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SAMMANFATTNING  

Handledning anses idag vara av påtaglig vikt inom sociala yrken. Det anses kunna motverka 
djupgående psykologiska effekter som exempelvis utbrändhet hos yrkesutövaren. Det ses 
även som en kvalitetssäkring till att korrekt arbetssätt används och att fokus bibehålls till 
arbetsuppgiften. Denna studies syfte var att genom en grupp DBT terapeuters upplevelser dels 
kartlägga konsultationsteamets innebörd samt dess betydelse och de förutsättningar den ger 
terapeutens identitetsskapande process. Studien har utgjorts av en hermaneutisk empirisk 
fenomenologisk forskningsdesign och har via kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
fokuserat på att undersöka mening i varje utsaga. Utsagor vilka i sin tur speglat delar av en 
större berättelse kring fenomenet konsultationsteam. Resultatet påvisade att 
konsultationsteamet i omfattande utsträckning upplevs påverka de förutsättningar som ligger 
till grund för det terapeutiska arbetet. Teamet påverkar de roller och rollgränser som 
tillgängliggörs vilket ligger till grund för terapeutens skapande av en jag-identitet. Denna 
påverkan upplevs även variera beroende på vart i behandlingsprocessen utövaren är med 
patienten. 
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1. INLEDNING 
 
Handledning inom sociala yrken och socialt arbete anses idag vara väldigt viktigt. Det anses 
vara viktigt eftersom yrkesutövaren använder sig själv som ett verktyg i mötet med klienter 
och kollegor. Handledning är också viktigt utifrån dess funktion som en kvalitetssäkring av 
utövaren, så att den håller sig till ett korrekt arbetssätt och bibehåller fokus på 
arbetsuppgiften. Handledning kan även bidra till det gemensamma kunskapsutbytet kollegor 
emellan och utgöra en viktig del i utövarens utvecklingsprocess. Dessa sammantagna faktorer 
påverkar behandlingskvalitén i det som erbjuds klienten. På grund av detta uppkommer ett 
naturligt behov av att studera handledning inom sociala yrken, såväl i modellutformning som i 
praktiskt utövande. Alla former av handledning bör studeras så att de fungerar och följer sitt 
syfte. Behov uppkommer även som en prioriteringsfråga för samhället. Samhället måste 
ständigt värdera och omvärdera huruvida samhällets tid och resurser används på bästa sätt. 
Handledning är även en fråga för den enskilda arbetstagaren som individ. När denne avkrävs 
ett stort personligt engagemang så måste den samtidigt känna en tillit till att få korrekt och 
tillräcklig stöttning. Varför är det då intressant att studera just en yrkesgrupp inom ett 
behandlande yrke som utövar psykoterapi?  Varför är det intressant att studera en grupp som 
arbetar i en klientgrupp som är påtagligt utåtagerande? Dels är detta intressant eftersom det är 
ett socialt yrke, där terapeuten väldigt tydligt använder  sig själv som ett instrument i 
behandlingsprocessen. Utsattheten hos arbetstagaren kan även antas bli än mer påtaglig i detta 
sammanhang, än inom andra sociala yrken, kanske just på grund av klientgruppen. Utifrån att 
studera exempel av sociala yrken där vissa faktorer är mer påtagliga, så kan det säga något om 
sociala arbeten i stort. 

När vi själva började diskutera val av ämne för denna studie funderade vi även mycket kring 
våra egna erfarenheter av vårdande, omsorgsgivande och serviceinriktade yrken. Vi har båda 
arbetat inom många olika yrkesområden och professioner, där alla haft som gemensam 
nämnare att de avkrävt såväl ett känslomässigt som i visst mån personligt engagemang.  
 

Butikschefen 

”För cirka sju år sedan arbetade jag under en period som biträdande butikschef på en 
arbetsplats inom livsmedelsbranschen. På arbetsplatsen upplevde jag snabbt att den 
allmänna hållningen var väldigt kravfylld och att vi alltid skulle vara ständigt flexibla. Det 
var ibland nästintill omänskliga krav på prestation. Vi som anställda i nedre 
mellanchefsnivån blev redan från första dag tvingade till stora omställningar i såväl privatliv 
som i vårt dagliga uppvisande av engagemang. Vi skulle under våra första månader resa runt 
i landet och utbilda oss i en rad olika livsmedelsbutiker. Detta innefattade såväl att själv 
sköta omfattande privata ekonomiska utlägg, uppoffrande av personliga behov under 
veckorna samt en inskränkthet av livet utanför arbetet. Detta ansågs på arbetsplatsen vara 
något helt naturligt och nästintill en ynnest, speciellt av chefer men även från arbetslaget i 
övrigt. Dessa krav på prestation gjorde, tillsammans med ett stort ansvar för verksamheten 
att jag ständigt offrade alltmer av egen kraft och engagemang. Det gick så långt att jag utöver 
mina egna direkta uppgifter även hjälpte mina anställda under mig och min närmaste chef, i 
vardagliga tillkortakommanden. Allt för att nå de högsta chefernas ständigt ökande krav. Jag 
upplevde under denna tid att jag hela tiden tvingades frångå mina egna behov och 
undertryckta känslor av att vara utnyttjad och otillräcklig. Känslor av att ständigt behöva 
betala kostnaden av att tillfredställa andras behov genom att offra mitt egna jag och min 
person. När jag slutligen kommit fram till en punkt då endast ett litet korn av självidentitet 



- 2 - 

och utrymme fanns kvar valde jag att sätta en gräns. Kort därefter avslutades min 
anställning. Det visade sig att jag genom denna gränsdragning hamnat i konflikt med min 
närmaste chef, en person som jag gjort allt för att bistå i dennes arbete. När jag valde att ta 
en konflikt mot ständiga krav på engagemang och fråntagande av inflytande upplevde jag att 
chefen kände sin ställning hotad. Lösningen på detta problem var att jag avskedades. En tid 
efter allt detta då jag så smått börjat bearbeta alla intryck började en tankeprocess inom mig. 
En process som försökte besvara frågor som; vem är jag egentligen till för? Är jag endast till 
för andra? Vart går gränsen för hur mycket en person och individ kan avkrävas sin 
arbetsplats? Ska mina behov som individ alltid underkastas andras? Jag började ifrågasätta 
min egen attityd till mig själv och mina egna värderingar. Vad var jag egentligen villig att ge 
och vad behöver jag som individ få tillgodosett för detta?” 

Boendehandledaren 

”Under mina år som boendehandledare arbetade jag under en treårsperiod på en 
gruppbostad där det fanns en person med självskadebeteende. Den boende skiftade ständigt i 
mottaglighet och agerade ibland frånstötande mot den hjälp jag erbjöd. Detta skapade i sin 
tur en känsla av otillräcklighet som bottnade i kravet av att både vara ständigt tillgänglig 
samtidigt som min hjälp inte alltid verkade duga. Att jag inte alltid accepterades i min 
stödjande roll. Min uppgift för att kunna hjälpa var att ständigt komma närmare den jag 
skulle stötta, men samtidigt riskerade jag att bli avvisad. Denna motsättning skapade en stark 
frustration hos mig. Alla människor är varelser med fel och brister. Det är ju något som 
rimligtvis borde innefatta andra människor i människovårdande yrken? När jag känner att 
jag inte kan hjälpa personen jag är satt att hjälpa, när jag blir bortstött i mina försök är det 
lätt att jag känner skuld. Att felet till detta är mitt. När vi i arbetsgruppen på samma sätt 
fastnade i känslan av otillräcklighet, började vi att agera strikt utifrån den boendes 
svängningar. Ju längre ned i mottaglighetskurvan personen befann sig, ju hårdare arbetade 
vi. Desto hårdare vi försökte att nå det målet, desto mer ökade vår frustration. Våra 
ansträngningar syftade kanske i förlängningen mer till att lösa vår egen frustration än att 
faktiskt hjälpa personen. Slutligen blev läget ohållbart, vi behövde hjälp. I den 
motsägelsefulla och komplexa situation som nu uppkommit var det av avgörande vikt att jag 
och mina kollegor fick handledning av någon utifrån. Handledning fick vi av en psykoterapeut 
med kunskap om den boendes problematik. Handledningen möjliggjorde en insikt som visade 
och hjälpte oss att själva skapa nya förhållningssätt till problemet. Där vi till en viss punkt 
kan förstå personen tillräckligt för att faktiskt kunna hjälpa den. En förståelse till ursprunget 
bakom beteendet även om det i sig inte kan förstås och relateras till. En kännedom i varför 
individen emellanåt inte vill bli hjälpt och varför den ibland agerar självskadande. Det 
handledaren visade oss satte igång en reflekterande process hos mig. Reflektioner om varför 
personen gick in i ett självskadebeteende trots att jag fanns där och ville hjälpa. Det startade 
en process över skuldfrågan. Vart är egentligen balansen mellan personens egenansvar och 
mitt ansvar som arbetstagare?” 

 
Detta utmynnade i en gemensam frågeställning: 

→ Hur påverkar handledning inom ett socialt arbete de förutsättningar som finns kring 
skapandet av en identitet hos yrkesutövaren? 

Förutsättningar i form av en balans mellan krav på och behov hos arbetstagaren. Vad den 
behöver ge och kan tänka sig ge för att möjliggöra en arbetsprocess. Samtidigt, vad detta i sin 
tur skapar för behov hos densamma. 
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2. BAKGRUND 

2.1 Utvecklingen av DBT 

Det talas idag om tre utvecklingsstadier, så kallade ”vågor” inom psykoterapi inriktad mot 
beteende och kognition. Beteendeterapin, BT anses av många utgöra den första ”vågen” av 
forskningsbaserad psykoterapi, där beteende och förändring av beteende ställs i fokus  
(Öst, 2008; Edgidius, 2008). Beteendeterapi är en terapiform baserad på behaviourism, en 
psykologisk inriktning som har sin utgångspunkt i individens beteenden. Att varje individs 
yttre beteenden går att förändra genom förstärkning, straff eller en kombination av de båda 
(Levina, Gholkar, Collins, 2006; Edgidius, 2008). Den andra ”vågen” utgjordes av kognitiv 
psykoterapi, KPT där fokus låg på att kartlägga patientens sätt att tolka och tänka kring 
händelser. Under KPTs senare utveckling sammanflätades den med BT till en kombinerad 
terapimodell, kognitiv beteendeterapi KBT. Den tredje ”vågen” handlar om en 
vidareutveckling av KBT som innefattar fokus på bland annat mindfullness, acceptans, 
avdramatisering, patientens livsfokuserande värdegrund, relationer exempelvis den 
terapeutiska relationen samt en rationell övervägning av behandlingsmodellen. Mindfullness, 
eller medveten närvaro innebär mental närvaro där man uppmärksammar nuet och reflekterar 
kring exempelvis oönskade känslor, behov och tankar. Denna reflektion ska ej vara dömande 
utan beskrivande (Linehan & Dexter-Mazza, 2008; Egidius, 2008). Exempel på modeller som 
anses respresentera den tredje vågen är Dialektisk beteendeterapi DBT, Acceptence and 
commitment therapy ACT, Cognitive behavioral anlysis of systems of psychotherapy 
CBASP, Functional analyctic psychotheraphy FAP samt Interactive behavioral couple therapy 
IBCT (Öst, 2008; Edgidius, 2008).  

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsmodell och vidareutveckling av traditionell 
kognitiv beteendeterapi KBT och mindfullness. DBT-modellen är framtagen av Marsha M 
Linehan, professor i psykologi och riktar sig främst till klienter med emotionellt instabil 
personlighetsstörning (IPS) av typ borderline eller tidigare benämning, borderline 
personlighetsstörning BPS (Linehan & Dexter-Mazza, 2008; Waltz, Fruzzetti & Linehan, 
1998; 1993; Kåver & Nilsonne, 2003). DBT är idag dock anpassat att även användas i 
behandling av bland annat missbruk och ätstörningar (Linehan & Dexter-Mazza, 2008; Kåver 
& Nilsonne, 2003; Edgidius, 2008). Inom DBT får klienter, förutom att arbeta på att stärka 
självaktning och självförtroende bland annat lära in nya, mer stabila tillvägagångssätt, 
färdigheter. Färdigheter att relatera till andra och sig själv och reglera känslor (Linehan & 
Dexter-Mazza, 2008). 

2.2 Klienten 
 
Många människor är idag i behov av psykoterapi, något som inom all psykoterapeutisk 
behandling förutsätter ett professionellt arbetssätt ifrån behandlande part. Ett professionellt 
arbetssätt som i sig kan påverkas av flera olika faktorer. En faktor kan vara klientens påverkan 
av terapeuten (Freud, 1957/1959; Myers & Hayes, 2006; Gelso & Carter 1985; 1994). 
Tidigare forskning har påvisat att klienter inom psykoterapeutisk behandling ibland har en 
oönskad påverkan på terapeutens professionella arbete (Gelso & Carter, 1985; Freud, 1959). 
En påverkan i form av exempelvis överföring där klienten kan få terapeuten att uppvisa 
uttryck av motöverföring under behandlingsperioden (Mueller, 1969; Olsson, 1988). 
Överföring innebär att man för över känslor och förhållningssätt som man haft i tidigare 
relationer till nya. Det vill säga att överföra känslor man har ifrån en person i en tidigare 
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relation, exempelvis en förälder - och tillämpa dem på en ny relation, exempelvis en läkare. 
(Gelso & Carter, 1985; Freud 1957/1959; Egidius, 2008). Motöverföring innebär terapeutens 
omedvetna reaktioner mot sin klient, främst på överföring ifrån klienten (Egidius, 2008). Man 
delar ofta upp begreppet motöverföring i två olika definitioner. Dels Freuds klassiska 
definition, att motöverföring endast innefattar omedvetna reaktioner ifrån terapeuten som svar 
mot klientens beteende (Freud 1957/1959; Gelso & Carter, 1985). Den andra definitionen är 
vidare, där alla former av uttalade eller outtalade reaktioner ifrån terapeuten, oavsett om de är 
medvetna eller omedvetna ses som motöverföring. Dessa grundar sig i att klientens beteende 
slår an redan existerande inre konflikter hos terapeuten (Gelso & Carter, 1985). Tidigare 
ansågs motöverföring som icke önskvärd medan den idag ofta ses som central i 
kommunikationen och relationen mellan terapeut-klient (Egidius, 2008). Beteenden som 
överföring-motöverföring kan i slutändan riskera påverka behandlingen på så sätt att den blir 
mer anpassad till terapeutens behov än klientens (Myers & Jeffrey, 2006). 

Som tidigare nämnt riktar sig DBT-modellen främst till klientgruppen med diagnosen IPS typ 
borderline. Enligt WHO (2010) och Socialstyrelsen (2011) utgör diagnosen IPS typ borderline 
en undergrupp av emotionellt instabila personlighetsstörningar som sätts utifrån 
klassifikationsstandard ICD-10. Diagnosen innebär en personlighetstörning vilken 
kännetecknas av tydliga tendenser till impulsivt beteende utan hänsyn till konsekvenser. Det 
innebär även en sinnesstämning som är oförutsägbar och nyckfull. Det finns en tendens hos 
individen att förlita sig till starka utbrott av känslor och en svårighet att kontrollera fysiska 
utbrott. Det finns även en tendens till konfliktsökande beteende, speciellt när impulsiva 
beteenden är inskränkta eller otillåtna. Individen kännetecknas av störningar i självbild, 
målbild och störningar i inre preferenser. Störning genom kroniska känslor av tomhet, 
intensiva och instabila interpersonella förhållanden samt en tendens av självdestruktivt 
beteende. Beteende där bland annat självmordsförsök och uttryck till självmord ingår (WHO, 
2010; Socialstyrelsen 2011). DSM-IV, en manual och bedömningsmall för diagnostisering 
definierar borderline personlighetsstörning som; ”ett genomgående mönster av påtaglig 
impulsivitet samt instabilitet med avseende på mellanmänskliga relationer, självbild och 
affekter” (Herlofson & Landqvist, 1995; Herlofson & Landqvist, 2002; Linehan & Dexter-
Mazza, 2008).  

2.3 Relationen terapeut - klient 
 
Den så kallade relationen terapeut – klient, arbetsalliansen eller terapeutiska relationen är en 
skriven eller underförstådd överenskommelse kring samarbetet mellan terapeut och klient i 
inledande psykoterapeutisk behandling. Det är en form av relation som fördjupas och 
utvecklas under terapin för att slutligen utmynna i ett gemensamt samförstånd (Egidius, 
2008). Oavsett hur stor vikt som tillskrivs den ”terapeutiska relationen” inom olika teoretiska 
behandlingsmodeller så anses begreppet endast utgöra en del av relationen mellan klient och 
terapeut. Denna relation innefattar en samexistens av den ”terapeutiska relationen”, en så 
kallad ”överföring-motöverföring” konstellation samt den ”verkliga” relationen (Levina, 
Gholkar & Collins, 2006; Gelso & Carter 1994). Den terapeutiska relationen fördjupas och 
utvecklas under behandlingsprocessen till ett ömsesidigt samförstånd (Myers och Hayes 
2006). Gelso och Carter (1994) sammanfattar att en del forskning påvisar att en positiv 
terapeutisk allians är fundamentalt för att kunna bedriva en progressiv psykoterapi. Alliansen 
kan därför ses som ytterligare en påverkansfaktor i det professionella arbetssättet. Medan 
annan forskning lägger mindre betydelse på relationens inflytande. Av relationens olika 
komponenter så varierar synen främst kring hur mycket inflytande fenomenet överföring-
motöverföring har. Vissa modeller ser detta som ett positivt verktyg vilket ökar terapeutens 
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förståelse för klienten samt stärker banden med denne. Andra modeller ser det endast som 
terapistörande (Gelso & Carter, 1994). Horvath & Luborsky (1993) menar i en jämförelse 
mellan olika behandlingsmodeller att det råder delade meningar om vikten av en god allians 
genom hela behandlingen för ett gott resultat (Horvath & Luborsky, 1993). Det finns dock 
omfattande forskningsdata som påvisar att det är nödvändigt med att få till en positiv allians i 
början och i slutet av en behandlingsprocess oavsett behandlingsmetod. Detta för att resten av 
behandlingen ska bli lyckad (Gelso & Carter 1994). En god allians tidigt i behandlingen är 
speciellt viktig i behandling av klienter med personlighetstörningar, exempelvis där typ 
borderline ingår. Hos dessa klienter, inom denna diagnoskategori är det lättare att bygga en 
trygg och stark allians med en erfaren terapeut snarare än med en mindre erfaren. Alla 
terapeutiska modeller bör särskilja att, den terapeutiska alliansen och behandlingsmetoden 
inte är två olika saker. De utgör istället två olika perspektiv och förklaringsmodeller i att se på 
klientens problem. Om man följer detta sätt att se på behandlingsprocessen är den teoretiska 
behandlingsmodellen och den terapeutiska relationen två behandlingsmodeller som bör 
integreras (Horvath, 2001). Viss forskning visar att stor del av de faktorer som påverkar den 
terapeutiska relationen ligger hos terapeuten. I terapeutens färdigheter och personliga faktorer. 
Dessa individuella egenskaper påverkar sannolikheten i att få till en god terapeutisk allians 
(Horvath, 2001). Levina, Gholkar och Collins (2006) menar att det inom DBT finns tydliga 
krav på terapeuten att skapa en stark terapeutisk relation med klienten. En relation som både 
är ömsesidig och genuin i anknytning mellan terapeut och klient (Levina, Gholkar & Collins, 
2006).  

