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FÄRDIGHETSTRÄNING MED TONÅRINGAR I 
DIALEKTISK BETEENDETERAPI 

 
Maud Palmgren 

 
Dialektisk beteendeterapi (DBT) har utvecklats av Marsha Linehan 
för behandling av självmordsnära personer med diagnosen 
Borderline personlighetsstörninig, även kallad Emotionellt instabil 
personlighetsstörning. DBT med tonåringar har visat goda resultat 
och börjar nu införas i Sverige. Färdighetsträning i grupp är en 
viktig komponent i behandlingen. Syftet med undersökningen var 
att kartlägga hur färdighetsträningen kan modifieras för att bättre 
passa ungdomars förutsättningar. Intervjuer med tonåringar och 
terapeuter inom BUP i Uppsala visade att de unga deltagarnas 
motivation till aktivt deltagande ofta brister pga. att de inte har 
förstått instruktioner eller syftet med övningarna. En hög teoretisk 
nivå på materialet samt alltför komplexa uppgifter gjorde att 
deltagarna hade svårt att förstå och kunna tillämpa övningarna. 
Olika pedagogiska metoder diskuteras utifrån teorier om inlärning, 
minne och motivation. Även skillnader mellan yngre och äldre 
tonåringar diskuteras utifrån teorier om kognitiv, social och 
emotionell utveckling. Slutligen föreslås en rad olika aspekter att 
beakta vid utformningen av färdighetsträning med tonåringar. 

 
Ett alltmer uppmärksammat ämne i medier och samhällsdebatt är att många unga 
människor mår så psykiskt dåligt att de försöker ta sitt liv eller skadar sig själva på 
olika sätt. Trots att lidandet är mycket stort och ungdomarnas problem är vanligt 
förekommande bland dem som söker hjälp inom psykiatrin, har det inte funnits några 
väl fungerande behandlingsmetoder att erbjuda. Många av dessa patienter uppfyller 
kriterierna för den psykiatriska diagnosen Borderline personlighetsstörning. En ny 
behandlingsmetod med namnet Dialektisk beteendeterapi (DBT), som har visat goda 
resultat för vuxna patienter med borderlinediagnos, har utvecklats av Marsha Linehan 
i USA. För att kunna ge så tidig hjälp som möjligt har behandlingen även provats med 
tonåringar med samma problematik, även här med goda resultat (Kåver & Nilsonne, 
2002). Behandlingen har också vidareutvecklats för att användas med andra 
patientgrupper. Dialektisk beteendeterapi för vuxna har införts inom många landsting 
i Sverige och behandlingsprogram för ungdomar börjar också införas på flera håll. Ett 
nödvändigt steg i detta arbete är att utveckla behandlingsmetoden för att bättre passa 
ungdomars förutsättningar och behov. Denna framställning är ett bidrag till att 
kartlägga vilka förändringar som behövs och hur de kan utformas. 
 
 
Ett stort tack till de ungdomar som i intervjuerna har berättat om sina erfarenheter av 
färdighetsträning och om sin strävan för ett bättre liv. Stort tack även till de 
färdighetsträningsledare som har berättat om sitt arbetes svårigheter och glädjeämnen. 
Ett särskilt tack till de engagerade DBT-terapeuter som har varit till stor hjälp under 
uppsatsens olika skeden; Karin Ovefelt, Maja Fläcke samt Marianne Lundahl. 
Slutligen ett varmt tack till min handledare Pia Risholm Mothander som stöttat och 
väglett mig med stort engagemang och tålamod. 
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I denna rapport ges inledningsvis en beskrivning av och teoretisk bakgrund till 
begreppet Borderline personlighetsstörning, (i Sverige alltmer benämnd Emotionellt 
instabil personlighetsstörning). Därefter beskrivs Linehans Dialektiska beteendeterapi, 
hur denna anpassats till nya patientgrupper, bl. a. ungdomar, samt dess begynnande 
användning i Sverige. Efter ett metodavsnitt följer en redovisning av de resultat som 
framkommit. Slutligen diskuteras resultaten och ställs i relation till teorier om 
ungdomars utveckling samt om inlärning och motivation. Framställningen avslutas 
med förslag på hur färdighetsträning med ungdomar kan modifieras för att anpassas 
efter denna grupps förutsättningar och behov. 
 
