervju om ett visst ämne. Deltagarna i fokusgruppen kommer att bestå av 

det DBT - team som du ingår i. Syftet med fokusgruppen är att undersöka 

teamets upplevelse av DBT och samspelet med patienter som genomgår 

dialektisk beteendeterapi.  

 

Fokusgruppsintervjuer kommer att genomföras med ett DBT - team i respektive 

länsdel inom Landstinget i Östergötland. Resultatet av intervjuerna, tillsammans 

med teoribakgrund, kommer att presenteras i form av en magisteruppsats under 

november/december 2012. 

 

Din medverkan i fokusgruppen är frivillig och kan avbrytas när som helst. 

 

Vi bjuder på kaffe och något tilltugg vid intervjutillfället.  

 

Välkommen att delta i fokusgruppen den 11 april kl 8.30 – ca 10.30. 
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     Bilaga 2 

Intervjuguide      

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur personalen upplever och beskriver dialektisk 

beteendeterapi som behandlingsmetod. Studien syftar också till att undersöka hur personalen 

upplever den terapeutiska alliansen och vilken betydelse den har för behandlingen 

 

Mina huvudfrågeställningar är följande: 

1. Hur beskriver personalen patientgruppen? 

2. Hur upplever personalen sin egen roll i alliansen med patienten? 

3. Hur upplever personalen dialektisk beteendeterapi som behandlingsmetod? 

 

1. Hur vill ni beskriva patienter med självskadebeteende? 

Hur vill ni beskriva patienter med självskadebeteende? 

Har alla patienter diagnosen IPS 

Hur vill ni beskriva vården inom landstinget för patienter med självskadebeteende? 

Hur skulle en bra vård för patienter med självskadebeteende kunna se ut?  

 

2. Hur upplever ni er egen roll i alliansen med patienten? 

Hur vill ni beskriva förhållandet mellan terapeut och patient? 

Hur upplever ni er egen betydelse för resultatet av behandlingen? 

Hur byggs relationen med patienterna upp? 

Vilka känslor uppkommer hos er under och efter behandlingstillfällen? 

 

3. Hur upplever ni dialektisk beteendeterapi som behandlingsmetod? 

Hur vill ni beskriva DBT som metod? 

Hur ser ni på teamets betydelse? 

Hur ser ni på anhörigas roll och betydelse? 

Hur ser era kollegor på ert arbete?  

Hur ser era kollegor inom vården på patientgruppen? 

Hur informerar ni om ert arbete - inom och utanför landstinget? 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabell 1 Från koder till tema   Bilaga 3 

 

Kod Underkategorier Kategorier Tema 
Viktigaste verktyget 

Redskap för terapeuten 

Problem med 

kommunikation 

Svårt lita på människor 

Terapeuten agerar 

ständigt 

Ständig plan 

Tidskrävande 

Alliansen ser olika ut 

Överbrygga distans 

mellan terapeut och 

patient 

Använda sig själv i 

relationen 

Upplevas som trygg 

och pålitbar 

Olika roller 

Redskap  

Förändring 

Kommunikation 

Plan 

Distans – närhet 

Olika roller 

Trygg och pålitbar 

Redskap 

Samspel 

Anknytning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning av den 

terapeutiska 

alliansen 

Tycka om varandra 

Göra det man är 

överens om 

Prata om problem 

Förståelse för problem 

Våga säga obekväma 

saker 

Brist på tillit 

Både terapeut och 

patient har ansvar för 

relationen 

Trygghet i situationen 

Våga lita på varandra 

Vara ärlig och lyhörd  

Känslomässig närhet 

Kommunicera 

Ömsesidigt ansvar 

Tillitsbrist  

Öppenhet 

Trygghet 

 

Bas byggd på tillit och 

anknytning 

IPS patienter mer 

krävande än andra 

Stora krav på 

terapeuten 

Ett barns behov och 

önskningar 

Störningar i 

anknytningen 

Alliansen ger och tar 

energi 

Hopp är avgörande för 

behandlingen 

Tillit 

Anknytning 

Energi 

Hopp 

Tabellen är inspirerad av Graneheim & Lundman (2003) 
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Tabell 2 Från meningsenheter till koder  

 

Meningsenhet Kondenserad enhet Kod 

Den är viktig, alltså alliansen 

är det viktigaste tycker jag i 

DBT. 

 

Så den där alliansen är man 

väldigt medveten om i varje 

möte och man använder sig 

av den som ett redskap att nå 

fram. 

 

En del patienter som går i 

DBT har stora problem just 

med kommunikation och lita 

på människor och sådär. 

 

Man måste vara aktiv och 

veta vad man håller på med, 

att man har en plan ständigt. 

 

Det är lång tid, det är ett 

skriftligt kontrakt… 

 

Och man märker, eftersom 

man har olika patienter, att 

alliansen är på lite olika vis 

beroende på vem man 

fungerar med. 

 

…att vad är det som gör att 

det är en distans mellan oss 

och sedan försöka jobba på 

den ganska mycket. 

 

.. man använder sig själv på 

olika sätt.. 

 

…det känns så där 

jättevänligt, som om man blir 

en trygg person och 

fullständigt pålitbar direkt. 

Så man får olika roller. 

 

Alliansen är det viktigaste 

 

Medveten om alliansen som 

ett redskap att nå fram. 

 

Problem med 

kommunikation och svårt lita 

på människor. 

 

Vara aktiv och veta vad man 

håller på med. Ha en plan 

ständigt. 

 

Pågår lång tid. 

 

Alliansen är på olika vis 

beroende på patienten 

 

Jobba på att motverka distans 

 

Använder sig själv  

 

Man blir en trygg person och 

fullständigt pålitbar direkt.  

Man får olika roller. 

Viktigaste verktyget 

Redskap för terapeuten 

Problem med 

kommunikation 

Svårt lita på människor 

Terapeuten agerar ständigt 

Ständig plan 

Tidskrävande 

Alliansen ser olika ut 

Överbrygga distans mellan 

terapeut och patient 

Använda sig själv i 

relationen 

Upplevas som trygg och 

pålitbar 

Olika roller 

 

Tabellen är inspirerad av Graneheim & Lundman (2003) 

 