Levina, Gholkas & Collins (2006) pekar på en del kritik av beteendeterapin, BT vilken utgör 
en stor del av DBT modellens utveckling. Kritiken gör gällande att man inom beteendeterapin 
inte fokuserar tillräckligt på den terapeutiska alliansen. DBT särskiljer sig dock ifrån klassisk 
KBT och BT i just detta avseende att den har kompletterats med fokus på den terapeutiska 
alliansen. Anledningen till denna förändring tros ligga i den huvudsakliga klientgruppens 
behov. Beteendeterapins grundprinciper behandlar förstärkning och straff av beteenden. 
Förstärkande effekter ses som delmål till ett önskvärt beteende och straff som en avvikelse 
från detta mål. Inom DBT kan det ibland anses nödvändigt att skapa uppehåll för klienten i 
terapin. Man använder förutsättningar och styrkan i den terapeutiska relationen som ett 
verktyg för att bedriva beteendeterapi. Detta används då som ett implementerat straff för icke 
önskvärda beteenden. Klienten fråntas tillgång till terapeuten i samband med avvikelser ifrån 
det önskvärda beteendet (Levina, Gholkar & Collins, 2006). 

2.4 Terapeuten 
 
Terapeuter är ofta utsatta och sårbara i sin situation med en klient. Denna utsatthet ökar i och 
med att man i vissa delar kan överta klientens trauman. Trauma innebär en skada, antingen 
fysisk eller psykisk (Edigiduis, 2008). Traumats omfattning och uppkomst kopplas ofta ihop 
med individens egen sårbarhet. Sårbarhet innebär en form av känslighet för viss påverkan. 
Sårbarheten påvisar individuella skillnader i skadeinverkan vid samma yttre påverkan. Det 
kan exempelvis utgöras av ökad risk i att utveckla stress, psykiska eller fysiska störningar. 
När terapeuter upplever sårbarhet så skapas en naturlig motkraft där terapeuten försöker dölja 
känslor för klienten. Dolda känslor som kan skapa olika former av negativ påverkan hos 
terapeuten (ibid.). I arbetet med utsatta människor kan olika övermäktiga intryck, däribland 
trauman medföra att terapeuten drabbas av djupgående psykologiska effekter. Dessa effekter 
kan verka störande och smärtsamma. Detta är ett förlopp som kan fortgå i månader eller till 
och med år efter avslutat arbete med traumatiserade personer (McCann & Pearlman, 1990). 
Övermäktiga intryck som inte nödvändigtvist utgörs av trauman kan leda till en 
ställföreträdande traumatisering (Saakvitne, 2002; McCann & Pearlman, 1990). 
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Ställföreträdande traumatisering innebär att terapeuten tar in alltför svårhanterliga intryck 
vilka kan bli övermäktiga och därmed påverka terapeuten. Vid uppkomsten av en 
ställföreträdande traumatisering förutsätts terapeuten ha goda färdigheter och god insikt kring 
egenvård för att detta inte ska leda till utbrändhet. Terapeuten behöver olika strategier för att 
bibehålla en god mental hälsa (Saakvitne, 2002). Ett verktyg för att möta ställföreträdande 
traumatisering eller döljande av känslor är självexponering. Självexponering innebär att 
medvetet upphäva tillstängdheten kring det egna jaget och dess hemligheter. Man ger ett 
förtroende, i syfte att öka möjligheten till självkännedom och/eller sätta igång ett socialt 
samspel. Det är alltså en aktivt vald självutlämnande process, en öppenhet inför andra om sig 
själv (Egidius, 2008). Terapeutens val i att öppna, självexponera sig gentemot klienten beror 
bland annat på kvalitén av den terapeutiska relationen (Myers och Hayes, 2006). I en positiv 
allians, det vill säga en trygg relation mellan klient och terapeut har klienten större tilltro till 
terapeuten. Tilltron ökar när terapeuten använder sig av självexponering exempelvis kring 
motöverföring. I en negativ allians, där tilltron är mindre, riskerar istället självexponering att 
skapa en uppfattning hos klienten av terapeuten som mindre kompetent och mer ytlig (Myers 
& Hayes, 2006; Horvath 2001). Självexponering kräver också goda färdigheter och en 
trygghet hos terapeuten i sig själv (Saakvitne, 2002). Självexponering inom DBT syftar till att 
stärka den sociala relationen mellan terapeut och klient. Effekten det antas uppnå är att 
terapeuten validerar klienten samtidigt som den påvisar ett mer önskvärt agerande och sätter i 
sammanhang vad som är normativt. Självexponering inom DBT ska dock uteslutande bestå av 
konflikter eller skeenden som terapeuten redan har bearbetat (Linehan & Dexter-Mazza, 
2008).  

Det anses finnas vissa risker med att använda självexponering jämförelsevis med att avstå, 
dock varierar synen på dessa risker mellan olika behandlingsmodeller (Henretty & Levitt, 
2010). Viss forskning och modeller menar att självexponering riskerar att mottas eller 
kommuniceras fel till klienten. Detta skulle i förlängningen verka kontraproduktivt eller direkt 
skadligt för behandlingsprocessen (Saakvitne, 2002). Inom andra modeller menas till och med 
att självexponering oavsett form eller situation uteslutande är skadligt (Henretty & Levit, 
2010). Henretty & Levit (2010) menar att självexponering endast ska användas i syfte om att 
stärka den terapeutiska relationen och endast i fall där relationen redan bedöms som stark.  

2.5 Handledning 
 
För att kunna säkerställa ett professionellt arbetsätt lyfter flera olika psykoterapeutiska 
behandlingsmodeller fram betydelsen av handledning för terapeuten. Handledning utgör en 
viktig påverkansfaktor för det profesionella arbetssättet (Watkins, 2011; Wrangsjö et al, 
2006). Handledning, innebär hjälp eller stöd av utbildad eller erfaren personal till personer 
som håller på att utbilda sig, komma in i ett arbetsområde eller som fortgående stöd under 
yrkeslivet. Handledning innebär även en bedömning, värdering och kan ske på olika sätt, 
exempelvis individuellt, i grupp och per distans (Egidius, 2008). Jacobsen & Tanggaard 
(2009) menar i en av sina studier att terapeuternas syn på vad som är viktigt i fokus kring 
handledning varierar utifrån yrkeserfarenhet. Äldre och mer erfarna kollegor föredrar 
generellt större fokus på kollegial handledning medan mindre erfarna vill ha mer individuell 
handledning (Jacobsen & Tanggaard, 2009). 

Watkins (2011) lyfter fram att forskning kring handledning och psykoterapi idag främst riktar 
sig mot uppföljning av resultat utifrån vad en viss typ av handledningsinsats ger klienten i 
förlängningen. Ett område som är jämförelsevis outforskat är handledning direktriktat mot 
terapeuten med terapeuten i fokus. Handledning kan då tolkas sakna helhetsaspekter kring 
yrkesutövaren som individ. Exempel på sådana brister rör bland annat aspekter som kön, 
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sexualitet och etnicitet. Trots avsaknad av ett helhetsgrepp anses olika former av handledning 
i form av exempelvis konsultationsteam vara en vital del av terapeutyrket (Watkins, 2011).  

Inom DBT modellen ges terapeuten handledning genom delaktighet med andra terapeuter i ett 
konsultationsteam för att säkerställa professionell behandling (Linehan & Dexter-Mazza, 
2008; Kåver & Nilsonne, 2003). Konsultationsteam innebär konsultation, rådgivning och 
handledning av terapeuter. DBT modellens behandlingssystem innefattar att… (1) terapeuten 
applicerar DBT till klienten och (2) konsultationsteam och/eller extern handledare applicerar 
DBT mot terapeuterna (Linehan & Dexter-Mazza, 2008; Waltz, Fruzzetti & Linehan, 1998). 
Konsultationsteamet inom DBT stödjer terapeuten bland annat i syfte att förbättra terapeutens 
förmåga till att behandla. Det gäller exempelvis i terapeutens sätt att hantera klienters 
beteende, öka sin egen motivation och förhindra utbrändhet. Syftet är även att säkerställa att 
DBT metoden efterföljs samt att hjälpa terapeuten särskilja privatliv och arbete (Linehan & 
Dexter-Mazza, 2008; Waltz, Fruzzetti & Linehan, 1998; Kåver & Nilsonne, 2003).  DBT 
fokuserar även på att, utifrån teamet arbeta stödjande mot klienten, dels genom individuell 
psykoterapi, telefonkonsultation och gruppfärdighetsträning. Utöver detta träffas teamet 
veckovis för att utvärdera olika behandlingsinsatser och patienterna i stort (Linehan & Dexter-
Mazza, 2008; Kåver & Nilsonne, 2003). Linehan & Dexter-Mazza (2008) och Dimenoff & 
Linehan (2001) menar att de insatser som riktas mot teraputen i DBT  främst syftar till att 
gynna klientens behandling (Linehan & Dexer-Mazza, 2008; Dimenoff & Linehan, 2001). 
Konsultationsteamet är främst inriktat på att stödja terapeuten som instrument och dennes 
förmåga att behandla klienten effektivt (Waltz, Fruzzetti & Linehan 1998; Dimenoff, L & 
Linehan, 2001). Linehan & Dexter-Mazza (2008) och Kåver & Nilssone (2003) tydliggör 
konsultationsteamets roll inom DBT modellen utifrån hur teamet verkar för att förbättra 
terapeuten att (1) föra behandlingsprocessen framåt exempelvis motverka att terapeutrollen 
enbart blir stöttande och tröstande (2) få ökad motivation (3) förhindra utbrändhet (4) följa 
DBT metoden (5) kunna särskilja privatliv och arbete.  

Det finns sammanfattningvis några tydliga motsättningar för terapeuten att beakta inom 
psykoterapi. En motsättning i att försöka balansera tre olika aspekter. Dessa kan sammanfattas 
i (1) arbetet för en positiv allians (2) den egna flexibiliteten (3) en balans mellan vad som 
avkrävs i förhandling mellan aspekter som rör klienten, egna begränsningar i träning och 
erfarenhet samt modellens behandlingsramar (Horvath 2001). 
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3. SYFTE 
 
Studiens syfte var att genom en grupp DBT terapeuters upplevelser kartlägga 
konsultationsteamets betydelse utifrån vilka förutsättningar det ger terapeuten i skapandet av 
en jag-identitet.  
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4. METOD 

4.1 Forskningsdesign 
 
Denna studies forskningsdesign följer hermaneutisk empirisk fenomenologi. Studiens 
utformning följer en särskild inriktning av att studera kollektiva fenomen utifrån interaktion 
mellan individer inom och/eller mellan grupper. Det vill säga, studien fokuserar på att genom 
semistrukturerade kvalitativa intervjuer undersöka meningen i varje utsaga, där varje utsaga 
speglar en del av en större berättelse om ett fenomen (Aanstoos & Giorgi, 1985; Karlsson 
1993). All insamlad data tolkas för att avslöja struktur, mening, gestaltning och sammanhang 
(Moustakas, 1994). Grundläggande för den hermaneutiskt empiriska fenomonologin är att 
tidigare kunskap är av nödvändighet då all ny förståelse bygger på tidigare förförståelse.  Det 
innebär att studien ska bygga på en grundläggande förkunskap i ämnet. Det insamlade 
materialet ska så troget som möjligt avkodas till den kommunicerade innebörden - det vill 
säga, tolkas men inte förändras i innebörd (Szklarski, 2004). 

För att konkretisera studiens syfte och utifrån en förförståelse av tidigare forskning valdes  
tre undersökningsområden: 

1. Upplevelser kring konsultationsteamet (allmänna) 

2. Upplevelser av konsultationsteam gällande professionsutövande 

a. Terapeut som verktyg 

b. Terapeut som individ 

c. Terapeut som medlem i team 

3. Upplevelser av konsultationsteam gällande relation terapeut – klient 

4.2 Urvalsmetod 
 

Urvalsmetoden valdes utifrån en bedömning av urvalsgruppen tillgänglighet som ett behov för 
studiens praktiska process. Urvalsgruppen utgörs av ett team inom DBT verksamhet. Studiens 
urval följer vad Bryman (2011) benämner som ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval i 
form av ett icke sannolikhetsurval som innefattar en grupp som för tillfället varit tillänglig för 
studien. Bekvämlighetsurvalet har i sig förenklat studiens praktiska process. De likheter som 
kan kopplas till andra grupper är inte menade att möjliggöra generalisering av terapeuters 
upplevelser. Dessa likheter är endast menade för att möjligöra generalisering utifrån 
uppkomna metoder, hypoteser och/eller teorier (Bryman, 2011).  

Urvalet bestod av ett team på sju individer, majoriteten kvinnor, där samtliga är utbildade 
DBT terapeuter. Gruppen är verksam i en stad i norra Sverige där DBT verksamheten har 
funnits i cirka 2 år. Gruppens åldersspann har varit mellan ca 30-60 år och antal verksamma år 
varierat mellan 8-32 år varav DBT i 0,5-2 år. Samtliga arbetar ungefär halvtid inom DBT och 
halvtid inom annan psykiatrisk verksamhet. Efter förfrågan har fyra individer valt att delta i 
såväl individuella intervjuer som en avslutande gruppintervju. Yrkesbakgrunden hos de fyra 
intervjuade har utgjorts av socionomexamen med steg-1 KBT, skötare, psykolog med 
psykoterapeututbildning motsvarande steg-1 och steg-2 KBT. Samtliga har oavsett bakgrund 
en grundläggande utbildning i DBT, yrkestitel DBT terapeut. Alla fyra intervjupersoner har 
arbetat inom DBT i cirka 2 år. 
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Artikelurval 
 
För att skapa förförståelse och en översikt kring det aktuella forskningsläget genomfördes en 
litteratursökning och sammanställning 

Artikelsökning har genomförts utifrån följande sökmotorer: Web of Science, Proquest Psych-
ology, PRIMO, Sociological Abstracts. Sökmotorer har valts utifrån relevans till studiens 
anknutna ämnesområden: psykologi, sociologi samt socialt arbete. Exempel på sökord: client, 
therapist, relationship, dialectical behavior therapy, DBT, team consultation, transference, 
countertransference, mindfullness, supervision, team consulting, vulnerability, third wave, 
borderline, social systems, psychotherapy, vulnerability 

Följande inkluderings- och exklusionskriterier gällde för urval av artiklar.  
Artiklarna ska i största möjliga mån vara… 

1. Peer-review granskade och publicerade i erkända tidsskrifter. 

2. Huvudkällor, ursprungskällor – men där nytryck får användas vid behov 

3. Hög citeringsgrad 

4. Anknytna till områden inom främst psykoanalys och behandlingsmodellen DBT 

4.3 Etiska överväganden 
 
Studiens etiska överväganden är grundade utifrån forskningsetiska rådets riktlinjer.   
Arbetet har beaktat principer kring informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
nyttjandekrav samt övriga rekommendationer. Dessa övriga rekommendationer innefattar 
bland annat etiska överväganden vid datahantering samt utformning av skriftlig förfrågan 
(Forskningsetiska rådet, 2002). 

Alla i urvalsgruppen har informerats i god tid om syftet med studien. Deltagarna har även 
getts möjlighet till samtycke av att delta eller avstå. Detta har skett såväl muntligt som 
skriftligt. Deltagande intervjupersoner har informerats om att de när som helst kan avstå 
deltagande i samtliga moment. Studien har godkänts ifrån organisation, ledning och 
gruppansvarig. Allt datamaterial1 har kodats så att namn, person, privata uppgifter eller 
verksamhetsinformation inte kan kopplas ihop till det sammanställda materialet. Allt material 
hanteras i övrigt efter överenskommelse i skriftlig förfrågan2. 

I gruppintervjun har de faktiska frågorna (se bilaga III) utformats med etiska överväganden 
såsom personlig integritet i åtanke. Gruppintervjuns frågor var utformade och formulerade för 
att bekräfta uppkomna uppgifter ifrån de enskilda intervjuerna. Samtidigt utan att röja 
enskilda intervjupersoners  åsikter eller vardagliga språkbruk.  

Det skriftliga material som framkommit av egna reflektioner efter genomförda 
intervjumoment mellan intervjuare och observatör har ej publicerats. Det bedömdes riskera 
intervjupersonernas integritet.  

                                                 
1 För datahantering, se 4.5 Datahantering 

2 Skriftlig förfrågan, se Bilaga III och IV 
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4.4 Insamlingsmetod 

4.4.1 Semistrukturerad kvalitativ intervju 

Insamlingsmetoden för de enskilda intervjuerna utgjordes av kvalitativ semistrukturerad 
intervju3 utifrån studiens tre valda huvudområden (se 4.1, sida 7). Områden omformades till 
faktiska frågor i den semistrukturerade intervjuguiden (se Bilaga I).  

Intervjuformen i studien blandar dynamiska och följsamma dimensioner. Studien balanserar 
på så vis behovet av datainsamling med följsamhet mot den intervjuade. Datainsamling är 
nödvändig för att få fram data utifrån valda områden och följsamheten används för att 
stimulera till en positiv relation. Följsamhet och flyt i samtalen är nödvändigt för att få 
intervjupersonen att lättsammare berätta om upplevelser och känslor (Kvale & Brinkmann, 
2009). De semistrukturerade intervjuerna utformades utifrån ett frågeschema där frågornas 
ordningsföljd tilläts variera något efter situation men där alla frågor avhandlats (Bryman, 
2011). Studiens tre områden; upplevelser (1) kring konsultationsteamet, allmänna (2)  
konsultationsteam gällande professionsutövande samt (3) konsultationsteam gällande relation 
terapeut – klient, utgör alltså slutmålet med datainsamlingen. De faktiska frågorna hade som 
syfte att skapa en dynamik i samtalet (Kvale & Brinkmann, 2009). Studien syftar till att 
använda sig av klara och tydliga termer, där användning av begrepp och värderingsverktyg 
blir ett sätt att särskilja terapeutens känslor, upplevelser och klientens överförda känslor 
(Najavits, 2000). Intervjuguidens frågor utformades med utgångspunkt ifrån inledande-, 
sonderande-, specificerande-, direkta-, indirekta- samt värderande frågor. Inledande frågor 
som skapar spontana möjligheter till svar och ingång i samtalet. Sonderande frågor som söker 
efter svar vilka kan anknyta till teman. Specificerande frågor som mer specifika frågor utifrån 
personliga upplevelser. Direkta frågor ställs efter intervjupersonens spontana beskrivning. 
Indirekta frågor ställs till intervjupersonen om andras upplevelser. Värderande frågor, 
följdfrågor ges till intervjuperson i syfte att skapa reflekterande värderingsprocess (Kvale & 
Brinkmann, 2009). 

4.4.2 Gruppintervju  

Gruppintervjun användes i sig inte som en insamlingsmetod utan hade endast som syfte att 
bekräfta det analyserade och tematiserade materialet ifrån de enskilda intervjuerna. Detta 
gjordes för att säkerställa att det bearbetade materialet fortfarande bibehållit korrekt 
kommunicerad mening och innebörd. Gruppintervjun genomfördes utifrån en 
semistrukturerad kvalitativ intervju4 och innehöll tre olika områden som uppkommit ur de 
enskilda intervjuerna.  

Dessa tre områden var (1) upplevelser kring konsultationsteamets kritiska arbete med DBT 
modellen (2) upplevelser av konflikters roll inom arbetet i DBT (3) upplevelser av arbetet 
kring att särskilja privatliv och arbete. Områdena behandlar värdegrund, identitet utifrån 
social interaktion samt relationer mellan terapeut, klient och konsultationsteam. 

                                                 
3 För fullständig intervjuguide (semistrukturerad intervju), se bilaga I 

4 För fullständig intervjuguide (semistrukturerad gruppintervju), se bilaga II 
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4.4.3 Intervjuteknik 

Den intervjuteknik som använts i studiens insamlingsmetod har genomsyrats av ett reflexivt 
tillvägagångssätt. Reflexivt i form av en cyklisk process där alla moment innefattats av ett 
öppet studerande av hur det som observeras påverkar mottagande parts tänkande och 
handlingar. Det innefattar att hitta det unika i varje intervjuperson. Det unika utifrån det 
generella och specifika med denna och att reflektera kring detta. Metoden har ständigt 
inneburit ett behov av att hitta alternativa förklaringar (Payne, 2005).  