Borderline personlighetsstörning 
 
I det amerikanska psykiatriska förbundets (APA) sammanställning av diagnostiska 
kriterier, DSM-IV, beskrivs diagnosen Borderline personlighetsstörning (BPS) som 
kännetecknad av ett mönster av påtaglig impulsivitet samt instabilitet med avseende 
på mellanmänskliga relationer, självbild och affekter. För att en diagnos ska kunna 
ställas måste fem av följande nio sammanfattade kriterier uppfyllas (APA, 2002):  
 

1) Stora ansträngningar för att undvika separationer 
2) Instabila och intensiva relationer, kännetecknade av extrem idealisering 

omväxlande med extrem nedvärdering 
3) Påtaglig instabilitet i självbild och identitetskänsla 
4) Impulsivt beteende inom minst två riskfyllda områden 
5) Upprepade suicidhandlingar, suicidhot eller självstympande handlingar 
6) Affektiv instabilitet med intensiv episodisk nedstämdhet, irritabilitet eller 

ångest  
7) Kronisk tomhetskänsla 
8) Inadekvat intensiv vrede, svårighet att kontrollera aggressiva impulser 
9) Övergående, stressrelaterade paranoida tankar eller dissociativa symtom  

 
Emotionellt instabil personlighetsstörning 
 
I WHO:s sammanställning av diagnostiska kriterier, ICD-10, och den svenska 
socialstyrelsens (1997) översättning av denna, KSH 97, motsvaras diagnosen 
Borderline personlighetsstörning av Emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS), 
som karaktäriseras av ett impulsivt agerande och ett oberäkneligt humör med 
affektutbrott. Två undergrupper av störningen beskrivs: den impulsiva typen samt 
borderlinetypen. Den impulsiva typen karaktäriseras främst av emotionell instabilitet 
och bristande impulskontroll, medan borderlinetypen karaktäriseras av osäker 
självuppfattning, kronisk känsla av inre tomhet, intensiva och instabila relationer samt 
självdestruktivt beteende som t ex suicidhandlingar.  
 
Diagnosen Emotionellt instabil personlighetsstörning används i Sverige alltmer i 
stället för Borderline personlighetsstörning, då den anses spegla patientens centrala 
problematik, dvs. de instabila känslorna. Begreppet borderline härrör från den tidiga 
psykodynamiska teoribildningen, där tillståndet ansågs balansera på gränsen mellan 
neuros och psykos. Borderline-diagnosen kan också uppfattas som kränkande, då den 
ofta förknippats med patienter som ansetts vara mycket besvärliga (Kåver & 
Nilsonne, 2002). I denna framställning används begreppen synonymt. 
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Bland personer med EIPS är självmordsbeteende vanligt förekommande. Närmare 75 
% av alla som uppfyller kriterierna för Borderline personlighetsstörning uppvisar 
självskadande beteende med eller utan självmordsavsikt. Uppföljande studier har visat 
att ca 10 % av alla personer med EIPS diagnos begår självmord (Linehan, Cochran & 
Kehrer, 2001). Dessa siffror är i nivå med den uppskattade risken för suicid vid 
schizofreni och egentlig depression. Patienter med EIPS står för en oproportionerligt 
stor andel av vårdkonsumtionen och de har ofta multipla psykiatriska diagnoser, som 
depression, ångeststörningar, andra personlighetsstörningar och missbruksproblem. 
Studier visar att upp till 30 % av patienter inom psykiatrisk öppenvård uppfyller 
kriterierna för EIPS (Kåver & Lundqvist, 2005). Trots att det är mycket angeläget att 
behandla personer med EIPS har det visat sig svårt att uppnå goda behandlingsresultat 
med denna patientgrupp (Malmquist, 2006).  
 