Denna studies olika intervjutekniker utgår ifrån Kvale & Brinkmann (2009) uppdelning av 
uppföljningsfrågor, medveten tystnad, tolkande frågor, och ett uppmuntrande förhållningssätt. 
Uppföljningsfrågor innebär att svar följdes via nyckelord, att olika betoning leds via 
följdfrågor till vidare innehåll. Medveten tystnad är en teknik används för möjliggörande av 
utrymme för reflektion och association hos intervjupersonen. Tolkande frågor innebär en 
verifiering tillbaka till den intervjuade genom tolkning av vad som sagts eller utbytts i 
intervjun. Intervjupersonen får genom detta verifiera om svarens tolkning varit korrekt och 
ges samtidigt möjlighet till att omformulera ett mer korrekt svar. Uppmuntrande 
förhållningssätt ”resenären” innebar ett utforskande där båda parter hjälpts åt att konstruera 
ny kunskap (Kvale & Brinkmann, 2009). De enskilda intervjuerna förbereddes genom så 
kallde ”testintervjuer” där intervjuguiden användes, dock något justerad kring ämne. Vid 
testintervjun fick även provrespodenten delta inledningsvis i reflektionen. Efter varje avslutat 
intervjumoment genomfördes en gemensam reflektion mellan båda intervjuare där alla 
reflektioner sammanställdes skriftligt. Reflektionsprocessen utgjordes av spegling kring de 
upplevelser och uppfattningar av intervjuperson som respektive person fått. Det gällde även 
uppfattningar kring sin egen prestation, andra partens beteende och intervjun i allmänhet. 
Syftet med att genomföra reflektion var att minska omedvetet inflytande av tidigare intervjuer 
inför nästkommande intervju. Det hade även som mål att motivera till medveten närvaro, 
mindfullness. Sammanställningen användes sedan i beaktandet kring datamaterialet om och på 
vilket sätt materialet tolkats utifrån en omedveten, dold färgning. Detta har sedan diskuterats 
och reflekterats ytterligare under handledning av lärare.  

4.5 Datahantering 
 
Efter audiativ inspelning har datamaterialet från de enskilda intervjuerna behandlats i följande 
steg för att slutligen utmynna i ett resultat: 

1. Transkribering 

2. Anonymisering 

3. Meningskoncentrering 

4. Tematisk analys 

5. Tolkning genom perspektiv  

Observera att gruppintervjuns datamaterial endast har genomgått inspelning och återlyssning 
för att verifiera datamaterial och tolkningar av de enskilda intervjuerna. Allt datamaterial, 
utöver sammanställningar förstördes i enlighet med studiens etiska åtaganden och den 
inledande överenskommelsen med inblandade parter. 
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Tabell 1: Processteg datahantering 

  

Hypotetiskt exempel 

Pr
oc

es
st

eg
 

 
Transkribering 

 
Anonymisering 

 
Meningskonc. 

 
Tematisk 

analys 

 
Tolkning teoretiska 

perspektiv 

Ex
em

pe
l 

 
Svar 1 
”… teamarbetet är 
bra för att jag får 
många nya 
synvinklar på min 
patient…” 
 
Svar 2 
”… de säger va fan 
<IP> så kan du ju 
inte tänka…” 

 
Intervjupersons 
namn → ID: X-Ä 
 
Namnet på personer, 
enheter, och så 
vidare ersatt med 
exempelvis <IP> 
(intervjuperson) 
 

 
Teamarbetet i 
DBT verkar 
stödjande i form 
av utbyte i 
perspektiv av 
patient och 
problem. 

 
Tema 1 
... 
 
Tema 2 
Konsultations-
teamet delar 
ansvaret kring 
patienten 

 

 
Data tolkas utifrån 
kombinerad 
teoretisk 
referensram vilket 
åskådligör 
förutsättningar och 
kopplar dem till en 
identitetsprocess 

Detta utmynnar i 
ett resultat. 

 
Studiens inspelade material har först transkriberats, det vill säga en process där en inspelad 
intervju eller ett samtal nedtecknas i skrift. Syftet med transkriberingen är att få klarhet i 
intervjupersonens utsagor i vad och på vilket sätt de har sagts. Transkribering och auditiv 
inspelning möjliggör även ett ökat fokus på samtalet för intervjuare. Det underlättar lyhördhet 
och möjligheter till att följa, utveckla intervjupersonens svar (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Anonymiseringsprocessen för studien har skett i form av ett särskiljande mellan namn och 
personuppgifter på intervjuperson i insamlat datamaterial. Informationen har sedan kodats i 
olika datafiler där transkriberat material varken innehåller namn eller personuppgifter. Allt 
datamaterial förvaras sedan oåtkomligt för externa (Bryman, 2011).  

Meningskoncentrering har använts i studien för att korta ned intervjupersoners utsagor till 
enklare och mer kompakta formuleringar. Koncentreringen sammanställdes utifrån Naturlig 
enhet, Transkriberad text, Centralt tema och Koncentrerad text. Meningskoncentreringar i 
studien kunde innefatta flera naturliga enheter av transkriberad text ifrån samma följdfråga 
eller område (Kvale & Brinkmann, 2009). Det meningskoncenterade materialet har sedan 
genomgått en tematisk analys. Det innebär att områden som återkommande påträffas i 
materialet sammanställs i olika teman. Processen har som utgångspunkt i vad som sägs, inte 
specifikt hur det sägs (Bryman, 2011). Den tematiska anlysen utmynnade i fyra teman med tre 
respektive underkategorier (se Tabell 2: Temaområden) 
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Tabell 2: Temaområden 
Te

m
a 

 
Tema 1:  

DBT modellen 

 
Tema 2: 

Konsultationsteam 

 
Tema 3: Terapeutens 

perspektiv 

 
Tema 4: Relationen 

terapeut – klient 

U
nd

er
ka

te
go

ri Allmänna 
uppfattningar 

Förklaringsmodell 

Aktualiserade begrepp 

Ansvarsfördelning 

Behov av stöd 

En idealbild 

Som verktyg 

Som individ 

Som kollega 

 

Förhållningssätt till 
patienten 

Gemensamma åtaganden 

Konsultationsteamets 
inflytande 

 
Tabell 2: Tema 1 beskriver allmänna uppfattningar om behandlingsmodellen i arbetet, vedertagen 
förklaringsmodell samt olika begrepp som aktualiserats. Tema 2 beskriver ansvarsfördelning mellan olika 
aktörer, behov av stöd för terapeuten och olika idealbilder kring egen identitet, relationer och modelltillämpning. 
Tema 3 beskriver terapeuternas bild av sig själv och yrkesrollen som verktyg, individ och kollega. Tema 4 
beskriver förhållningssätt till patienten, gemensamma åtaganden samt konsultationsteamets inflytande inom 
olika områden. 

4.6 Teoretisk referensram 
 
För att kunna besvara studiens syfte har det tematiserade materialet tolkats genom en 
kombinerad teoretisk referensram. Referensramen har utformats med utgångspunkt i det 
tematiserade materialet. Ramen har kombinerats utifrån strukturfunktionalistisk rollteori och 
symbolisk interaktionism. 

Strukturfunktionalistisk rollteori 

Strukturell funktionalistisk rollteori är ett perspektiv där alla samhällets olika aktörer utgör 
delar vilka gemensamt utgör och skapar olika sociala system. De sociala systemens aktörer 
rör sig utifrån olika villkor och regler i systemet som färgar aktören och som på samma sätt 
färgas av aktörerna i ett slags ömsesidigt samspel (Goffman, 1972; Payne, 2005). Studiens 
sammanbinder rollteori och strukturfunktionalism ur Parsons (1951) syn på det sociala 
systemet som centralt bestående av interaktionistiska processer mellan två eller fler aktörer. 
Aktörer, det vill säga deltagare anses genom detta perspektiv vara av stor vikt för det sociala 
systemet. Det sociala systemet i sig särskiljer interna processer och förändringsprocesser av 
själva systemet. Interna processer utgår ifrån klara regler som kan vara mer eller mindre 
flexibla, mer eller mindre förändringsbenägna. Dessa gränsdragningar fungerar fördröjande 
för olika systemförändringar. Parsons begrepp såsom status, statushierki, eller i korthet 
hierarki används i studien för att åskådliggöra rollernas förutsättningar till inflytande, det vill 
säga maktfördelning, makt eller inflytande. Hur makt genomsyrar alla förutsättningar och hur 
olika roller fördelar status och inflytande. Analysmetodens strukturfunktionalistiska del 
fokuserar på att åskådligöra de förutsättningar och den systemprocess som skapar olika roller 
(Parsons, 1951).  

Den rollskapande processen utgår delvis ifrån Goffmans tanketradition om att sätta olika 
former av roller och identiteter i sammanhang med varandra (Goffman, 1972).  
I processen definieras roller och identiteter oftast utifrån en så kallad ”social roll” vilket då 
innebär en realisering av rättigheter och skyldigheter som är knutna till en viss status. Den 
sociala rollen är då en sammanblandning av olika roller. Varje individ väljer roll utifrån 
socialt sammanhang och personliga motiv (Goffman, 2009). Social roll kan ses som ett 
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förhållningssätt och process mellan den roll som tilldelas en person och det egna behovet av 
att själv ta en roll. Den tilldelade rollen i ett sammanhang bildas dels utifrån olika rättigheter, 
skyldigheter, sociala förväntningar, behov individen har av att imponera på andra. Det kan 
även innefatta betydelsen av hur kreativ och oförutsägbar individen uppfattas (Goffman, 
2009; Reynolds & Herman-Kinney, 2003). Social roll kan kortfattat beskrivas som ”den 
uppsättning beteenden som en individ förväntas uppvisa när han uppfyller en given position i 
en given grupp”. Rollen tillhandahåller i sin tur det mönster som en individ ska agera utifrån, 
förhållningssätt i en bestämd situation (Berg, 1975) 

Osäkra rollgränser minskar individens kapacitet att bemästra påfrestningar som i sin tur 
skapar utsatthet hos individen (Payne, 2005). Denna studies referensram följer Goffmans 
idétradition att sätta roll och identitet i sammanhang med varandra. Referensramen särskiljer 
sig från Goffman i vissa begreppsdefinitioner. Begreppet roll definieras i ramen som en 
position, eller område som tilldelas av ett socialt system. Positionens eller områdets 
utsträckning definieras eller omdefinieras ständigt.  Begreppet identitet definieras som ett 
tillstånd av individens egenbild av sig själv, en ständigt pågående process. Identiteten 
förhåller sig utifrån olika roller, positioner eller områden i olika sociala system. 
Identitetsbegreppet likställs i övrigt med begreppet jag-identitet eller self-identity vilket 
innebär en medvetenhet om den individuella utformningen utifrån ett socialt sammanhang. 
Denna jag-identitet byggs upp i integrationen mellan individen, gruppen och samhället. 
Individens handlingsimpulser måste till viss del överensstämma med omgivningens 
förväntningar för att den ska kunna skapa en hälsosam identitet (Heidegren & Wästerfors, 
2008; Egidius, 2008). Identitet förutsätter samarbete och inflytande av andra, identiteten 
skapas genom social interaktion och bekräftelse av andra (Hewitt & Schulman, 2011). När det 
gäller Goffmans begrepp social roll så omdefinierar studien begreppet genom ett symbolisk 
interaktionistiskt perspektiv till social identitetsprocess, dock med samma innebörd. Social 
identitetsprocess åskådliggör bättre innebörden av en ständigt pågående process hos individen 
där den utifrån olika roller ständigt skapar och återskapar en jag-identitet.  

Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är ett pragmatiskt perspektiv där all sanning är subjektiv och 
beroende av sin omgivning. Utgångspunkten är att alla problemlösande varelser handlar 
praktisk utifrån anpassning till omgivningen för att nå sina mål. Pragmatisk även i den mening 
att all sanning, precis som kunskap i övrigt definieras utifrån individens eller gruppers 
anpassning till omgivningen. Genom detta skapas sanning, mening och identitet genom social 
interaktion (Hewitt & Schulman, 2011; Reynolds & Herman-Kinney, 2003). Alla handlingar, 
beteenden betraktas som symboliska uttryck av socialstrukturella villkor och strukturer 
(Payne, 2005; Hochschild, 1983). Identiteter och roller existerar alltså endast utifrån en 
ständigt pågående process mellan person och social omgivning. Roller kan därför inte innehas 
utan legitimering ifrån andra (Hewitt & Schulman, 2011; Reynolds & Herman-Kinney, 2003). 
Den identitetsskapande processen kan härledas ur socialpsykologisk idétradition. Identiteter 
skapas igenom en reflexiv process med andra, det vill säga skapas i utbyte med andra av deras 
betraktande bild av en själv. Identiteten är inget fast tillstånd utan är i en ständigt förändrande 
process. Identitet i form av något föränderligt och kanske i viss mån motsägelsefullt. Vi kan 
som människor exempelvis både vara stillsamma och flitiga samtidigt som vi är livliga och 
aktiva (Payne, 2005).  
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Kombinerad referensram 

Genom att kombinera strukturfunktionalistisk rollteori och symbolisk interaktionism byggs en 
förklaringsmodell där ”roller” skapas av sociala system utifrån interna och externa villkor och 
genom interaktion mellan individer. Identiteter skapas och återskapas i sin tur av varje enskild 
individ. Det sker utifrån individens egna förhållningssätt till de roller som är tillgängliga och 
som den upplevs ha tillträdesmöjlighet till, att inneha eller delvis inneha dessa roller.  

I dessa två processer utgår den samlade referensramen ifrån att osäkra rollgränser kan skapa 
rollförvirring, eller role diffusion vilket innebär osäkra rollgränser, konflikt mellan olika roller 
eller inom den egna rollen. Sådana konflikter leder till en osäkerhet kring vad som är korrekt 
beteende i rollen (Payne, 2005). Detta kan i sin tur minska individens kapacitet att bemästra 
påfrestningar. En minskad kapacitet i att motstå påfrestningar skapar känsloyttringar hos 
individen (Goffman, 1972). Känsloyttringar och begreppet känslor, likställs i denna studies 
referensram som ett utryck av upplevd sårbarhet eller vulnerability. 

Tillämpning 

Denna studie betraktar sociala system som socialt konstruerade. Det innebär att de villkor som 
genomsyrar varje system skapas av aktörer som finns inom dem och utifrån inflytandet av 
andra system. Följande kategorier har uppkommit utifrån tolkning av de upplevda sociala 
strukturerna och de villkor som upplevs finnas: aktörer, hierarki, ansvar och förhållningssätt. 
Studiens perspektiv kring rollskapande processer utgår ifrån tre roller. Rollerna är tagna ur 
datamaterialet och uppdelade utifrån de aspekter som beskrivits av intervjupersonerna (1) 
Terapeutroll, den terapeutiska roll man har med klienter (2) Kollegial roll, den roll man har 
med kollegor som medlem av ett arbetslag (3) Privat roll, den roll man har privat, en 
personlig och unik roll. 

Tabell 3: Tillämpning teoretiska perspektiv 
 

Ståndpunkt 
 

Funktion 
 

Praktisk tillämpning 

 
Strukturfunktionalistisk  

rollteori 
Kartlägga systemstrukturer 

 

Vilka aktörer finns det? 
Vilka villkor har systemen? 
Vilka roller skapar systemen och hur? 

 

Symbolisk interaktionism 

 
Beskriva social 

identitetsprocess 

 

Vilka roller finns det? 
Vilka är rollgränserna? 
Hur fungerar den sociala identitetsprocessen? 

 
Tabell 3: visar vad respektive del av referensramen har för funktion och praktisk tillämpning. 

Begrepp som social identitetsprocess, instrumentalisering, stämpling, rollförvirring, social 
roll, ställföreträdande traumatisering används för att åskådliggöra hur identiteter och roller 
skapas och återskapas utifrån relationer. Referensramen utmynnade slutligen i ett resultat i tre 
områden, (1) Systemstruktur, kartlägger aktörer och  påvisar hierarki, ansvar och 
förhållningssätt (2) Social rollskapande process beskriver vilka roller som finns och dess 
förutsättningar och stödfunktioner hos respektive roll (3) Social identitetsprocess beskriver 
rollförhållanden, exempelvis rollgränser mellan respektive roll.  

Scheff (1984) och Hoschild (1983) definierar instrumentalisering som en påtvingad 
känslosortering eller kommersialisering av en yrkespersons känslor vilket innebär att privata 
känslor tvingas bli en del utav arbetet. Det innefattar också en värdering, känsloreglering av 
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vilka känslor som anses önskvärda och inte på arbetsplatsen. Detta kan i sin tur leda till att det 
sker en underordning av de egna känslorna. Underordning där egna känslor prioriteras lägre 
än andra aktörers intressen och känslor på arbetet. Yrkespersonen riskerar därmed att bli 
främmande för sina känslor, förlora kontakten eller tappa förmågan att känna äkta känslor, 
likgiltighet. Ett underordnande av de egna känslorna gör att man kan bli extra sårbar som 
person. Om det händer kan en process starta där man börjar anklaga sig själv att exempelvis 
vara oärlig som person. Det kan i slutändan åstadkomma utbrändhet (Scheff, 1984; Hoschild, 
1983). Exempel på en sådan process att sortera bort känslor kan även vara att bortse ifrån 
sympati vilket leder till en självbild om av att vara en ond, dålig människa. Att tvinga fram ett 
sympatiskt beteende kan istället tvinga fram att vissa känslor stark dominerar. Det kan då leda 
till en självbild av att vara oärlig och oäkta (Hoschild, 1983).  

Stämpling som begrepp utgår ifrån sociala grupper som sätter regler och värderingarna för vad 
som är önskvärt och inte. Dessa ger i sin tur ger upphov till avvikelser när personer bryter mot 
dem. Stämpling är en bedömning om avvikelse och hur mycket, samt vad detta får för påföljd 
(Hewitt & Schulman, 2011; Reynolds & Herman-Kinney, 2003; Egidius, 2008).  

”Sociala grupper framkallar avvikelse genom att sätta upp regler, som det blir en avvikelse 
att bryta mot… och genom att tillämpa dessa regler på enskilda personer stämpla dem som 
avvikare” (Berg, 1975).  



- 18 - 

4.7 Sammanfattning 
 
Sammanfattning innehållande metodens övergripande processteg från planering till insamling, 
bearbetning och tolkning av resultat.  Utifrån en skapad förförståelse kring tidigare forskning i 
ämnet valdes tre huvudområden kring terapeutens förutsättningar att undersöka: 

1. Upplevelser kring konsultationsteamet (allmänna) 

2. Upplevelser av konsultationsteam gällande professionsutövande 

a. Terapeut som verktyg 

b. Terapeut som individ 

c. Terapeut som medlem i team 

3. Upplevelser av konsultationsteam gällande relation terapeut – klient 

Dessa tre huvudområden utformades till faktiska frågor i den semistrukturad intervjuguiden 
(se bilaga I). Efter genomförda intervjuer samt inspelning och transkribering analyserades 
materialet genom meningskoncentrering och tematisering. Följande teman skapades utifrån en 
tematisk analys: 

Tema 1: DBT modellen.  
Beskriver allmänna uppfattningar om behandlingsmodellen i arbetet, vedertagen  
förklaringsmodell samt olika begrepp som aktualiserats. 
 
Tema 2: Konsultationsteam.  
Beskriver ansvarsfördelning mellan olika aktörer, behov av stöd för terapeuten och  
olika idealbilder kring egen identitet, relationer och modelltillämpning   
 
Tema 3: Terapeutens perspektiv.  
Beskriver terapeuternas bild av sig själv och yrkesrollen som verktyg, individ och kollega 
 
Tema 4: Relationen terapeut – klient .  
Beskriver förhållningssätt till patienten, gemensamma åtaganden samt  
konsultationsteamets inflytande inom olika områden. 

Materialet ifrån de enskilda intervjuerna har efter analys och tematisering speglats genom en 
gruppintervju. Detta för att säkerställa så att det bearbetade materialet fortfarande bibehållit 
korrekt kommunicerad mening och innebörd. För att möjliggöra tolkning och förståelse av det 
insamlade materialet, på så vis att det  följer studiens syfte och grundläggande frågeställning 
skapades en kombinerad teoretisk referensram. Denna referensram kombinerade symbolisk 
interaktionism och strukturfunktionalistisk rollteori. Referensramen syftade till att koppla 
ihop de förutsättningar konsultationsteamet skapar med terapeutens identitetsprocess och 
därigenom skapa en övergripande förklaringsmodell. Tolkning via denna referensram 
utmynnade i ett resultat. Resultatet återspeglade i sig tre områden (1) Systemstruktur: 
kartlägger aktörer och  påvisar hierarki, ansvar och förhållningssätt (2) Social rollskapande 
process beskriver vilka roller som finns och dess förutsättningar och stödfunktioner hos 
respektive roll (3) Social identitetsprocess beskriver rollförhållanden, exempelvis rollgränser 
mellan respektive roll. 
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5. RESULTAT 

5.1 Systemstruktur  
 
Följande beskrivs som återkommande aktörer: DBT modell, extern konsultation, 
konsultationsteam, terapeut och patient5 (klient). Aktörerna åskådliggör vilka delar som 
återfinns i systemstrukturen och vilken deras grundfunktion är. 

DBT modellen beskrivs som ett grundläggande regelverk som trots oklara regler innehåller 
principer och metoder som ska tolkas, konkretiseras och appliceras av konsultationsteam  
och terapeuter. Den externa konsultationen utgörs av experter, utbildare i DBT som bistår 
konsultationsteamet i att värdera om gruppen håller sig inom ramarna för modellen. 
Konsultationsteamet får kontinuerlig hjälp att tolka DBT modellen praktiskt igenom extern 
konsultation. Konsultationsteamet är ett forum för socialt utbyte och handledning av 
terapeuter. Där kan man diskutera såväl patient, olika insatser och hur man som terapeut i 
praktiken ska förhålla sig till DBT modellen. Terapeuten har en direkt utförande 
behandlingsroll gentemot patienten. Den ska vidarebefordra kunskap mellan patienten och 
konsultationsteam. Patienten är en sjuk men botbar person som för det första har 
diagnostiserats med emotionell personlighetsstörning typ borderline. För det andra ska 
patitenten uppfylla en rad kriterier satta av konsultationsteamet för att säkerställa 
behandlingsmetodens lämplighet. 

5.1.2 Villkor 

Hierarki 
Inflytande av respektive aktör. Hierarki syftar till att förklara hur inflytandet ser ut kring 
beslutsprocess, ansvarsfördelning och skapande av förhållningssätt. 

DBT modell 

DBT modellen beskrivs av samtliga intervjupersoner som utgångspunkt i arbetets alla delar. 
Alla de intervjuade har svårt att se någon annan modell som de känner till, som är tillräckligt 
givande för just patientgruppen med diagnos borderline. DBT modellen beskrivs förändra 
hierarkin mellan terapeut och patient. En av de intervjuade beskrev att modellen ”försöker 
utjämna skillnaden i hierarki mellan terapeut och patient till ömsesidiga åtaganden”. En 
annan beskrev situationen och DBT modellens funktion som utgångspunkt, att de ”om 10 år 
kan ha byggt en egen modell av DBT”. En förklaringsmodell som förklarats vidare med att ha 
alla eller åtminstone tillräckliga svar på vilka insatser som är bra och varför. 
 
Extern konsultation 

Den externa konsultationen beskrivs bistå konsultationsteamet i tolkning och vidarebildning 
av DBT modellen. I ett ytterligare steg stödjer en extern konsult i bedömning huruvida teamet 
eller enskilda terapeuters insatser faller inom ramen för DBT.   

                                                 
5 Genomgående i resultatet används begreppet patient som en beteckning för klienten i utsagorna. I studiens 
övriga beteckningar och sammanfattningar används genomgående beteckningen klient, exempelvis i fallet 
”relationen terapeut – klient. Detta för att möjliggöra en tydlig koppling till aktuella forskningsbegrepp. 
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Konsultationsteam 

Det är konsultationsteamets uppgift att förklara varför olika insatser inte fungerar. Det vill 
säga att analysera om felet bedöms ligga i insatsen eller utförandet av insatsen eller om 
patienten inte lämpar sig för metoden.  I utförandet av insatsen har teamet till uppgift att 
bedöma och beskrivande värdera insatsen du gör som terapeut och utifrån hur det förhåller sig 
till DBT, förklara om det är inom ramen eller ej. Konsultationsteamet kan som grupp välja att 
lyfta upp funderingar kring modellen till extern konsultation. Det kan gälla exempelvis 
tolkning av modellens överensstämmande med insatser eller insatsernas tillämpning till 
konsultationsteamet. Konsultationsteamets interna hierarki upplevs av de intervjuade som 
”linjär”. Med linjär menas att besluten fattas genom konsensus, i mer utsträckning än inom 
övrig verksamhet. En person uttryckte detta som ”… besluten är mer linjära än hierarkiska, 
som i annan behandlingsverksamhet, där de styrs av en doktor”. Alla större beslut om 
patienten fattas i grupp. Det gäller exempelvis utvärdering och förlängning av kontrakt med 
patienten, vilket uppfattas avlastande och positivt.  

Vidare har flera intervjuade beskrivit en upplevd risk med att inneha medlemmar med 
profession läkare. Den ändring av inflytande detta skulle innebära upplevs riskera att både 
avleda fokus från behandlingen och ändra hierarkin i gruppen. En av de intervjuade beskrev 
det som att ”… det är viktigt att vara fristående ifrån andra enheter då synpunkter på arbetet 
endast kan ges av personal utbildad i DBT”.  Detta menades vara en förutsättning för att de 
alla ska kunna följa modellen och tillgodose god behandling. En intervjuperson reflekterar 
över det behandlingsansvar, i stort, som konsultationsteamet innehar. Personen funderar kring 
hur arbetet skulle se ut ifall gruppen var mer självständig ifrån övriga psykiatrin. Istället för 
att behandla patienter inskrivna på andra avdelningar skulle man då ha fullt ansvar och 
inskrivning av patienten i sin enhet. Det skulle då tänkas ge gruppen ett större helhetsgrepp på 
patienten och därigenom möjliggöra bredare behandling. En risk anses dock i samma mening 
frånta gruppen sitt jämnt fördelade inflytande, då det kräver insyn av en läkare. När det gäller 
konsultationsteamets inflytande i beslutsprocessen belyste en av terapeuterna att vissa beslut 
inte fattas med patienten innan de först behandlats av teamet. Processen dit, tillsammans med 
en grundprioritering fastslås däremot gemensamt i samråd och godkännande av 
konsultationsteamet. En grundprioritering som innebär vilka av patientens beteenden som är 
viktiga att behandla och i vilken ordning. När det gäller den löpande bedömningen av 
patienten så strukturerar konsultationsteamet gemensamt upp en individuellt anpassad 
farlighetsskala, ”målhierarki” för patienten. Målhierarkin graderar, värderar hierarkiskt 
patientens situation utifrån, först livshotande- sedan terapistörande-, livskvalitetsstörande 
beteenden samt de behov och typ av färdighetsträning som behövs. En konsekvens av 
upprepade gånger frångå sina åtaganden och modellen, kan vara att patienten i slutändan 
förlorar möjligheten till fortsatt behandling i DBT. Alla intervjuade beskriver på olika sätt 
vikten av en ”vi-känsla” och samhörighet som skapas av konsultationsteamet. Detta är särskilt 
viktigt vid handledning då konsultationsteamet ger alla i gruppen mandat och till uppgift att 
ge varandra konstruktiv kritik. Det innebär att ge förslag och ifrågasätta såväl insatser som 
idéer.  En av de intervjuade menade dock att de alla ”skulle kunna vara lite tuffare mot 
varandra”. Att i denna balans oftare våga lyfta utlämnande saker som de upplever om andra i 
gruppen.  
 
Det beskrivs av flera intervjupersoner som att konsultationsteamet är en trygghet för 
patienten. Att konsultationsteamets insyn i behandlingsprocessen kvalitetssäkrar terapeutens 
utförande av behandling. Flera menar vidare att teamet minskar risken för att terapeuten är 
terapistörande, det vill säga frångår den gemensamma överenskommelsen och 
förhållningssättet. En beskrev denna insyn genom att belysa ett moment där kamera används i 
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sessioner med patient och där filmmaterialet sedan visas upp för konsultationsteamet 
”kameran hjälper mig att hålla upp fokus bättre, då jag vet att de andra i teamet kommer att 
se vad jag gör. Det är inte bra att helt gå upp i att anpassa mig efter den tanken, men det gör 
att jag håller mig mer noggrann”. En annan beskriver konsultationsteamets insyn i termer av 
att terapeuten och patienten blir mer jämställda i relationen ”… att ha ett team bakom mig 
minskar min makt över patienten. Det jag gör blir mer transparent och öppet för insyn. Jag 
tror att patienten upplever en känsla av mer jämbördigt förhållande, dock förutsatt att den 
har upplevelser av andra behandlingsmetoder att jämföra med”.  

Terapeut – klient relation 

I relationen mellan terapeut och patient (klient) beskriver samtliga intervjupersoner det som 
en ganska jämställd relation. Patienten måste i detta dock ha en genuin vilja till förändring. En 
intervjuperson beskriver relationen som att patienten och terapeuten sitter i samma båt men 
patienten ska ro. Terapeutens sätt att vara upplevs dock, i sig vara viktigare än 
konsultationsteamets inflytande i relationen. En terapeut beskrev detta förhållande eller 
inflytandet som ”… jag väljer själv ut de delar som ska visas, oftast då jag kör fast eller det 
blir fel mellan mig och patienten”. Många av de terapeuterna beskriver att den slutliga 
målbilden, det mål patient och terapeut ska nå gemensamt i behandlingens slutskede, alltid 
ska sättas av patienten. Det ska i sin tur innebära att målbilden återspeglar vad patienten 
känner sig behöva uppnå för att leva ett gott liv. En intervjuperson beskrev sin idealrelation 
utifrån att patienten ska vara lättsam. Det innebär att patienten följer med i vad man vill 
åstadkomma och att de insatser som genomförs fungerar. I den relationen måste terapeuten 
också kunna acceptera patienten som den är. Acceptera den även när patienten har starka 
känsloutbrott som gör att båda två avviker från målet.   
 

Ansvar 
Ansvar syftar till att belysa hur och på vilket sätt ansvaret fördelas mellan olika aktörer utifrån 
modell, extern konsultation och respektive aktör. Konsultationsteamets upplevda 
ansvarsområden enligt systemstrukturen utmynnar i fyra olika kategorier: efterföljande av 
modell, behandlingsprocess, handledning och terapeut - klient relation. 

Ansvar kring efterföljande av modellen 

Konsultationsteamet lägger fokus vid att gruppen ständigt ska ifrågasätta och utvärdera egna 
val samt terapeutens roll och agerande. Samtidigt ska teamet också vara tillåtande och 
uppmuntra till påhittighet. Konsultationsteamet ska skapa ett gemensamt förhållningssätt 
utifrån tolkning av olika principer och verktyg som återfinns i modellen. I detta beskrivs 
teamet vara nödvändigt för att hjälpa terapeuten att kunna acceptera patienternas 
tillkortakommanden. Att kunna balansera ett tröstande och accepterande förhållningssätt med 
att följa modellen och på så vis föra processen framåt. Konsultationsteamet utbildas och ges 
kontinuerligt stöd i tolkning av DBT genom extern handledning. Stöd att praktiskt omvandla 
modell till praktisk tillämpning. Extern konsultation ges både under utbildningsfasen och nära 
månadsvis för konsultationsteamet. När det finns förvirring i teamet kring riktlinjer och 
rutiner hjälper den externa konsulten teamet att värdera och följa modellen värdegrund och 
praktisk omvandling. 
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Ansvar kring behandlingsprocessen 

Konsultationsteamet har ansvar att gemensamt fatta beslut om insatser till patienten som ser 
till helheten. De delar detta ansvar genom att olika terapeuter tilldelas olika ansvar för olika 
insatser hos patienten. Exempelvis att en ansvarar för individualterapi och en annan för 
färdighetsträning. Det är teamets ansvar att analysera och förklara varför en insats inte 
fungerar ”ned till mikronivå”. Konsultationsteamet ger terapeuterna ett ansvar att vara insatta i 
varandras ärenden. Det ger även ett ansvar att gemensamt besluta om patienter uppfyller 
kraven och/eller är lämplig för fortsatt behandling i DBT utifrån bland annat mottaglighet och 
motivation. Ansvar kring behandlingsprocessen upplevs förutsätta att både terapeut och 
patient anses lika ansvariga och delaktiga i det praktiska behandlingsarbetet. 
Konsultationsteamet ser till att kontrakt upprättas mellan terapeut och patient innehållande 
åtaganden om lika delaktighet i processen. Den fastslår den målbild patienten tagit fram för att 
”må bra” och att göra en prioritering för att nå dit. Patienten ansvarar dock själv för att föreslå 
målbild för behandlingsprocessen. Teamets upplevda ansvar kring patienten och 
behandlingsprocessens rörelse framåt varierar mellan de intervjuade. En del menar att de i 
gruppen delar ansvaret kring patienterna, att terapeuterna ”äger patienterna tillsammans”. En 
av dessa uttryckte dock att patienten på något plan ändå ansvarar för sitt eget liv.   
En upplevde att det är terapeuten som utsetts som ansvarig för individualterapin som 
samtidigt ”äger och ansvarar för patienten”. Andra i gruppen bistår endast i detta fall med 
idéer och kunskap.  En annan anser att ”patienten äger sig själv” och att den i första hand 
ansvarar för sin utveckling. Även om sjukdomen i sig innebär vissa svårigheter i 
ansvarstagande så kan just den delen av ansvaret inte övertas av varken terapeut eller team. 
Samtliga intervjuade upplever dock att det är viktigt, ju längre behandlingsprocessen 
fortlöper, att alltmer ansvar successivt läggs över till patienten.  

Samtliga intervjupersoner beskriver också att terapeuten inte får missköta sina åtaganden mot 
patienten eller mot konsultationsteamet. En terapeut beskrev sitt främsta ansvar i 
behandlingsprocessen som ”jag som terapeut har ett ansvar att konkretisera och få fram 
tydliga delmål som patienten ser som möjliga och åtråvärda”. I detta beskrivs även ett 
grundläggande krav terapeuten måste ha för patienten, att acceptera den som den är. En 
terapeut beskrev ytterligare sitt ansvar när det gäller acceptans av patienten. Det innebar att de 
som terapeut måste vara beskrivande värderande, objektiv och inte känslomässigt värderande, 
det vill säga dömande. En intervjuperson beskriver sin upplevelse att känslan hos patienten, 
av ett jämbördigt förhållande, främst ligger i terapeutens sätt att vara.  

I ansvarsfrågan gällande om något går fel med patienten, så som att de avviker ifrån sina 
åtaganden eller utsätter sig för fara så ansvarar konsultationsteamet med att upprätta och 
fastslå en nödplan. Flera intervjupersoner beskriver olika möjliga konsekvenser för patienten 
om den frångår sina åtaganden, teamet tar då ansvar för bedömning och beslut. En terapeut 
beskriver att konsultationsteamet alltid avstämmer patientens fas med terapeuten. Detta för att 
kontrollera hur processen mellan terapeut - patient fortlöper efter överenskommelse. För 
patienten avkräver behandlingsformen DBT väldigt mycket tid. Vissa patienter väljer att avstå 
behandling just inom DBT för att de själva både hade ett tidskrävande arbete och privatliv.  
I sådana fall erbjöds de dock annan behandling, mer anpassad efter dessa förutsättningar.  
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Ansvar kring handledning 

Konsultationsteamets ansvar kring handledning upplevs hos flera av de intervjuade som att 
teamet främst verkar stödjande för att motverka utbrändhet. Som ett led i detta används 
skattningsskalor om hur terapeuten mår vid varje träff. Teamets fokus upplevs ligga vid 
problem som uppkommer i arbetet med patienter. Konsultationsteamet upplevs av en som 
avlastande för terapeuten genom att dels ge nya synvinklar men även agera som ett forum. 
Ansvaret för att lyfta problem upplevs delvis åläggas terapeuten själv, men teamet ansvarar 
för att värderingsverktyg används i början och i slutet av varje gruppträff. Resultatet ska 
bedöma terapeuten och sedan ska eventuella problem aktualiseras och värderas av gruppen. 
En förutsättning för att som terapeut kunna ta ansvar i att lyfta problem till gruppen är att 
gruppen upplevs vara trygg. Teamet och teamets medlemmar har ett ansvar att vara observant 
på om terapeuten mår dåligt eller har problem, något som en del upplever som enklare om de 
känner kollegan i mer nära relation.  De intervjuade upplever att det läggs ett stort egenansvar 
på individen när man mår dåligt. Teamet ska bistå med stöd till självhjälp, i övrigt ansvarar 
terapeuten själv att ta hand om problemet. 

De intervjuade beskrev skiftande egenbehov av konsultationsteamet, även gällande vad 
konsultationsteamet hade för ansvar och möjlighet att tillgodose dessa. En upplevde att stödet 
i teamet främst beror på hur man själv utrycker sina behov om vad man behöver; ”jag vill inte 
ha en massa goda råd och stöd utan bara få prata av mig, och det finns utrymme för det”. 
Samma person beskriver även att terapeuten själv ofta avgör vad den själv behöver ”… men 
det är inte alltid säkert att man kan eller vill ta initiativ själv och där måste teamet vara 
uppmärksam”.  En av de intervjuade upplevde att gruppen nu under inledningsfasen lägger 
väldigt mycket tid på grundläggande saker av handledning. Det upplevs i sin tur kunna 
inkräkta på konsultationstid för diskussion av insatser och ansvar för behandlingsprocessen. 

Ansvar kring terapeut - klient relation 

Konsultationsteamets upplevda ansvar kring terapeut - klient relationen varierar från person 
till person. Men några av de intervjuade menade att ett optimalt team avlastar terapeuten ifrån 
ångest överförd av patienten (klienten). Teamet har även ett ansvar att bistå terapeuten i 
skapandet av en trygg relation med patienten. Detta upplevs av samtliga intervjuade som 
viktiga förutsättningar som möjliggör för dem att ta ett egenansvar i sessionerna. Ett ansvar att 
inte på ett känslomässigt negativt sätt reagera i sessionerna på patientens beteenden. Detta 
även om patienten skulle vara upphovet till känslan. Flera av de intervjuade beskrev det som 
en svår balans; att ge bekräftelse till en patient när deras beteende samtidigt väcker starka 
känslor inom en och motstå instinkten av att agera dömande, känslomässigt värderande.  När 
det gäller att hålla fast vid överenskommelser inom relationen menar flera att 
konsultationsteamet har ett viktigt ansvar. Teamets krav på att modellen efterföljs upplevs 
dels skapa en markering i vad som är korrekt och inkorrekt beteende för patienten. Detta leder 
till att stärka och skydda relationen. Flera av de intervjuade beskriver en viktig regel kring 
telefonstöd som ett exempel på detta. Regeln gäller en avsaknad möjlighet till telefonstöd om 
patienten upplevt en kris och löst detta genom någon form av självskadebeteende. Då måste 
patienten vänta i minst 24 timmar innan den får kontakta terapeuten, annat än i absoluta 
nödfall. Det är en regel för terapeuten att endast bistå med sökande till akutvård eller 
omhändertagande, men inte diskutera krisen förrän efter 24 timmar. Några av de intervjuade 
beskriver att överenskommelsen som görs med patienten gällande telefonstöd utgår i grunden 
mellan vissa specifika tider på dygnet. Överenskommelsen kan dock omförhandlas efter 
patientens behov, i såväl fördelning av tid på dygnet som i totala antalet timmar som ges. 
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Flera av de intervjuade menade att telefonstöd är väldigt viktigt för att de som terapeuter ska 
kunna ta ansvar och hjälpa patienten optimalt. Att patienterna hade förtroendet att ringa innan 
de löst situationen genom självskadebeteenden och på så vis kunnat återkoppla till färdigheter 
som lärts ut under sessioner och gruppträning. Många av de intervjuade beskriver sin 
idealrelation som att både terapeut och patient är överens om vad som ska göras.  