Svårighetsgraden i problematiken hos patienter med EIPS har ofta medfört att de 
bedömts olämpliga för psykoterapi. För att ändå försöka hjälpa dessa ofta desperata 
och självmordsnära patienter har behandlingsförsök gjorts med olika farmaka, trots att 
forskningen inte kunnat påvisa några säkra effekter. Det är också vanligt att 
patienterna åker in och ut på psykiatriska vårdavdelningar och ibland vårdas i 
slutenvården under månader, utan att någon förbättring sker (Kåver & Nilsonne, 
2002). Psykiatrireformen har bidragit till att den psykiatriska öppenvården tvingas ta 
emot patienter med allt svårare problematik samtidigt som effektiva 
behandlingsmetoder saknats (Kåver & Lundqvist,  2005). 
 
Teorier om uppkomsten av EIPS 
 
I litteraturen återfinns ett antal olika förklaringsmodeller för uppkomsten av EIPS. 
Såväl medfödda som miljömässiga faktorer anses ha betydelse, liksom samverkan 
mellan dessa faktorer. Här presenteras några av dessa teorier. Eftersom DBT är en 
behandlingsmetod inom Kognitiv beteendeterapi (KBT) tas endast teorier upp som 
haft betydelse för synen på EIPS inom KBT-fältet. 
 
        Anknytningsteori 
 
Enligt Bowlbys anknytningsteori har det lilla barnet en medfödd förmåga att anpassa 
sitt beteende till anknytningspersonens bemötande. Bowlbys medarbetare Mary 
Ainsworth studerade individuella skillnader i barns anknytningsbeteende och 
identifierade tre olika anknytningsmönster. Det trygga anknytningsmönstret; B, det 
otrygga mönstret av undvikande typ; A, samt det otrygga mönstret av ambivalent typ; 
C. Mary Main har senare identifierat ytterligare ett anknytningsmönster: otrygg 
anknytning av desorganiserad-desorienterad typ; D. Barn med desorganiserad 
anknytning pendlar mellan starkt undvikande och starkt närhetssökande i kontakten 
med föräldern. Flera studier visar att det finns ett samband mellan D-mönstret och 
senare psykosociala problem (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). Hesse och 
Main (2006) pekar på att D-mönstret i olika studier visat sig föregå senare affektiv 
dysreglering, relationssvårigheter samt psykopatologi med bl. a. dissociativt beteende 
och självskadebeteende. En koppling till EIPS i vuxen ålder genom en kedja av olika 
uttryckssätt i olika åldrar beskrivs av Holmes (2004). Förälderns traumatiserade 
sinnestillstånd leder till att barnet saknar trygg tillflykt, i tonåren kan individen vara 
kontrollerande, aggressiv, dissociationsbenägen och oförmögen att reglera emotioner 
vid kriser samt att avsluta smärtsamma relationer.  
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        Posttraumatisk stress 
 
I ett flertal undersökningar har det påvisats ett starkt samband mellan EIPS och 
traumatiska upplevelser i barndomen. Zanarini m fl (1997) har i en studie funnit att 
bland patienter med EIPS hade 91 % utsatts för övergrepp. Emotionella och verbala 
övergrepp hade upplevts av ca 75 % och sexuella och fysiska övergrepp av ca 60 %. 
Zanarini fann att dessa övergrepp var klart mer vanliga bland patienter med EIPS 
jämfört med andra personlighetsstörningar. Zanarini framhåller även att de familjer 
där sexuella övergrepp förekom var mer kaotiska och dysfunktionella på många plan, 
med försummelser och vanvård av barnen, och författarna menar att sexuella 
övergrepp kan ses som en markör för en allmänt mycket svår uppväxtmiljö. Linehan 
(1993) refererar till Bryer m fl (1987) som fann att 86 % av inneliggande patienter 
med EIPS hade utsatts för sexuella övergrepp under barndomen. Linehan menar att 
detta kan innebära att sexuella övergrepp är speciellt förknippade med EIPS.  
 