Förhållningssätt 
Konsultationsteamets förhållningssätt som en kombination av värdegrund och 
förklaringsmodell. Det vill säga, vad som är rätt och fel respektive vilka som är problemen 
respektive lösningarna. 

Värdegrund 

En grundförutsättning inom modellen är att alla, terapeut, kollega och patient, ska betraktas 
som att de gör och vill göra sitt bästa i alla situationer. Teamet upplevs av många ha en 
ganska samstämmig syn på arbetet som ska göras och hur det ska genomföras. Teamets 
värdegrund har som mål att bygga på flera terapeuters perspektiv och tolkningar av rätt och 
fel. På så vis skapar teamet en samstämmig syn om hur arbetet ska utföras. Att frångå denna 
gemensamma överenskommelse upplevs av flera intervjuade som ”terapistörande” och som 
störande av effektiviteten hos gruppen och olika behandlingsinsatser. Terapistörande 
beteenden kan innebära att frångå åtaganden, missa uppgifter, komma för sent eller felaktigt 
utföra behandling. Den gemensamt beslutade värdegrunden ska sedan terapeuten följa i 
samspel och avsikter med patienten. Värdegrunden ska styra samsynen och innebär bland 
annat hur alla förväntas bete sig i gruppen och vilket ansvar de har inför gruppen med 
exempelvis patienten. Flera upplevde att insynen i deras individuella arbete minskade risken 
för dem att frångå den gemensamma överenskommelsen och samsynen. Det minskade risken 
för dem att verka terapistörande såväl i gruppen som med patienten.  

I behandlingsprocessen är det bättre att fokusera på mer långsiktiga konsekvenser av en insats 
och förhållningssätt än kortsiktiga. Konsultationsteamet värderar utförandet av terapeuten och 
lämplighet i olika former av behandlingsinsatser. Genom en nära relation, med privat 
kännedom i gruppen ökar förståelse och tolerans för terapistörande beteenden i gruppen. 
Teamet ålägger terapeuten genom ett gemensamt förhållningssätt ett ansvar att sätta modellen 
högre än patienten. Om patienten exempelvis uttrycker obehagskänslor att filmas och att det 
är ett hinder i sessionen så är det terapeutens uppgift att modellen efterföljs.  En av de 
intervjuade löste denna situation genom att erkänna sitt eget obehag av att filmas. På så vis 
kunde terapeut och patient gemensamt erkänna att det är jobbigt och gå vidare i 
behandlingsprocessen. DBT modellen upplevs vara ramen för vad som ska anses rätt eller fel i 
behandlingsprocessen. Behandlingsmodellen ska ligga till grund för teamets tolkning av vad 
som är DBT. Värdering kring vad som är en god respektive dålig behandlingsinsats utgår 
ifrån om den gynnar patienten, allt som görs ska gynna patienten. Modellen upplevs 
uppmuntra till mer flexibla gränser i att själv försöka prova vad som är god respektive mindre 
god behandling. Mer flexibla gränser än vad många av de intervjuade upplevt inom andra 
behandlingsmodeller. En av terapeuterna upplever denna paradox av ”öppna regler” som att 
det ibland kan vara av gagn till patienten att ”vara lite respektlös och provocerande”. 
Personen menar vidare att det ibland kan vara nödvändigt ”att ruska om en patient” mentalt, 
på så vis att man påvisar absurdhet i ett resonemang. En annan belyste samma aspekt att ”i 
mitt övriga arbete är det inte möjligt att tänja på gränserna på samma sätt som i 
arbetsmodellen DBT”. 
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När det kommer till synen på patienten så är det en genomgående värdering, att den inte kan 
misslyckas i behandlingsmodellen. Flera beskriver sitt förhållningssätt till patienten utifrån en 
människosyn att alla människor går att bota. Att felet egentligen aldrig ligger hos patienten, 
att de exempelvis är trotsig, utan i deras avsaknad av färdigheter kopplade till diagnosen. En 
upplevde detta som ”... det är viktigt att kunna hitta rationaliteten i deras beteende, att 
exempelvis självskadar för att… men samtidigt inte värdera beteendet utan ge dem verktygen 
att få utlopp på ett mindre skadligt sätt”. Många upplever att det finns patienter som blivit 
mottagliga för behandling först efter att de blivit kravlöst accepterade. Flera beskriver vidare 
att individer i patientgruppen ofta tidigare har straffats av beteendeyttringar som kan kopplas 
till diagnosen och att detta skulle göra att de blev mindre förtroliga mot terapeuten. I 
relationen mellan terapeut och patient upplever samtliga intervjuade att patienten ska göra det 
faktiska arbetet i relationen. Terapeuten ska hjälpa patienten med tekniker att möta olika 
hinder. Det upplevs som grundläggande att kunna acceptera patienten som den är, även om 
patientens handlingar i sig är svåra att relatera till, att förstå.  

Förklaringsmodell 

Flera av de intervjuade lyfter fram konsultationsteamets inflytande som en ”kvalitetssäkring” 
av individualterapin. Det beskrivs av samtliga intervjuade att det är viktigt med en varierad 
blandning av personligheter i konsultationsteamet för att kunna bedriva kvalitetssäkring. 
Blandningen bör bestå av olika individer där vissa lyfter fram vikten av acceptans och 
förändringsbenägenhet. Förändringsbenägenhet beskrivs delvis, förutom personliga 
karaktärsdrag komma ifrån skiftande erfarenhet av medlemmarna, vilket upplevs kunna 
komma av olika erfarenhet eller brist på densamma inom vissa områden. Skiftande 
erfarenheter eller brist på erfarenheter i gruppens sammansättning skapar en kunskapstörst 
som beskrivs leda till ökad dialektik, det vill säga ökat ifrågasättande och nya idéer. En av de 
intervjuade menade i motsats till detta, att gruppen om 10 år bättre skulle uppleva om de 
verkligen följer modellen som den är tänkt.  Flera beskriver i samma anda att 
konsultationsteamet skulle vara mer effektiva och mer trygga i sin roll efter en längre tid och 
mer erfarenhet av att jobba inom DBT. Det gäller både förtroendet de har på sig själva men 
även förtroendet på att arbetet som gruppen utför kommer att bli bra. Ett hinder i utförandet 
av behandlingsmodellen är att terapeuten ibland verkar dömande i synen på patienten. Det 
beskrivs av många som en förutsättning för att bedriva god behandling att man inte dömer 
patienten. Flera av de intervjuade beskriver att följden av detta hinder kan skapa krav på 
patienten att vara ”en duktig patient”. Med duktig patient menas att de håller band på 
beteenden, utageranden som egentligen hör till deras diagnos och problembild. Detta skulle i 
sin tur kunna skada behandlingsprocessen då kravet ställs i paradox med diagnosen. Kravet på 
förändring kan då bli alltför överväldigande.  

En intervjuperson uttryckte att det är av mindre betydelse om relationen i en inledningsfas 
fungerar eller inte. Vid ett läge där relationen kantas av svårigheter i samarbete ska man enligt 
modellen träna patienten på de färdigheter som krävs för att relationen ska fungera. 
Terapeutens känsloreaktioner kan förklaras i form av avsaknad förståelse hos terapeuten, att 
inte kunna relatera till en handling.  Flera av de intervjuade upplever att det är viktigt för dem 
att kunna sätta patientens beteende i ett sammanhang. Att beteendet bara är en utlöst reaktion 
på något bakomliggande. Flera av de intervjuade menade att de medvetet avstår ifrån en 
konfrontation med patienten, för att inte skada behandlingsprocessen. De försöker istället lyfta 
problem uppkomna med patienten i teamet. Det upplevs som en bättre lösning. 
Förklaringsmodellen när en insats eller DBT modellen i stort inte går att applicera på en 
patient varierar.  
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Ingen av de intervjuade ansåg att de i gruppen i någon större utsträckning arbetar kritiskt 
kring modellen sig i själv men däremot att de arbetar väldigt mycket kritiskt inom modellen. 
En av de intervjuade lyfte dock vikten av annan erfarenhet och arbete jämsides DBT. Det 
möjliggjorde för denne att kunna bedöma modellens kvalitéer och brister utifrån. Att kunna se 
huruvida modellens utformning verkligen är mest lämplig i jämförelse med andra modeller i 
specifika fall.  

5.2 Social rollskapande process 

5.2.1 Terapeutisk roll  

Förutsättningar 
Den terapeutiska rollens grundläggande förutsättningar är patientgruppen. En intervjuperson 
beskrev detta som att patientgruppen är antingen ”av eller på” i sin sinnesstämning. Det vill 
säga antingen så ”älskar man terapeuten, eller så hatar man den”. Terapeuten har en 
stödjande roll och till uppgift att ge patienten olika verktyg. Om patienten missköter sina 
åtaganden utifrån sin diagnos ska fokus istället ligga på ett förändrat beteende utifrån 
motivation att lära sig nya färdigheter exempelvis genom färdighetsträning. Detta för att driva 
processen framåt. Patienten kan i specifika fall tillåtas bryta mot sina åtaganden om det 
bedöms som att en konfrontation skulle hindra eller skada behandlingsprocessen. På samma 
sätt om beteendet bedöms vara ett uttryck av diagnosen. En av intervjupersonerna uttryckte 
sina svårigheter av att inte alltid förstå patientens beteende och brytande mot åtaganden som 
att ”… det är svårt att arbeta med en patient som tänker, att det enda sätt som jag kan reglera 
mina känslor är att skära mig… och att så kommer det alltid att vara”. Fler av de intervjuade 
beskrev idealterapeuten att den just kan särskilja på validering, det vill säga att ge bekräftelse 
och förmedling av att kunna självrelatera, det vill säga visa förståelse till patienten. Detta 
samtidigt som att terapeuten ska hålla sig till modellens struktur och vara kreativ i samtalet. 
Att känna till den bakomliggande faktorn bakom en patients beteende upplevs dock öka 
terapeutens möjligheter till förståelse och förmåga att kunna behandla. Konsultationsteamets 
insyn upplevs ändra förutsättningar för den terapeutiska rollen. En uttryckte det som att ”… i 
förlängningen blir det en annan relation till patienten, men inte just i det ögonblicket man 
sitter i session”. Samtliga intervjupersoner beskriver på olika sätt att behandlingsmodellen 
och patientgruppen är det som främst avgör hur deras roll som terapeut ser ut. Alla 
intervjuade ansåg att vad en terapeut ska förhålla sig till är ett väldigt stort och omfattande 
område. 

Stödfunktioner 
DBT modellen upplevs i sig skapa drivkraft och engagemang av att gruppen hela tiden 
uppmuntras prova nya angrepps- och synsätt i sina behandlingsinsatser. Många av de 
intervjuade upplever dock att det saknas riktigt klara regler inom DBT, vilket försvårar 
terapeutrollens utövande. Oklara regler om vad som egentligen är DBT upplevs skapa ett 
ifrågasättande huruvida man följer dess principer eller ej. Att arbeta med DBT på halvtid 
anser dock samtliga intervjuade vara väldigt givande för att bättre lösa problematiken. Detta 
upplevs även gynna arbetsmiljön samt ge en chans att reflektera kring lämpliga 
konkretiseringar av modellen. En uttryckte denna möjlighet som att man ”… får två olika 
inflöden av idéer, intryck och variation ifrån två olika arbetssätt”. När det kommer till 
konsultationsteamets stödjande arbete för den terapeutiska rollen beskrev en intervjuperson 
”… att till skillnad ifrån mitt andra arbete så blir man verkligen uppbackad av 
konsultationsteamet”. Teamet upplevdes av samtliga intervjupersoner som att den ger dem 
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verktyg att möta en annars svårbehandlad och krävande patientgrupp samt hjälper dem att 
hålla sig till modellen. Vad var och en fokuserar på och som de tycker är viktigt av stöd är 
individuellt men det beror också mycket på vilka patienter man har. Behoven beskrivs också 
variera utifrån vart man befinner sig i processen med patienten. Samtliga intervjuade 
beskriver den gemenskap som teamet ger och att därigenom slippa vara ”en ensam terapeut” i 
kunskapen om patientens problematik. Om de suttit ensamma med patienten så hade 
kunskapen från många områden varit mindre. Gemenskapen ger fler idéer om fler lämpliga 
stödåtgärder för patienten. En viktig sida som lyfts är att teamet hjälper terapeuten att vara 
beskrivande mot patienten i dess handlingar, utan att verka känslomässigt värderande, 
dömande i termer av bra eller dåligt. Teamet upplevs bland annat avlasta terapeuterna i 
sessionen genom att problem som uppkommer i sessionerna för stunden kan läggas åt sidan 
och lösas i efterhand med teamet. En beskrev teamets roll som ”… teamet gör att jag vågar 
mer, mindre risk att bygga upp saker själv som annars är med suicidala patienter. Det gör 
mig tryggare att kunna ta med mig problem till konsultationsteamet jag har med patienten”. 
Teamets inflytande och dess effekt av gemensamt förhållningssätt beskrivs av en terapeut som 
”det kan innebära att jag undviker att göra vissa förhastade saker som skulle kunna kräva 
reparation senare. Men ibland kanske det leder till att jag blir för avvaktande och lägger 
saker på is, eftersom jag istället tar det med teamet”.  

5.2.2 Privat roll 

Förutsättningar 
När det gäller personlig påverkan från patienten så är det många av de intervjuade som 
beskriver att de upplever en personlig belastning. En belastning som beskrivs komma ur 
patientgruppens självmordsbenägenhet och starka affekter, känsloyttringar. En av de 
intervjuade beskriver tydligt att man som terapeut och människa påverkas av patientens eget 
beteende och lidande. En intervjuperson upplevde att det var väldigt viktigt att kunna hitta 
rationalitet i patientens beteende för att undvika att ta åt sig och i sin tur orsaka ett dömande, 
och känslomässigt värderande beteende.  
 
En annan intervjuperson beskrev personliga behov som kan skapas av arbetet med denna 
specifika patientgrupp. Personen betonade vikten av att uttrycka ett erkännande med tonvikt 
på patientens egen förmåga tillsammans med positivt resultat av behandling, vilket ger 
intervjupersonen styrka i mötet med nya krävande patienter. Denne uttrycker sambandet på 
följande vis ”det är jobbigt men det går, det är jobbigt men det går (…) att påminnas om att 
det går, det är jobbigt, men det går (…) min drömrelation är att vi går tillsammans i allt 
bredvid varandra i processen, men det är patienten som har gjort hela jobbet”. I slutänden av 
processen var det viktigt för intervjupersonen att patienten ska vara övertygad om att den själv 
har gjort det mesta av arbetet. Samma person beskrev vidare svårigheterna i att som terapeut 
inte lasta på sig alltför mycket egna känslor av ansvar när man saknar inflytande. Att som 
individ försöka ta ansvar för en patients beteenden samtidigt som det är de själva som sitter på 
möjligheterna, har det egentliga kommandot ”man är orolig ibland att patienten ska skada sig 
och att man inte är där och kan hjälpa (…) samtidigt kan jag inte låsa in och kontrollera 
dem”. Det mest avgörande som alla beskriver om den personliga rollen är viljan att hjälpa 
patienten och att kunna fokusera på patienten fullt ut när man sitter tillsammans.  
 
För att förebygga så att patienten inte överför ångest till terapeuten så beskriver flera hur 
viktigt en bra inledningsfas med patienten verkligen är. En bra inledningsfas förutsätter dock 
att terapeuten gjort ett gott förarbete där patienten både fått förståelse, blivit delaktig och fått 
insikt i sin möjliga förändringsprocess. En av de intervjuade menade att det underlättade i att 
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få till en god inledningsfas genom att hitta gemensamma intressen. Det kändes då lättare för 
denne att hjälpa personen. En menade att en idealrelation mellan terapeut och patient till stor 
del innebär att patienten inte lägger över sin ångest på terapeuten. En annan beskriver att det 
finns en motsättning mellan att dels förebygga så att ångest överförs från patienten till 
teraputen och dels bedriva en tidsomfattande behandling. Exempelvis i insatsen telefonstöd 
där man både uppmuntrar patienterna att ringa när det verkligen är kris inte annars men även 
kan känna att ansvaret är jobbigt på ett personligt plan. En beskrev detta som att ”vi ska 
uppmuntra dem att ringa, ibland efter överenskommelse när som helst, annars mellan vissa 
fasta tider”. Andra intervjuade menade att det bara var positivt att vara tillgänglig för 
patienten och att de gärna skulle se att patienterna använde sig av telefonstöd oftare. Några av 
de intervjuade menade att tidsintervallet som de kommit överens med patienten för 
telefonstödet inte verkar definitivt i den personliga rollen. Känslor och personlig påverkan kan 
stanna kvar under en ganska lång tid efter ett samtal. När det gäller privat roll så förutsätter 
konsultationsteam arbetet att terapeuten visar upp delar av sitt privatliv. Det upplevs av de 
flesta intervjuade underlätta för dem att i sin tur kunna arbeta stödjande mot de andra, om de 
känner till något om dem. En terapeut upplevde att de redan under utbildningen till DBT 
terapeuter uppmuntrades att vara personliga och dela med sig av sitt privatliv till de andra i 
gruppen. Samtliga av de intervjuade beskriver vidare att konsultationsteamet sätter 
omfattande krav på anpassningar i privatlivet. Detta för att fungera efter modellens upplägg 
av tillgänglighet. Det kan innefatta såväl anpassning i uttagande av semestrar, hämtning av 
barn och övrig verksamhet i privatliv och vardag.  En av terapeuterna uttryckte att 
konsultationsteamets krav på prestation och tillgänglighet i sig kan vara både påfrestande och 
utelämnande ”men samtidigt också framtvinga personlig utveckling”.  

Stödfunktioner 
DBT modellen beskrivs bidra till att utveckla den privata rollen. En menade att just övning av 
beskrivande istället för känslomässig värdering gör det enklare för denne att kontrollera 
känslor av hopplöshet eller ilska privat. Den upplever att det skapar ett lugn som individ och 
är avstressande. En annan påtalade vikten av att även privat kunna inse att den enda 
förändringen som går att göra finns i nuet. Det gjorde att vardagen utanför arbetet kändes 
lättare. En av de intervjuade tyckte att färdighetsträning riktad direkt till terapeuterna i teamet 
skulle göra arbetet bättre. Det genom att öva mer själv på dialektik och i egna situationer 
koppla teori till praktiska exempel - att omvandla den teoretiska synen på modellen till en än 
mer praktisk koppling som individ. Arbetet med konsultationsteamet och modellen upplever 
många av de intervjuade som positivt även privat. En beskrev att den på ett personligt plan har 
lärt sig ”ifrågasätta och prova andra sätt i mitt beteende, vilket är bra. Jag får till exempel 
lättare för att våga låta folk prova sina idéer utan att först försöka övertyga dem om mina 
idéer”. 
 
Teamets funktion av forum ser många som en viktig komponent i att tackla situationer av 
påfrestning som patientgruppen medför. Den fyller vissas behov av att bolla idéer samtidigt 
som den fyller andras behov av stöd att orka stå ut i verkligheten. Stå ut med det faktum att 
patienterna faktiskt är självmordsbenägna. En intervjuperson beskrev det som att ”… teamet 
gör att jag vågar mer, det blir en mindre risk att bygga upp saker för sig själv som annars är 
med suicidala patienter”. Den menade att ångest som kan uppkomma exempelvis av isolerat 
arbete utan insyn och att detta i sin tur kan leda till tvivel på egna insatsen samt en 
överväldigande ansvarskänsla. En annan beskrev det som att ”det minskar oro när något 
händer och stödjer en i det praktiska arbetet”. Uppfattningar om vad teamets egentliga 
funktion är varierar mellan de intervjuade. En uttryckte detta som så att, ”deras privata 
problem hör inte hemma i konsultationsträffen som att jag har det jobbigt hemma, som 
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skilsmässa eller bilen har gått sönder”. Andra menar istället på att gruppen faktiskt är öppen 
för alla sorters problem som kan hindra individen ifrån att utföra sitt arbete. En beskrev sin 
uppfattning om hur den använder teamet ”om det skulle vara något jobbigt jag varit med om 
som jag tar upp i gruppen, exempelvis genom skattningen så förklarar jag bara varför och att 
det går över av sig självt liksom (…) så skulle jag inte säga om det rörde patienten.” 

5.2.3 Kollegial roll 

Förutsättningar 
Som kollega ställs vissa krav som innefattar såväl inblandning av den privata som den 
terapeutiska rollen. Exempelvis ställs krav på avsatt tid, dels till socialt umgänge med andra 
terapeuter och dels för att stödja kollegorna i deras terapeutiska roll.  
 
En av de intervjuade upplevde att det i modellen och konsultationsteamet finns ett formellt 
krav att gruppen ska umgås. Krav som umgänge och handledning av kollegor, upplevs av 
samtliga intervjuade som övervägande positiva. En menade att kraven möjliggjorde ett 
snabbare skapande av gemenskap i gruppen och att den i sitt övriga arbete krävde och 
avkrävdes ett gott första intryck för att skapa en gemenskap. Detta var inte lika kritiskt 
avgörande inom DBT modellen. I sitt övriga arbete menar personen att den inte haft samma 
privata kännedom om sina kollegor och därigenom inte fått en lika nära relation till dem. 
En intervjuperson beskrev det även som att, det är lättare att ha förståelse, att kunna relatera 
och kunna se orsaken bakom en kollegas avvikande beteende genom mer privat kännedom. 
Den privata kännedomen upplevdes skapa utrymme och en ökad tolerans i gruppen. En av 
förklaringarna som flera av de intervjuade lyfte upp till att gruppen hade en god gemenskap 
troddes vara gruppens sammansättning av olika professioner. En annan förklaring var just 
modellens uppmaning till samtliga att dela med sig av sitt privatliv. Flera uttryckte att 
utlämnande av privatliv var grundläggande för att skapa ett förtroende och en trygghet i 
gruppen.  

Stödfunktioner 
Samtliga intervjupersoner menade att den närmre relationen till kollegorna i 
konsultationsteamet hade olika positiva stödfunktioner som följd. Några upplevde den nära 
relationen som positiv i bemärkelsen att det möjliggör ett dagligt stöd. De kan ringa varandra 
om något svårt uppkommer med patienten. En intervjuperson upplevde att den hade ett större 
behov av att få guidning i utförandet av insatser än andra i gruppen. Något den kunde få 
genom ett mer alldagligt stöd. Personen beskrev det som att ”det är viktigt för mig att ha 
konsultationsteamet så jag har någon att fråga om jag gör rätt, bli handledd”.  
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5.3 Social identitetsprocess 

5.3.1 Rollförhållanden 

Terapeut – Privat roll 
En av de intervjuade beskrev hur den terapeutiska rollen ger positiva effekter i det privata. 
Personen övade privat att agera tvärtemot en första känsloreaktion vilket i sin tur skapade 
lugn. En annan försökte att praktisera medveten närvaro och acceptans i den personliga 
utvecklingen i hur man lever, ”att vara accepterande i vad som har hänt, att saker ser ut som 
de gör och samtidigt leva här och nu”. Personen menade vidare att insikten att det bara i nuet 
finns möjlighet till förändring hjälpte denne privat. Flera av de intervjuade upplevde att 
förmågan av att ge och få konstruktiv kritik i arbetet speglade av sig på både fritiden och 
arbetsområden. Det gjorde att övrigt arbete och liv kändes lättare. En av de intervjuade 
menade att modellen påvisar ett behov av att innefatta hela terapeuten som individ för att bli 
mer verksamt. Denna omfamnande process skulle innebära att man efter en tidsperiod blir en 
faktisk del av metoden snarare än bara arbetar med den. En beskrev detta som att man 
”mindre jobbar med metoden (…) mer blir del av metoden”.  
 
Det beskrivs från samtliga intervjuade att det är av yttersta vikt att de alltid är tillgängliga för 
patienten. Inte alltför mycket prioritera fritiden så att det påverkar tillgänglighet om något 
skulle tänkas hända. Inom samtalsstödet menar några av de intervjuade att patientens 
möjlighet att ringa kan väcka personlig oro, längre kvarvarande påslag än just när de ringer. 
En gjorde den kopplingen mellan oro och telefonstöd att patienten endast ringer när det är 
kris. Andra menar att oron istället kan ligga i att patienten inte ringer, att de då inte kan hjälpa 
dem. Många beskriver terapeutrollens negativa effekter för den privata rollen. Det blir en 
tydlig påverkan från patienten på terapeuten som person. En påverkan som kommer ur dennes 
självmordsbenägenhet, känsloyttringar och lidande, upplevs som en stor personlig belastning. 
Flera av de intervjuade upplever att det ibland är bra att kunna dela med sig av privata 
erfarenheter för patienter. Erfarenheter ifrån det egna livet som inte längre utgör en personlig 
konflikt. Många beskriver svårigheter att balansera privata inslag med den terapeutiska rollen. 
Att balansera utlämnande av sig själv som person och samtidigt ha vissa begränsningar. 
Begränsningar som exempelvis en första reaktion på patienternas beteende som inte 
överensstämmer utifrån teamets gemensamma fastslagna beskrivande förhållningssätt. En 
intervjuperson förklarar detta fenomen, svårigheten att samtidigt ge bekräftelse, validera en 
patient, vilket är en del av den terapeutiska rollen och samtidigt behärska sig. Behärska sig när 
patientens beteende väcker starka känslor inom en, att frångå en instinkt av att agera 
dömande, känslomässigt värderande. En intervjuperson beskrev detta komplexa samband 
mellan det egna behovet av förståelse och behovet hos patienten av bekräftelse. Personen 
beskrev det som att det ibland krävs att man kan relatera till patienten för att kunna bekräfta 
den, validera, ibland inte. Ibland sammanfaller dessa två; att uppvisa att man kan relatera ger 
bekräftelse, validering. Ibland står de i motsatt samband till varandra; att bekräfta patienten 
innebär att man uppvisar avsaknad att kunna relatera, förstå.  
 
Samtliga intervjuade pekade på att man som terapeut måste vara effektiv i form av att jobba 
processinriktat. Samtidigt måste man på ett personligt plan involvera och verkligen bry sig om 
sin patient. En intervjuperson beskrev detta som ”… det är väldigt viktigt för mig att jag 
känner att jag bryr mig om patienten. Det är lättare och en förutsättning för att hjälpa 
patienten om att man bryr sig”. Att balansera ett tröstade och ett processdrivande 
förhållningssätt med patienten. Det upplevs som en paradox; att både acceptera patienten 
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utifrån dennes diagnos och beteende därefter och samtidigt föra processen framåt för att 
förändra beteendet. En beskrev denna svårighet som att ”det är viktigt att både ha ett kallt 
huvud och ett varmt hjärta”. Det upplevs av samtliga intervjuade som en svårighet att dels 
ställa krav på patienten på så vis att den inte upplever det som ett straff och samtidigt 
successivt ge mer ansvar till patienten för sitt tillfrisknande. Flera menade att terapeutens ”sätt 
att vara” gör att patienten antingen känner sig nedtryckt eller bra behandlad. Om man inte 
accepterar patienten utifrån sin diagnos är den upplevda risken att patienten får krav på sig att 
vara ”duktig”. På så vis förflyttas paradoxens problem till dem. Flera av de intervjuade 
beskrev den upplevda risken som att patientens diagnos står i direkt motsättning med att just 
vara duktig patient. De förväntas då redan ha de färdigheter de ska lära sig, innan de lärt sig 
dem. Det blir en omöjlig ekvation. Flera beskriver detta som att synen och beteendet mot 
patienten varierar beroende på vart man är i behandlingsprocessen och hur patienten svänger i 
mottaglighet och vilja.  

Privat roll – Kollegial roll 
Ingen av de intervjuade upplever att gruppen aktivt arbetar med att stödja terapeuten i 
särskiljande mellan privatliv och arbete, det är upp till var och en att sätta gränser. 
Kollegornas och konsultationsteamets inflytande såväl i den privata som den terapeutiska 
rollen beskrivs som att ha flera positiva effekter. Inflytande upplevs bland annat minska risker 
i det självständiga arbete som att arbetsprocessen avstannar eller att terapeuten ifrågasätter sig 
själv och sin förmåga. Att de ifrågasätter sig själv på ett negativt och inte processdrivande 
sätt. När det gäller det kollegiala inflytandet i form av konsultationsteam varierar synen på hur 
mycket de påverkar och bör påverka. Några menar att problem som inte direkt vidrör 
arbetsbelastning ska endast lyftas upp som en notering med kollegorna. Man menade då att 
varje person får själv ta ett eget ansvar som privatperson och söka hjälp, precis som alla andra 
yrkeskategorier. En terapeut beskrev ett kollegialt krav i konsultationsteamet som en svår och 
påfrestande balansgång. En balansgång mellan att vara kreativ genom att ständig ifrågasätta 
alla delar av sig själv och sina val, utformning av insatser. Detta samtidigt som man måste 
fundera om det man då kommit fram till verkligen följer modellramen. Intervjupersonen 
beskrev det som att det är en svår balans mellan att hålla sig till modellen och att vara påhittig 
hela tiden. Det ska vara ett flöde av påhittighet, men det ska samtidigt rymmas inom 
modellens ram, en ram som ibland upplevs som oviss.  

Kollegial roll – Terapeut roll 
Samtliga intervjuade lyfter vissa positiva effekter på den terapeutiska rollen genom 
konsultationsteamet. Modellen och teamet ger en trygghet i besluten, eftersom att alla varit 
delaktiga med sina åsikter. Det innebär att terapeuten inte sitter själv i besluten. Vissa av de 
intervjuade upplever dock att en trygg grupp, med rimliga krav på sig själv och varandra är en 
grundläggande förutsättning för dem att vilja dela med sig och ge insyn i arbetet med 
patienten. En intervjuperson uttryckte att en otrygg grupp skulle göra att dennes förmåga att 
ge de andra i gruppen insyn skulle minska och att arbetet skulle ske mer självständigt. En 
annan menar att om teamet upplevs otryggt kommer dess inflytande snarare verka negativt för 
terapeutrollen. En terapeutisk roll utan teamet och kollegialt inflytande upplevs av samtliga 
intervjuade skapa större krav på den enskilda terapeuten. Krav som att bättre lyckas skapa ett 
bra inledande arbete och relation med patienten. Att lyckas skapa en gemensam samsyn, 
allians och påvisa en process framåt med patienten. En intervjuperson beskrev det kollegiala 
inflytande på dennes terapeutiska roll som modellen möjliggör som ”… jag sökte mig till DBT 
gruppen på grund av en maktlösthet att hjälpa den här patientgruppen, borderline som jag 
upplevde som svårbehandlad”. En annan beskriver inflytandet som att ”konsultationsteamet 
är en naturlig del av arbetet med patienten. De andra ska ha stor insyn i vad jag gör och att 
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jag rör mig åt rätt håll”. Några pekar på att relationen terapeut - patient påverkas av 
konsultationsteamet olika mycket beroende på patienten. Med det menades hur aktivt 
terapeuten upplever ett behov av inblandning och i vilken utsträckning den väljer att teamet 
ska vara delaktig.  En beskrev det samband som ”… om jag har behov tar jag med mig saker 
till teamet som jag annars varit tvunget att ta direkt med patienten.”  

En av de intervjuade beskriver svårigheten i balansera den terapeutiska och den kollegiala 
rollen när det kommer till att beakta både patienters utsatthet och samtidigt följa modellen. 
Vidare beskriver intervjupersonen ett exempel där den försöker övertyga en patient om att låta 
sig filmas under sessionerna. Detta samtidigt som terapeuten sedan tidigare känner till att 
patienten utsatts för trauman. Trauman i form av övergrepp som filmats. Filmning är enligt 
DBT modellen en förutsättning för att behandlingsprocessen ska fungera. Terapeuten 
beskriver vidare vikten av ett långsiktigt perspektiv i liknande bedömningar trots att det kan 
utlösa reaktioner och obehag hos patienten. En brist som en intervjuperson reflekterade över 
med den kollegiala rollen, och det ansvar som följde var tidsåtgången det medförde. 
Tidsåtgång dels i arbetet mellan terapeut och patient för att skapa insyn. Men även för 
terapeuten att reflektera inom modellen, insatser och över andra terapeuters patienter. Tid som 
kanske skulle gå till direktbehandling i sessioner. Att tid som avsätts för att bistå andra 
terapeuters patienter skulle kunna användas till de egna. En del upplever teamets veckoträffar 
som väldigt korta, eller åtminstone för korta sett till vad som behöver hinnas med. Det vill 
säga det upplevs ibland svårt att planera tiden till både egna och andras patientärenden 
samtidigt som man ska värna om ett socialt utbyte med kollegor.  
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6. KONKLUSION 

6.1 Systemstruktur 
 
Systemstrukturen beskrivs genomgående bestå av ett samspel mellan fyra aktörer och 
respektive systemvillkor (se figur 1). Systemvillkoren utmynnar i tre områden: hierarki, 
ansvar och förhållningssätt.  

 
Figur 1: Systemstruktur 

 

Figur 1: visar en sammanställd strukturmodell över de interaktionsteg som beskrivs mellan respektive aktör och 
hur förhållningssätt och beslutsprocess utifrån olika villkor interagerar. Utgångspunkten är konsultationsteamet 
(KT). De största utbytena är mellan [KT↔T] och [T↔P]. Utbyten [KT → EK → DBT] och [KT → DBT via 
EK] antas vara mindre påtagliga i relation till studiens huvudområde. 

 
Villkor 
 
Hierarkiska villkor 

DBT modellen och konsultationsteamet upplevs förändra inflytandeförhållandet mellan 
aktörerna, specifikt upplevs det utjämna förhållandet mellan enskild terapeut och patient. 
Hierarkin inom konsultationsteamet beskrivs som att vara linjär, det vill säga att beslut tas i 
konsensus. Konsultationsteamet upplevs helt eller delvis ha huvudansvaret kring patienten 
och behandlingsprocessen.    

DBT: Teoretisk modell 
EK: Extern konsult 
KT: Konsultationsteam 
T: Terapeut 
P: Patient (klient) 
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Figur 2: Hierarkiskt schema, aktörer 

 

 
 
Figur 2: Staplarna beskriver de olika aktörernas inbördes förhållande i grad av inflytande kring 
behandlingsmodellen. Konsultationsteamet (KT) skapar förhållningssätt i förhållande till teoretisk modell (DBT) 
och extern konsult (EK). Konsultationsteam (KT) och i förlängningen enskild terapeut (T) har som uppgift att 
konkretisera förhållningssättet. Terapeuten (T) konkretiserar förhållningssättet utifrån konsultationsteamet (KT) 
och patientens (P) gensvar av insatser. Terapeut (T) utformar i samförstånd med konsultationsteamet (KT) 
lämpliga framtida insatser och dess praktiska utformning för patienten (P).  

 
Figur 3: Hierarkiskt schema, konsultationsteam 

 

Figur 3: Inom konsultationsteamet upplevs terapeutens möjlighet till inflytande över patienten öka utifrån en 
gemensam, linjär beslutsprocess. De terapeuter som ej direkt ingått i intervjuerna illustreras i streckade staplar.  

Ansvar  
 
Konsultationsteamet upplevs ha det yttersta ansvaret kring beslut i behandlingsprocessen och 
bedömning i hur väl moment och förhållningssätt efterföljer modellen. Konsultationsteamet 
gör denna bedömning utifrån en tolkning av modell och handledning via extern konsultation. 
Teamet har även ansvar att skapa ett förhållningssätt innehållande värdegrund och 
förklaringsmodell som ska genomsyra allt behandlingsarbete för terapeuterna. 
Konsultationsteamet fördelar ansvaret kring behandlingsprocessens olika delar. Ansvaret 
fördelas i grunden jämnt mellan terapeut och patient i den terapeutiska relationen, dock med 
vissa begränsningar hos främst terapeuten. Den övergripande ansvarsfördelningen kring 
patienten mellan team och enskild terapeut varierar i upplevelse av omfång ibland de 
intervjuade. Oavsett vart ansvaret ligger, finns en enighet i att ansvaret successivt i processen 
ska flyttas över till patienten. Konsultationsteamet ansvarar kring terapeutens stöd för att 
motverka utbrändhet, fungera som ett forum av kunskapsutbyte samt kvalitetssäkra 
terapeutens behandlingsutövande. När det kommer till omfattning och fokus hos teamets 
handledning varierar det mellan de intervjuade. Vissa vill endast använda det som en 

DBT: Teoretisk modell 

EK: Extern konsult 

KT: Konsultationsteam 

T: Terapeut 

P: Patient (klient) 
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kunskapsbank, andra för att förbättra terapeutrollen och någon att kunna lyfta personliga 
problem såväl som problem som uppkommit i terapin. Samtliga menar dock att det läggs ett 
stort egenansvar på individen att visa att den mår dåligt, även om teamet även åläggs att 
uppmärksamma detta. Konsultationsteamet säkerställer att det överenskomna 
förhållningssättet kring den terapeutiska relationen hålls. Teamet försöker korrigera 
avvikelser ifrån modellen som kan uppkomna i och med olika känsloreaktioner hos 
terapeuterna i det direkta arbetet med patienter. 

Förhållningssätt 

Förhållningssättet ska genomsyra allt behandlingsarbete som bedrivs och den utmynnar i två 
huvudområden; värdegrund och förklaringsmodell. Den värdegrund som definierar vad som 
är rätt och vad som är fel. Den förklaringsmodell som definierar problem respektive lösningar. 
Generellt sett ska större problem eller konflikter som uppkommer mellan terapeut och patient 
hanteras i konsultationsteamet. Kritiskt ifrågasättande av behandlingsmodellen fokuserar inte 
på den teoretiska modellen utan på det praktiska utförandet. Det praktiska utförandet 
ifrågasätts utifrån behandlingseffekt och enskilda terapeuters erfarenheter utanför DBT. 

Teamets samlade förhållningssätt ska kombinera flera terapeuters syn på modellens principer 
och tillämpning. Alla aktörer ska betraktas som att de gör sitt bästa i alla situationer. Den 
grundläggande synen på patienten är att den inte kan misslyckas, alla människor går att bota. 
Vad som är rätt och fel definieras utifrån om det är innanför respektive utanför ramen. När 
patientens behov i tillräckligt stor utsträckning inte kan tillgodoses inom ramen, avförs 
patienten behandlingen till annan behandlingsform.  När behandling inte fungerar beror det på 
att patienten inte har rätt färdigheter eller att den har en problematik som inte kan lösas inom 
modellens ramar. Problematiken har då en mer akut klassning som är högre än modellens 
målområde. När insatsen bedöms gynna patienten så anses den rymmas inom modellen. Om 
insatsen inte gynnar patienten upplevs det som att man varit utanför modellen. Att frångå den 
gemensamma överenskommelsen gällande bland annat förhållningssätt räknas som 
terapistörande vilket skapar ineffektivitet i behandlingsprocessen. Terapistörande beteende 
hos terapeuten, som att värdera patientens handling förklaras i av avsaknad förståelse, 
möjlighet att relatera till sitt eget liv. Då är det viktigt att sätta patientens beteende i ett 
sammanhang. Ibland åläggs terapeuten exempelvis att prioritera modellen kanske på 
bekostnad av patientens och sina egna behov.  Långsiktiga utfall kopplade till 
behandlinginsatser anses generellt sett viktigare än kortsiktiga.  