Ett flertal författare har framhållit likheter mellan posttraumatiskt stressyndrom 
(PTSD) och EIPS. Kåver och Nilsonne (2002) framhåller att många symtom vid 
PTSD, t.ex. impulsivitet, irritabilitet, lättväckt vrede, kroniskt hög vaksamhet, 
försämrad koncentrationsförmåga samt nedsatt förmåga till känsloupplevelser även är 
vanliga vid EIPS.  Linehan (1993) pekar på möjligheten att trauma i barndomen kan 
påverka utvecklingen av det centrala nervsystemet, och därmed skapa en emotionell 
sårbarhet hos individen. Hon hänvisar till Shearer m. fl. (1990) som menar att 
långvarigt trauma kan förändra det limbiska systemet.  
 
        Neuropsykologiska avvikelser 
 
Många neuropsykologiska studier visar att patienter med EIPS har försämrade 
kognitiva funktioner, framför allt uppmärksamhet samt inlärning och minne (Monarh 
m.fl., 2004). Även Hoffman & Ruff (1993) fann att patienter med EIPS presterade 
sämre på uppgifter som ställde krav på förmågan till inlärning och hågkomst av ny 
och komplex information. Swirsky-Saccetti (1993) har med hjälp av 
neuropsykologiska test funnit att vissa personer med EIPS visade avvikelser i de 
fronto-temperala regionerna av hjärnan, som bl a styr förmågan att reglera beteendet. 
Dinn m. fl. (2004) har vidare funnit slående brister i exekutiva funktioner och minne 
hos patienter med EIPS. Dinn m fl menar att dessa resultat indikerar att diagnosen 
EIPS kan sammankopplas med en dysfunktion i den högra hemisfärens fronto-
temperala regioner. 
 
Hellgren skriver om borderlinetillstånd hos barn och ungdomar (Gillberg & Hellgren, 
2000). Han refererar till Murray (1979) som framhåller att många vuxna patienter 
med EIPS i barndomen uppvisat bl a överaktivitet, impulsivitet, 
koncentrationssvårigheter och inlärningssvårigheter, samt att dessa symtom på vissa 
kliniker hänförs till borderlineproblematik, medan de på andra kliniker ses som 
ADHD/DAMP/MBD.  
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        Biosocial teori  
 
Marsha Linehan, psykologiprofessor vid University of Washington i Seattle, USA, 
har utvecklat en egen teori om utvecklingen av EIPS. I boken Cognitive Behavioral 
Treatment of Borderline Personality Disorder (1993) beskriver Linehan denna teori, 
som hon kallar den biosociala teorin. Linehan påpekar att hennes teori har stora 
likheter med Millons biosociala inlärningsteori (1981, 1987a). Linehans teori 
beskriver utvecklingen av EIPS som en följd av en dysfunktion i det emotionella 
regleringssystemet, vilken anses ligga till grund för övriga svårigheter. En 
dysfunktion i den emotionella regleringen ses som ett resultat av biologiska faktorer i 
samspel med miljöfaktorer.  
 
Den biologiska faktor som Linehan (1993) betonar är en emotionell sårbarhet, 
kännetecknad av hög känslighet för emotionella stimuli, hög emotionell intensitet 
samt en långsam återgång till ursprungsläget. Med hög känslighet menas att individen 
har en låg tröskel för emotionell rektion. Med hög emotionell intensitet menas att den 
emotionella reaktionen är extremt stark. Med långsam återgång till ursprungsläget 
avses att den emotionella reaktionen förlängs av efterföljande tankar och känslor. Med 
starka emotionella reaktioner följer en selektiv uppmärksamhet på stimuli relaterade 
till känslan.  
 
Den väsentligaste miljöfaktorn benämns av Linehan (1993) en invaliderande 
omgivning. Hon refererar i detta sammanhang till Thomas & Chess (1986) teori om 
”goodness of fit”, enligt vilken ett barns utveckling störs om det föreligger stora 
diskrepanser mellan barnets förmåga och omgivningens krav. En invaliderande 
omgivning bemöter enligt Linehan inte utryck för inre upplevelser på ett bekräftande 
sätt, utan trivialiserar eller t.o.m. bestraffar dem. Invalideringen har ofta två 
komponenter. Den första är att förmedla till en individ att den upplevelse som uttrycks 
är felaktig, såväl i beskrivningen som i analysen av vad som orsakat den. Den andra är 
att attribuera upplevelsen till socialt oacceptabla karaktärsdrag och brister hos 
individen.  
 