Samsynen mellan patient och terapeut ska vara ömsesidig i ansvar kring situationen, patienten 
ska i processen, så långt det är möjligt vara drivande och terapeuten stödjande. 
Konsultationsteamets insyn kvalitetssäkrar terapeutens arbete med patienten. En väsentlig del 
i denna kvalitetssäkring utgörs av teamets sammansättning utifrån varierad persontyp, 
erfarenhet och kompetens. Gruppen upplevs bli mer effektiv genom ett bättre samspel och 
mer kunnighet när de fått arbeta en längre tid tillsammans i modellen. Detta skulle skapa en 
tryggare terapeutisk roll och ett starkare förtroende hos den enskilda terapeuten och för 
gruppen. För att säkerställa en god kvalitet i arbetet kring DBT modellen är det viktigt att hela 
tiden verka dialektiskt, det vill säga fortlöpande att ifrågasätta och prova nya infallsvinklar. 
Det finns dock en motsättning mellan olika behov av att dels säkra kvalitén på behandlingen 
och dels bli effektiva i sina enskilda privata, terapeutiska och kollegiala roller. Ett dömande 
förhållningssätt kan leda till en ineffektiv behandling.  Med det menas att patienter kan bli 
mindre mottagliga för behandlingsinsatser om de inte tillåts agera utifrån sin diagnos och 
accepteras som de är. Ett icke värderande, beskrivande förhållningssätt hos terapeuten är 
alltså grundläggande för att kunna bedriva behandling.  
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6.2 Social rollskapande process 
 
Upplevda samband mellan social interaktion och rollskapande processer 

Hur relationerna upplevs se ut och interagerar, utifrån modellerna i figur 4, varierar mellan de 
intervjuade. En del menar att den samlade bilden efterliknar figur (D) det vill säga att en 
begränsad del av individen har möjlighet att få finnas inom konsultationsteamet, men inte allt. 
Andra menar att den samlade bilden mer efterliknar figur (C) det vill säga att hela individen 
får plats inom konsultationsteamet eller modellen på något sätt. En förklaring till detta kan 
vara att det egentligen rör sig om en kombination av figur (B) och (D) där begräsningarna i 
individen får utlopp mellan terapeut och handledare. Att den delade arbetsfördelningen där 
man arbetar halva tiden med DBT och andra halvan inom annan psykiatrisk behandling väger 
upp behoven som modellen skapar. 

Figur 4: Rollskapande process genom social interaktion 

 

I figur 4:  Utifrån social interaktion och förutsättningar som hierarki, ansvar och förhållningssätt skapas olika 
roller. Rollerna åskådliggörs här genom relationssammansättningar. 

A. Terapeutiska relationen: relation mellan terapeut (T) och patient (P). Terapeuten väljer identitet och 
självutlämnande begränsningar. Uppkomna konflikter hanteras antingen inom relationen eller utanför, privat.  

B. Terapeutiska relationen med handledning: traditionell relation mellan terapeut och patient respektive mellan 
handledare (H) och terapeut. Uppkomna konflikter hanteras antingen inom relationen, med handledare eller 
utanför, privat.  

 C. Representantrelation: terapeuten representerar konsultationsteamet. En relation finns mellan konsultations-
team och patient där terapeuten agerar representant. En relation finns mellan konsultationsteam och extern 
konsult (EK). Relationen terapeut - klient (patient) skapas utifrån konsultationsteamets ramar. Uppkomna 
konflikter hanteras antingen inom konsultationsteamet eller genom extern konsultation. Individen har sitt 
utrymme för individuella behov och olika roller inom teamet genom ett fullständigt ansvarstagande.  

D. Begränsad representantrelation: terapeuten representerar konsultationsteamet. Individen återfinns i 
konsultationsteamet och i rollen med patienten, dock med vissa begränsningar. Större delen kring ansvarstagande 
kring patient, behandling och egna individuella behov behandlas fortfarande i teamet. En del av den terapeutiska 
relationen ligger dock utanför - så även en del ansvarstagande och egna behov. 

Terapeutisk roll 

Rollens grundläggande uppkomst härleds i konsultationsteamets och modellens bedömning 
kring patientgruppens behov och diagnos. Terapeuten måste skapa en egen förståelse kring 
patientens beteende, eller sätta beteendet i sammanhang som går att förstå. En förståelse kring 
att patientgruppens diagnos faktiskt är kopplat till beteenden av att vara ”av” eller ”på” i sin 
sinnesstämning. Den terapeutiska rollen ska vara stödjande, ge patienten olika verktyg. Rollen 
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ska bekräfta patienten, acceptera den som den är samtidigt skapa framåtdriv i behandlings-
processen. Behandlingsmodellen skapar drivkraft hos gruppen och individen genom att hela 
tiden prova nya angrepps- och synsätt. Ett ständigt ifrågasättande kan dock skapa förvirring 
huruvida det man gör i den terapeutiska rollen verkligen följer modellen. Teamet backar upp 
den enskilda terapeuten i att efterfölja modellen och det gemmensamma förhållningsättet. Den 
ger ny kunskap och synvinklar kring patientens tillstånd samt utgör en social gemenskap för 
terapeuten. Konsultationsteamet förhållningssätt leder till positiva effekter som att enskild 
terapeut inte gör förhastade saker genom ett långsiktigt förhållningssätt.  Men det kan även 
leda till att terapeuten blir något avvaktande i relationen med patienten och som en direkt 
reaktion bollar sessionsproblem vidare till dem. Teamets insyn i sessionerna förändrar relation 
mellan terapeut och patient i ett längre perspektiv, dock inte nämnvärt i den enskilda 
sessionen. Främst avgörande för terapeutiska rollens utformning är behandlingsmodellen och 
patientgruppen. 

Privat roll 

Patienten blir en belastning för den privata rollen, som bottnar ur dennes 
självmordsbenägenhet och starka affekter, känsloyttringar. Även patientens beteende och egna 
lidande kan påverka terapeuten privat. Den privata rollen avkrävs engagemang på fritiden. För 
att tillgodose patientens behov gäller detta krav exempelvis telefonstöd, där ångest och oro 
kan riskera att uppkomma och dröja sig kvar på terapeutens privata tid. Inom 
konsultationsteamet återspeglas detta krav i att dela med sig av sitt privatliv och vara mer 
personlig. Det är en förutsättning för att kunna bedriva kollegial handledning. Den privata 
rollen har ett behov av att hitta rationalitet i patientens beteende. Ett behov som bland annat 
kan tillgodoses genom att få se en behandlingsprocess som lyckats för att ge kraft och ork för 
nästa patient. Problematik kring att vilja hjälpa men samtidigt inte alltid kunna styra eller 
kontrollera patienten fullt ut skapar ett annat behov. Vissa menar att ett sätt att tillgodose detta 
behov kan vara att överföra känslan av förtjänsten för lyckat behandlingsresultat på patienten. 
En positiv effekt av DBT modellens inflytande inom den privata rollen är det förhållningssätt 
att vara mer beskrivande i sin omgivning än värderande, vilket i sig skapar ett personligt lugn. 
Privat insikt i att förändring endast sker i nuet kan göra privatlivet lättare. 
Konsultationsteamet avlastar den privata rollens oro genom att skapa en daglig tillgänglighet 
till andra kollegor där de stödjer varandra i det vardagliga arbetet. Detta minskar risken för 
individen att den själv får arbeta med olika tvivel och funderingar. Det gör det enklare att stå 
ut med den personliga utsatthet som arbetet med självmordsbenägna kan ge. Synen på 
konsultationsteamets ansvar och funktion kring privata problem eller problem som 
uppkommer från behandling varierar mellan olika intervjupersoner.  

Synen på teamets ansvar varierar mellan de intervjuade. En del menar att sådana problem får 
skötas på ens egen fritid precis som andra yrkesgrupper. En annan att teamets funktion ska 
behandla nästintill alla problem oavsett uppkomst, direkt eller indirekt arbetsrelaterad. Samma 
person menar dock samtidigt att handledning inom annan psykiatrisk verksamhet ofta fyller 
denna stöttande funktion. De som mer vill ha en antecknande karaktär av problem menar att 
teamet endast ska användas till att bolla idéer. Endast uttryck av problem ska behandlas för att 
andra ska kunna förhålla sig till beteendet det skapar, men att dessa problem är privata. "om 
det skulle vara något jobbigt jag varit med om som jag tar upp i gruppen, exempelvis genom 
skattningen så förklarar jag bara varför och att det går över av sig självt liksom (…) så skulle 
jag inte säga om det rörde patienten”. Viljan att hjälpa och förmågan att fokusera på patienten 
fullt ut när man sitter tillsammans beskrivs som det absolut viktigaste som avkrävs den privata 
rollen 
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Kollegial roll 

Den kollegiala rollen ställer krav på både den terapeutiska och den privata rollen. Ur den 
terapeutiska rollen avkrävs tid för kollegial handledning. Den privata rollen avkrävs socialt 
umgänge och att man är personlig med kollegor. Dessa krav skapar en närmre relation mellan 
gruppens medlemmar och på ett snabbare sätt en god gemenskap. Det i sin tur skapar ett ökat 
förtroende och trygghet i gruppen. Ökat förtroende och trygghet leder till ökad toleransnivå. 
Toleransnivån innebär en förståelse kring avvikande beteenden från gemensamma 
överenskommelser. Ökat överseende när privata behov inkräktar på dessa överenskommelser. 

6.3 Social identitetsprocess 
 
Social identitetsprocess, eller den sociala rollen innebär en realisering av rättigheter och 
skyldigheter som är knutna till en viss status. Den sociala rollen är en sammanblandning av 
olika roller där varje individ väljer roll utifrån socialt sammanhang.  

Figur 5: Social identitetsprocess 

 

Figur 5: beskriver den sociala identitetsprocessen, skapandet av en jag-identitet utifrån olika rollförhållanden. 
Den utgörs av en ständigt pågående process där olika roller varierar i fördelning.  Processen drivs av individen 
utifrån de roller som tillgängligjorts och de förutsättningar som innehas. Fördelning mellan roller för jag-
identiteten sker längs pilarna. Inbördes rollförhållanden är svåra att helt särskilja var för sig då alla roller 
påverkar varandra i ett samspel. 

6.3.1 Rollförhållanden 

Individen stöds inte av konsultationsteamet eller modellen i särskiljandet av den privata och 
terapeutiska rollen, ej heller mellan den privata och kollegiala rollen. Det är upp till var och 
en att göra denna gränsdragning. Det kan tolkas som en risk för rollförvirring, att rollernas 
områden ständigt upplevs flytande. Alltför flytande rollområden skulle kunna resultera i en 
osäkerhet i vad som avkrävs inom och mellan respektive roll. Det kan i sin tur resultera i en 
ökad sårbarhet hos individen.  

Terapeut – privat roll 

Terapeutrollen ger positiva effekter i den privata rollen. Terapeutiska metoder används i det 
egna privatlivet för att skapa lugn och förenkla vardagsliv och övrigt arbete. Vissa pekar på 
att DBT metoden i sig omfamnar hela individen, vilket gör att man inte jobbar med metoden, 

I: Jag-identitet 
T:  Terapeutroll 
K:  Kollegial roll 
P:  Privat roll 
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utan blir en del av den. Vissa delar av terapeutrollen inskränker dock på den privata rollen. 
Det utmålas som väldigt avgörande att man på ett personligt plan verkligen bryr sig om 
patienten. Samtidigt ska man acceptera ett beteende man kanske inte alltid kan relatera till 
trots att det väcker starka känslor inom en. Många beskriver terapeut rollens negativa effekter 
för den privata rollen. Att det blir en tydlig påverkan från patienten på terapeuten som person. 
Påverkan som kommer ur dennes självmordsbenägenhet, beteende, känsloyttringar och 
lidande upplevs som en stor personlig belastning. En påverkan som även dröjer sig kvar i 
privatlivet. Detta skulle kunna tolkas och beskrivas som en sorts ställföreträdande 
traumatisering, det vill säga att terapeuten riskerar att påtagligt påverkas och få djupgående 
psykologiska effekter.  

Denna balans mellan privatliv och terapeutisk roll varierar beroende på vart i behandlings-
processen man är, och hur patienten svänger i vilja och mottaglighet. Exempelvis att 
terapeutiska krav på tillgänglighet kan skapa en personlig oro. Samtidigt uppmuntras man att 
dela med sig av privata erfarenheter in i den terapeutiska rollen. Dessa krav på den privata 
rollen kan leda till en svår balansgång där man dels ska vara personlig men samtidigt ha vissa 
begränsningar. Att vara personlig genom att ge patienten bekräftelse men samtidigt 
undertrycka de känslor som skapats av patienten. Detta upplevs speciellt svårt när känslorna 
skapar oro, och möjligheten till att relatera till patienten och därmed möjligheten till att 
hantera känslor inte finns. Detta skulle kunna tolkas och beskrivas som en sorts 
instrumentalisering av känslor. En sorts påtvingad känslosortering där vissa privata känslor 
tvingas bli en del utav arbetet. Samtidigt i denna process sker en värdering mellan vilka 
känslor som anses önskvärda och inte önskvärda på arbetsplatsen, det kan ses stärkas genom 
teamets gemensamma förhållningssätt. En instrumentalisering kan i sin tur leda till en 
underordning av de egna känslorna vilket kan skapa en främlingskänsla för de egna känslorna. 
På så vis att de känns oäkta, man tappar förmågan till att känna äkta känslor, en sorts 
likgiltighet. Ett underordnande av de egna känslorna gör i förlängningen att man som individ 
kan bli extra sårbar som person vilket kan leda till utbrändhet. 

Privat roll – Kollegial roll 

Upplevda positiva effekter av den kollegiala rollen på den privata rollen varierar mellan de 
intervjuade. Den kollegiala rollen har även till uppgift att stötta den terapeutiska och 
personliga rollen utifrån risker kring utbrändhet. Den sätter krav på alla individer att försöka 
uppmärksamma om individuella behov av stöttning behövs för någon i gruppen. Den 
kollegiala rollen avkräver ett personligt ansvar att söka hjälp hos sina kollegor om man mår 
dåligt och undersöka hjälpbehov hos sina kollegor. Upplevelser kring detta egenkrav skiljer 
sig: att gruppen har ett delat ansvar, ett nästintill fullt ansvar eller inget annat ansvar än att 
lyssna och relatera till problem. 

Kollegial roll – Terapeut roll 

Flera menar att den kollegiala rollen stöttar den terapeutiska rollen genom att ge trygghet i 
beslut kring patienten. Att man helt eller delvis delar ansvaret. Det förutsätter dock att 
gruppen och gemenskapen mellan kollegorna är trygga. En otrygg grupp eller grupp med 
alltför höga krav på individen skulle ha den negativa effekten att terapeutens vilja till insyn 
skulle minska. Den kollegiala rollen och den insyn som ges används i att stödja den 
terapeutiska rollen och fungera som en utvärderande kvalitetssäkring. En bedömning huruvida 
terapeuten och dess insatser håller sig inom modellen eller ej. Det bistår dock inte värderande 
inför en stundande situation utan snarare efteråt. Om insatsen eller terapeutens praktiska 
tillämpning återigen skulle ske finns det något att relatera till. Eller om situationen inte spelats 
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ut, utan pausats för att först tas för bedömning i teamet. Inför en stundande situation är det 
upp till terapeuten att antingen försöka vara påhittig utifrån tolkning av det gemensamma 
förhållningssättet eller välja att pausa situationen. Konsultationsteamet upplevs gemensamt 
minska risker för att arbetsprocessen inom den terapeutiska rollens arbete avstannar och att 
terapeuten ifrågasätter sig själv och sin metod på ett icke processdrivande sätt. 

Den kollegiala rollen avkräver av den terapeutiska rollen att ständigt fullfölja den 
gemensamma samsynen kring modellen. Det gäller i allt från behandling och syn på 
respektive aktör. Exempelvis sätter den krav på den enskilda terapeuten att genomföra vissa 
moment som i sig kan upplevas inkräkta på den terapeutiska och den privata rollen. Det skulle 
upplevas av en del kunna skapa en konflikt mellan terapeutens vilja att tillgodose såväl 
patientens som de egna privata behoven samt kollegiala behov. Den kollegiala rollen kräver 
även mycket tid för att möjliggöra stöttning av kollegor på bekostnad av potentiell terapeutisk 
tid. Den avkräver såväl ett personligt som ett terapeutiskt ansvar att ständigt ifrågasätta de 
egna rollerna. Även ifrågasätta de val och utformning av insatser man väljer och hur detta 
efterföljer modellen. Den samlade bilden av övergripande värderingar och krav skulle kunna 
tolkas som en sorts stämpling. Stämpling det vill säga i detta fall en etikettering i den mening 
att modellens ramar kan likställas med insatser och förhållningssätt som ger ett positivt 
resultat. Allt övrigt kan likställas med att vara utanför ramarna. En sorts förskjutning i 
värdering och etikettsättande i vad som är rätt, fel, varför och lösning flyttas på så vis från den 
enskilda individen till konsultationsteamet. 

 
7. DISKUSSION 

7.1 Resultat 
 
Denna studie syftade till att kartlägga konsultationsteamets betydelse utifrån vilka 
förutsättningar det ger terapeuten i sin identitetsprocess, skapandet av en jag-identitet. Det 
som har framkommit i studien är att konsultationsteamet i omfattande utsträckning upplevs 
påverka terapeutens förutsättningar kring relationer och roller. Studien har påvisat tre olika 
roller; terapeutisk-, privat- och kollegial roll vilka påverkar varandra och som ligger till grund 
för skapandet av en jag-identitet. Inbördes rollförhållanden är svåra att helt särskilja var för 
sig då alla roller påverkar varandra i ett samspel. 

Konsultationsteamets inflytande upplevs såväl ge positiva som mindre positiva effekter. 
Teamet skapar bland annat ett socialt utbyte och en gemenskap. Modellen som teamet 
företräder upplevs gagna en lugn och förenklad vardag genom att den privata rollen 
sammanblandas med terapeutiska. En negativ aspekt av denna sammanblandning är att den 
terapeutiska rollen avkräver ett personligt engagemang. Ett personligt engagemang där man 
ska bry sig om och dela starka känslor med patienten, men där de egna behoven begränsas, 
och till viss del åsidosätts. Detta kan skapa svårigheter i att särskilja privatliv och arbete. Som 
beskrivs i bakgrunden utifrån Saakvitne (2002); McCann & Pearlman (1990) är detta något 
som kan leda till djupgående psykologiska effekter och utbrändhet. Samtliga intervjuade 
upplever att teamet inte arbetar aktivt med att stödja den enskilda terapeuten i särskiljandet 
mellan privatliv och arbete. Jämför man detta med vad Linehan & Dexter-Mazza (2008); 
Waltz, Fruzzetti & Linehan (1998) samt Kåver & Nilsonne (2003) beskriver kring DBT-
modellen är detta en av de grundläggande funktionerna hos konsultationsteamet. Denna 
skillnad i överensstämmelse mellan behandlingsmodellens teoretiska del och dess tillämpning 
i detta fall kan förklaras genom urvalsgruppens verksamma tid - vilken är relativt kort.  
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Vi anser dock att denna förklaring är något motsägelsefull då en nystartad 
behandlingsverksamhet, oavsett behandlingsmodell borde under uppstartstiden extra tydligt 
beakta den teoretiska modellens grundläggande funktioner. Det är något som borde vara 
gällande för all nyuppstartad verksamhet inom socialt arbete. 

De positiva effekter som teamet upplevs ha är att fungera som en kunskapsbank och helt eller 
delvis avlasta ansvar och beslut kring patientens behandling. Teamet upplevs genom sitt 
inflytande och insyn även gagna kvalitén på de behandlingsinsatser som utförs mot patienten. 
Visst inflytande som kan ses som blandat positivt och mindre positivt är konsultationsteamets 
kollegiala funktion i att utforma gemensamma förhållningssätt. Förhållningssätt som ska 
genomsyra allt arbete kring DBT modellen och patienten. Detta förhållningssätt som i 
grunden kommer ifrån modellens huvudprinciper upplevs skapa oklarheter kring terapeutens 
olika roller och rollgränser. Om man ser till vad som beskrivs i bakgrunden kring DBT 
modellen så ska den tydligt ge terapeuten stöd i just sådana frågor, särskiljande mellan 
privatliv och arbete (Linehan & Dexter-Mazza, 2008; Waltz, Fruzzetti & Linehan, 1998; 
Kåver & Nilsonne, 2003). Detta är en handledningsfunktion som vi inte kunnat påvisa i 
studiens resultat. Den kollegiala rollen åläggs ifrån teamet att minska risken för utbrändhet. 
Uppdraget utgår dels i att ständigt uppmärksamma kollegornas välmående men samtidigt 
avkräva ett stort egenansvar. Ett egenansvar hos den enskilda terapeuten att be om hjälp eller 
söka annan hjälp privat. Studien visar alltså på att ansvaret för detta delvis upplevs åläggas 
terapeuten själv. Denna upplevelse skulle dock kunna förklaras genom att modellen inte 
fullständigt införlivats hos urvalsgruppen. Konsultationsteamets gemensamt skapade 
förhållningssätt upplevs innehålla motsägelser som är svåra för den enskilda individen att 
förhålla sig till. Motsägelser som exempelvis berör modellens krav på dialektik kontra krav på 
effektivitet. Där dialektiken upplevs förutsätta eller gynnas av en viss oerfarenhet och 
ifrågasättande, medan effektivitet upplevs komma först efter lång erfarenhet. Dessa två 
motsägelsefulla förhållningssätt kan skapa en osäkerhet i vad som egentligen innefattas i 
modellen när modellen praktiseras. Detta kan tänkas leda till en inre dragkamp hos terapeuten 
mellan att dels prova nya saker och samtidigt känna en osäkerhet om den egna förmågan eller 
insatsen verkligen gynnar patienten på sikt. Den flexibilitet som behandlingsmodellen 
försöker upprätthålla skapar stora krav på terapeuten. Detta då terapeutens utformning av en 
insats oftast bedöms i efterhand. Det saknas helt enkelt tydliga riktlinjer för en insats. En 
annan aspekt som kan tolkas in i detta förhållningsätt är att insatser som gynnar patienten 
oftast likställs med behandlingsmodellen. Däremot, insatser som i efterhand bedömts 
ogynnsamma för patienten likställs med avvikande från behandlingsmodellen. Modellens och 
konsultationsteamets funktioner och förhållningssätt upplevs i sig, både på gott och ont vara 
tidskrävande och utelämnande för terapeuten, såväl i privat- som terapeutisk roll. Påverkan 
kring det privata av de professionella rollernas åtaganden upplevs även variera beroende på 
vart i behandlingsprocessen man är med patienten. Främst i hur stor mottaglighet och vilja 
patienten uppvisar.  

Sammantaget så bör kanske kraven ifrån det professionella arbetet tillsammans med 
handledningens stödfunktioner sättas i kontrast till de behov som skapas hos individen. Man 
kan fundera vart det egentliga ansvaret över individen bör ligga när krav på engagemang och 
utelämnande av den privata rollen ökar? Är det verkligen upp till individens egenansvar att 
tillgodose uppkomna behov som handledningen saknar stöd för? Kan individen själv, fullt ut 
avgöra vart gränsen mellan privatliv och professionellt utövande bör gå? Kan den avgöra 
huruvida problem som uppkommer är privata respektive arbetsrelaterade, eller om och när de 
i själva verket växelverkar?  Går det ens att på ett tydligt sätt klarlägga vart uppkomsten och 
därav ansvaret för en individs behov härstammar? Om det istället, direkt i modellens 
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utförande skulle tas ett helhetsgrepp och ansvar kring utövaren som hel människa så skulle 
personens utveckling både stärkas som individ och yrkesutövare.  

7.2 Metodreflektion 
 
Studiens forskningsdesign har valts utifrån att kvalitativt kunna studera det kollektiva 
fenomenet konsultationsteamet. Hur dess betydelse ser ut, utifrån vilka förutsättningar det 
upplevs skapa för en identitetsprocess trots ett begränsat antal intervjupersoner. Vad är 
studiens svagheter och styrkor? Vi kan börja utifrån de begränsningar som vidrör klass, genus 
och etniska aspekter. Idag omvärderas ofta tidigare forskning utifrån ett intersektionellt 
perspektiv. Där undersöker man hur vissa faktorer såsom exempelvis kön, klass och etnicitet 
påverkar och omfördelar makt på olika nivåer. Såväl på individ-, grupp- som samhällsnivå. 
Dessa nämnda faktorer anser vi skulle vara relevanta för studien, både för att belysa 
individens förutsättningar men även för att bättre beskriva identitetsprocessen. Perspektivet 
skulle kunna tillföra nya dimensioner och därigenom öka studiens trovärdighet. En styrka i 
studiens genomgående metodanvändning har varit hur vi angripit våra personliga 
utgångspunkter i syfte att öka vår objektivitet. Vårt tillvägagångssätt har inneburit ett ständigt 
ifrågasättande av våra egna insatser, tolkningar samt uppfattningar i varje moment. Det har 
skett hela vägen ifrån förberedelse och insamling till datahantering och tolkning. Vi har i alla 
steg ifrågasatt vad vi har gjort och varför. Detta har skett genom att vi återkommande, både 
sinsemellan samt under handledning av lärare, reflekterat kring varje moment. För att 
ytterligare granska och öka validiteten hos dessa tolkningar har de sedan avstämts genom en 
gruppintervju. Vi anser att studiens samlade styrkor och svagheter främst bottnar och kan 
kopplas till dess teoretiska angreppssätt. Att förena två teoretiska perspektiv i syfte att 
förklara förutsättningar i sammanhang av en identitetsprocess är väldigt komplext. Styrkan i 
denna kombinerade referensram är dock just det, att möjliggöra en samlad förklaringsmodell. 
I vår studie har fokus hamnat vid att påvisa de förutsättningar i form av villkor och roller som 
konsultationsteamet upplevs skapa. Studiens trestegsutformning avkräver i sig mycket arbete, 
något som gör att steg ett, kring struktur och två, kring roller lätt får mer bearbetning till 
bekostnad av det tredje steget, identitetsprocessen. Man skulle kunna tänka sig att studiet 
kring identitetsprocessen studerades djupare än vad som gjorts, det vill säga att varje enskild 
identitets och därav intervjupersons respektive roll undersökts mer ingående. En sådan 
vidareutveckling av det tredje steget hade dock avkrävt mer tid och ännu djupare 
datainsamling. Det hade dock förutsatt en mer utelämnande undersökning av varje individ, 
exempelvis kring privatliv och så vidare. Men det kunde medfört att resultatet bättre besvarat 
studiens syfte.  

Vad har då studiens valda områden med socialt arbete att göra? Behandling och psykoterapi 
har som alla andra sociala arbeten där vård, stöd och/eller behandling förekommer likvärdiga 
utmaningar. Utmaningar som bottnar i att individen använder sig själv som verktyg i arbetet 
med andra människor. Handledning i socialt arbete utgör en grund för att säkerställa ett 
professionellt arbete riktat till utsatta personer. Varför är då en grupp DBT terapeuter 
intressanta att undersöka i denna bemärkelse? Den patientgrupp och det arbete dessa 
yrkesutövare har innebär mer påtagliga utmaningar. Påtagliga i bemärkelsen att man som 
yrkesutövare är än mer involverad och utsatt när man agerar verktyg i arbetsprocessen. Vi kan 
dock inte, utifrån studiens resultat dra generella slutsatser om hur det ser ut i andra sociala 
arbeten - det är något som måste studeras vart och ett. Där skulle man exempelvis kunna 
jämföra konsultationsteamet med andra handledningsformer i socialt arbete. Undersöka hur 
och på vilket sätt konsultationsteamets struktur och funktion kan omformas inom andra delar 
av socialt arbete. Om det kan det vara en lämplig handledningsform på exempelvis ett 
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socialkontor, i en kuratorverksamhet, olika former av social omsorg, missbruk- eller inom 
övriga vården. Om exempelvis konsultationsteamets funktion kring delad insyn och 
förhållningssätt kan leda till att samtalskvalitet med klienter ökar. Sammanfattningsvis anser 
vi, mot bakgrund av det som framkommit i studien, att resultatet kan skapa en förståelse om 
hur det kan se ut inom andra sociala arbeten och förutsättningar kring handledning i stort. Det 
skulle kunna ge en fingervisning om på vilket sätt och vart man kan börja studera handledning 
hos olika grupper inom socialt arbete. 

7.3 Vidare forskning 
 
Tidigare forskning inom handledning och terapeutfokuserat stödjande arbete, speciellt inom 
psykoterapi verkar främst fokusera på handledningens effekter riktat mot patienten (klienten). 
Det vill säga hur en handledningsinsats mot terapeuten ger effekt i patientens behandling. Det 
är väldigt svårt att hitta ingående forskning som beaktar och bedömer utfall av 
handledningsformer kopplat direkt till yrkesutövarens välmående. Hur yrkesutövaren 
utvecklas både som individ, utövare och människa. Det terapeutiska yrket ställer idag 
omfattande krav på den enskilda terapeuten såväl professionellt som privat. Det verkar vara 
ett faktum oavsett behandlingsmodell. Dessa krav och brister på beaktande kring 
yrkesutövaren som helhet skulle kunna tolkas som blinda fläckar, både i balansering av 
yrkeskrav och utformning av teoretiska modeller. De omfattande krav som ställs på terapeuten 
vilket saknar helhetsuppföljningar borde rimligtvis skapa ökade risker för oväntade och/eller 
svårbedömda effekter. Behandlingsmodeller som i sin yrkesutformning har större och bredare 
självmedvetenhet om dess påverkan på yrkesutövaren, borde rimligtvis leda till en mer 
insiktsfull yrkes- och metodutveckling. Detta borde då även stärka terapeuten som individ och 
möjliggöra en starkare personlig utveckling som både människa och yrkesutövare. Vi är 
övertygade om att detta synsätt kan tillämpas på andra yrkesutövare inom socialt arbete. 

Som Öst (2008) beskriver i bakgrunden så har den KBT-baserade psykoterapin utvecklats i tre 
så kallade  ”vågor”. Den första när terapin fokuserade på beteende, den andra då kognition 
blev ett inslag och sammanfördes med beteendeterapin till KBT. Slutligen den tredje, där 
DBT modellen är en aktör började man se till klienten som en helhet och lade mer fokus på 
inflytande i relationen terapeut – klient  (Öst, 2008 et al).  

Denna studie har delvis pekat på och uppmärksammat terapeutens upplevelser kring 
rollskapande och övriga förutsättningar som ges i att bygga en identitet. Det i sin tur borde 
peka på behovet av ett kombinerat och mer specificerat forskningsområde kring 
handledningens funktion hos identitetsskapande i sociala arbeten. Inom vår studies 
forskningsområde, psykoterapi skulle detta kanske utgöra en vidareutveckling inom den tredje 
vågen? Studiens resultat har utmynnat i tre nya frågeställningar som skulle kunna prövas mot 
yrkesgrupper inom andra sociala arbeten där handledning används: 

- Vilka förutsättningar skapar en viss handledningsform? 

- Vilka roller tillgängliggör dessa förutsättningar? 

- Hur samverkar dessa roller i yrkesutövarens identitetskapande process?  

Sammanfattningsvis anknyter studiens resultat i högsta grad till forskningsfrågan och syftet. 
Det behövs dock vidare studier kring förutsättningar och skapandet av en identitet inom 
sociala arbeten. Nästa steg i studier kring behandlande, stödjande och andra sociala yrken bör 
därför fokusera mer till yrkesutövaren i helhet - som individ. 
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BILAGOR 

Bilaga I – Intervjuguide, enskild 
 

Intervjuguide  

 

 
Verksamma år, varav inom DBT: _________________________________________ 
 

Yrkestitel: ___________________________________________________________ 
 

Ålder: ______________________________________________________________ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Områden 

1. Upplevelser kring konsultationsteamet (allmänna) 

2. Upplevelser av konsultationsteam gällande professionsutövande 

a. Terapeut som verktyg 

b. Terapeut som individ 

c. Terapeut som medlem i team 

3. Upplevelser av konsultationsteam gällande relation terapeut – klient 

 

 
ID: __________ 



 

Frågor 

1. Hur det kommer sig att du började arbeta med DBT?  

Exempel på följdfrågor: 

- När du säger (nyckelord) vad/hur menar du då?  

- Vad arbetade du med innan? 

2. Vad är din syn på konsultationsteamarbete?  
 
Förtydligande (vid behov): vad tänker du på när du hör ordet konsultationsteam? 
 
Exempel på följdfrågor: 

-  När du säger (nyckelord) vad/hur menar du då?  

- Vad anser du vara viktigt med konsultationsteamarbetet? 

- Hur tror du att din syn på <nyckelord> ser ut jämfört med de andra i teamet? 

- Hur skiljer sig tidigare erfarenheter av stödarbete riktad mot terapeuter i 
jämförelse med i konsultationsteam? 

- Hur skulle din idealbild av ett terapeutfokuserat stödarbete se ut? 
 (”hur stämmer det överens med tidigare svar?) 
 

3. Hur kommer konsultationsteamet in i ditt arbete? 
 
Exempel på följdfrågor: 

- När du säger (nyckelord), vad/hur menar du då?  

- Hur upplever du att det påverkar (konsultationsteam) din roll som terapeut?   

- Hur upplever du att det påverkar din personliga utveckling? 

- Hur upplever du att det påverkar kollegiala relationen? 

- På vilka andra sätt tror du att konsultationsteamet kan komma in i ditt arbete?  

- Vilka olika begrepp tycker du aktualiseras i konsultationsteamarbetet? 

- De begrepp som du nämnt, känns de relevanta - och i så fall på vilket sätt? 

- Hur skulle din idealbild av en terapeut vara?  
(”hur stämmer det överens med tidigare svar?) 
 



 

4. Hur anser du att konsultationsteamarbetet kommer in i relationen  
terapeut – klient? 
 
Exempel på följdfrågor: 

-  När du säger (nyckelord), vad/hur menar du då?  

- Hur anser du att relationen påverkas av konsultationsteamarbetet?  
Ge gärna exempel 

- Hur upplever du att din syn på klienten påverkas av konsultationsteamarbetet? 

- Hur skulle din idealbild av en relation terapeut – klient se ut?  
(”hur stämmer det överens med tidigare svar?) 

 

5. Har du några funderingar eller tankar som inte berörts? 
 
Exempel på följdfrågor: 

- När du säger (nyckelord), vad/hur menar du då?  

 

Tack för din medverkan! 



 

Bilaga II – Intervjuguide, gruppintervju 

Gruppintervju 

 

 

 
 

 

 

 
Frågor 

1. Kan ni berätta lite om hur ni arbetar i konsultationsteamet? 

2. Hur arbetar ni i teamet kritisk med modellen DBT, det vill säga inte i själva modellen 
utan kring modellen? 

3. Hur ser ni i teamet på förekomsten av konflikter generellt i arbetet? 

4. Hur arbetar ni i teamet för att särskilja arbete och privatliv? 

5. Finns det något viktigt i övrigt, som ni i teamet tycker att vi bör känna till? 

 

 

 
Områden: 

1. Upplevelser kring konsultationsteamets kritiska arbete med  
DBT modellen. 

2. Upplevelser av konflikters roll inom arbetet i DBT 

3. Upplevelser av arbetet kring att särskilja privatliv och arbete 
 



 

Bilaga III – Förfrågan enhetschef 
 
Till Verksamhetschef/Enhetschef 
Förfrågan om genomförande av intervjustudie 
 

 
 
 

 
Många människor är idag behov av terapeutiskt stöd och psykiatrisk behandling av flertal orsaker. Den 
terapeutiska behandlingen är bland annat beroende av ett professionellt arbetssätt ifrån behandlande part. Det 
professionella arbetets praktiska tillämpning kan påverkas av flera olika faktorer, varav klientens känslomässiga 
påverkan på behandlaren kan vara en. Inom terapeutisk behandling är det idag vanligt förekommande att 
uppmärksamma behovet av stöd till terapeuten.  

Vi vill genomföra en studie via individuella intervjuer under vecka 44-46 med syftet att undersöka en grupp 
behandlares personliga upplevelser av det stödjande arbetet. Under sista veckan vill vi även att genomföra en s.k. 
rundbordsdiskussion där vi träffar hela arbetsgruppen. De individuella kvalitativa djupintervjuerna kommer först 
att ske separat med varje behandlare i mellan 30-60 minuter. Intervjuerna kommer att ske i en professionell miljö 
där behandlaren känner sig trygg och iklädd en professionell roll. I slutet av intervjuperioden, vecka 46, vill vi 
avsluta studien med en gemensam rundbordsdiskussion som sker i den samlade stödgruppen (ca 30-60 min). 
Anledningen till detta är även att vi vill träffa gruppen som helhet och dess syn samt ge möjlighet till ett avslut. 
Deltagande i samtliga moment är helt frivilliga med möjlighet för deltagaren att när som helst välja att avstå utan 
att behöva uppge orsak. Alla person- och intervjuuppgifter som används i studien kommer anonymiseras och 
behandlas på ett sådant sätt att individen skyddas. Material utöver sammanställningar kommer förstöras efter 
studiens avslut. Materialet kommer endast att användas för angivet syfte. 

Tillstånd till intervjustudie 

Jag har tagit del av informationen ovan samt ger mitt samtycke till att studien genomförs på min enhet. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

Datum, underskrift och avdelning 

…………………………………………………………………………………………………... 

Telefon och E-post 
 

För vidare information kring studien samt vid frågor kring deltagande och  
planering av intervjuer är ni varmt välkommen att kontakta någon av nedanstående. 
 
Jon Lundqvist   Pontus Rosér 
Socionomstudent  Socionomstudent 
Telefon: xxx – xxx xxx xxx  Telefon: xxx – xxx xxx xxx 
E-post: xxxxxx@xxxxx.xxx  E-post: xxxxxx@xxxxx.xxx 
 
Handledare:  Daniel Nilsson Ranta 
 Universitetslektor 
 E-post: xxxxxx@xxxxx.xxx 



 

Bilaga IV – Förfrågan enskild 
 
Förfrågan  
om deltagande i studie 
 

 
Många människor är idag behov av terapeutiskt stöd och psykiatrisk behandling av flertal orsaker. Den 
terapeutiska behandlingen är bland annat beroende av ett professionellt arbetssätt ifrån behandlande part. Det 
professionella arbetets praktiska tillämpning kan påverkas av flera olika faktorer, varav klientens känslomässiga 
påverkan på behandlaren kan vara en. Inom terapeutisk behandling är det idag vanligt förekommande att 
uppmärksamma behovet av stöd till terapeuten.  

Vi vill genomföra en studie via individuella intervjuer under vecka 44-46 med syftet att undersöka en grupp 
behandlares personliga upplevelser av det stödjande arbetet. Under sista veckan vill vi även att genomföra en s.k. 
rundbordsdiskussion där vi träffar hela arbetsgruppen.  

Vi vänder oss nu till dig med en förfrågan om du vill medverka i denna intervjustudie. Ditt deltagande i denna 
studie är helt frivilligt och du kan när som helst, utan att behöva uppge motivering, välja att avbryta din 
medverkan. Inom en vecka kommer någon av oss att kontakta dig för att höra om du vill delta i studien. Då ges 
även tillfälle att ställa frågor samt att få ytterligare information. Om du väljer att delta bestämmer vi gemensamt 
tid och plats för när intervjun kan genomföras. Alla person- och intervjuuppgifter som används i studien kommer 
anonymiseras och behandlas på ett sådant sätt att individen skyddas. Material utöver sammanställningar kommer 
förstöras efter studiens avslut. Materialet kommer endast att användas för angivet syfte. 

Om du har några frågor gällande studien är du varmt välkommen att kontakta någon av oss på nedanstående 
telefonnummer eller via e-post. 

Med varma hälsningar 

Jon Lundqvist 
Pontus Rosér 

 

För vidare information kring studien samt vid frågor kring deltagande och  
planering av intervjuer är ni varmt välkommen att kontakta någon av nedanstående. 
 
Jon Lundqvist Pontus Rosér 
Socionomstudent Socionomstudent 
Telefon: xxx – xxx xxx xxx Telefon: xxx – xxx xxx xxx 
E-post: xxxxxx@xxxxx.xxx E-post: xxxxxx@xxxxx.xxx 
 
Handledare: Daniel Nilsson Ranta 
Universitetslektor 
E-post: xxxxxx@xxxxx.xxx 
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