En emotionellt invaliderande omgivning är speciellt intolerant mot uttryck för 
negativa emotionella upplevelser och ställer ofta krav på att individen ska inta en mer 
positiv attityd och försöka hårdare. Då individen inte lyckas leva upp till dessa 
förväntningar resulterar det i kritik, avståndstagande, tvång och ibland våld. 
Omgivningens försök att kontrollera barnets beteende utifrån sina egna önskemål 
snarare än barnets behov anses bidra till utvecklandet av EIPS på två sätt. Kritik och 
bestraffning skapar en aversiv miljö där barnets negativa emotionella upplevelser och 
uttryck ökar. Då omgivningens gensvar främst ges vid extrema reaktioner förstärks 
dessa. Individens uttryck kommer att pendla mellan extremt kraftiga reaktioner och 
extrem hjälplöshet. Linehan (1993) pekar på fyra olika konsekvenser som hon anser 
att ett invaliderande bemötande kan få på ett barns utveckling: 
 

1. Barnet lär sig inte förstå och reglera sina känslor, då de inte bekräftas. 
2. Barnet lär sig inte hantera svårigheter på ett adekvat sätt, då de förnekas. 
3. Barnet lär sig genom intermittent förstärkning att omväxlande ta till extrema 

emotionella uttryck och undertryckande av emotionella reaktioner. 
4. Barnet lär sig inte att lita på sina egna upplevelser utan blir beroende av andras 

reaktioner för att veta hur det ska tänka, känna och bete sig. 
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I den biosociala teorin betonar Linehan (1993) samspelet mellan individen och 
omgivningen som en transaktionell och dynamisk process. En familj med ett barn 
med viss sårbarhet och föräldrar med en viss tendens till invalidering kan över tid 
ömsesidigt förstärka varandras dysfunktionella beteenden i en ond cirkel som 
ytterligare ökar svårigheterna. Linehan framhåller vidare att ett emotionellt sårbart 
barn kan ställa stora krav på vaksamhet, tålamod, förståelse och flexibilitet hos sin 
omgivning. Malmquist (2006) påpekar likaså att ett emotionellt sårbart barn kan skapa 
invalidering genom att behöva sådant som omgivningen inte har förutsättningar att ge. 
Barnets behov kan vara svåra att förstå, hantera och tillgodose. Den invaliderande 
omgivningen och individen skapar på så vis varandra och bidrar i ett ömsesidigt 
samspel till att vidmakthålla och förvärra problemen. 
 
Dialektisk beteendeterapi 
 
Marsha Linehan presenterade i början av 1990-talet en speciell terapiform för 
personer med EIPS; Dialektisk beteendeterapi (DBT). Den riktade sig ursprungligen 
till kvinnor med suicidal problematik. Linehan såg att den traditionella KBT-
behandlingen inte var tillräcklig för att hjälpa dessa kvinnor, och började modifiera 
och utvidga behandlingen. När hon upptäckte att flertalet av patienterna med suicidal 
problematik led av EIPS fortsatte hon att utveckla behandlingen för att passa dessa 
patienters speciella problematik (Malmqvist, 2006).  
 
Dialektisk beteendeterapi vilar huvudsakligen på tre teoretiska grundstenar: 
Inlärningsteori, Zenbuddhistisk filosofi samt Dialektisk filosofi. Inlärningsteorin med 
funktionell analys av beteenden ligger till grund för förändringsarbetet och 
problemlösningen i DBT. Den Zenbuddhistiska meditationen ligger till grund för 
arbetet med medveten närvaro i nuet. Medveten närvaro är en förutsättning för att 
kunna se och acceptera verkligheten sådan den är. Linehan fann att medveten närvaro 
var till stor hjälp för hennes patienter och denna färdighet utgör därför den grund som 
alla färdigheter i DBT vilar på. För att hantera den motsättning som kunde upplevas 
mellan att både acceptera och förändra problemen vände sig Linehan till den 
Dialektiska filosofin. Dialektiken betonar helheten med dess komplexa och 
motsägelsefulla aspekter, samt hur dessa aspekter i förening kan leda till nya och mer 
fruktbara insikter. Personer med EIPS tenderar att ha ett dikotomt förhållningssätt och 
pendlar mellan olika extrema känslor, tankar och beteenden. Dialektiken hjälper 
patienter med EIPS att leva med motstridiga känslor och impulser, och hjälper även 
terapeuter med dilemmat att både bekräfta patientens svårigheter och arbeta för 
förändring (Kåver & Nilsonne, 2002). 
 
DBT-behandlingen inriktas huvudsakligen på att lära individen två saker (Linehan, 
1993): 1) Reglera extrema emotioner och därmed förknippade dysfunktionella 
beteenden och 2) Validera och lita på sina egna känslor och tankar och agera efter 
dem. För att kunna uppnå dessa mål inriktas terapiarbetet enligt Malmquist (2006) på 
att identifiera känsloreaktioner, sätta dem i samband med en situation, kunna reglera 
dem, förhindra känslostyrt beteende och istället styra beteendet utifrån långsiktiga 
mål. Malmquist (2006) framhåller vidare att ett viktigt instrument i behandlingen är 
att terapeuten validerar, dvs uttryckligen förmedlar vad som är giltigt och begripligt i 
en patientens känslor, tankar och beteenden. Syftet med detta är att patienten med 
tiden ska lära sig att själv förstå och bekräfta sina reaktioner och kunna agera efter 
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sina mål i stället för att styras av obehagliga sekundära känsloreaktioner. Malmquist 
påpekar även att eftersom personer med EIPS ofta har svåra problem och lever under 
kaotiska förhållanden är det vanligt att de avbryter behandlingen. Arbetet i DBT 
inriktas därför mycket på att behålla patientens motivation för behandlingen. Stor vikt 
läggs även vid att vidmakthålla en god relation mellan patient och terapeut. 
 
Behandlingen följer en strikt turordning för vilka problem som ska arbetas med under 
vilka faser av behandlingen. En orienterande fas följs av fyra olika behandlingsfaser. 
Följande beskrivning av de olika faserna är hämtad ur Kåver och Nilsonnes bok om 
DBT (2002). Under orienteringsfasen är målsättningen att stärka patientens 
motivation för behandling samt att bygga upp en god allians mellan patient och 
terapeut. Under fas 1 inriktas arbetet på fyra huvudsakliga mål, som är hierarkiskt 
ordnade. Högst prioritet har upphörande med livshotande/självdestruktiva beteenden, 
följt av terapistörande beteenden. Nästa prioritet är att minska livskvalitetsstörande 
beteenden, t ex missbruk. Slutligen fokuseras arbetet på att generalisera de färdigheter 
som patienten lär sig i färdighetsträningen till patientens dagliga liv. Under fas 2 
fokuseras behandlingen på att bearbeta eventuella tidigare trauman. Arbetet under fas 
3 inriktas på att öka patientens självrespekt och att uppnå individuella mål. Under fas 
4 är målet att skapa ett liv värt att leva, där patienten är engagerad i sitt liv och i sina 
relationer och känner sig levande, tillhörig och är medvetet närvarande i nuet. 
 
DBT har visat goda resultat i kontrollerade studier med denna erkänt svårbehandlade 
patientgrupp (Kåver & Nilsonne, 2002). Det finns ca 10 randomiserade kontrollerade 
studier och 6 icke-randomiserade studier i USA som visar att DBT har god effekt. I 
många amerikanska delstater är DBT nu den rekommenderade behandlingen för 
självskadande kvinnor med EIPS. DBT-program finns nu även i de flesta europeiska 
länder och i Australien (Kåver & Lundqvist, 2005). 
 
        Behandlingskanaler 
 
Terapiarbetet sker genom fyra olika kanaler, som löper parallellt: individualterapi, 
färdighetsträning, telefonstöd samt konsultationsteam. Malmqvist (2006) beskriver 
dessa kanaler:  
 
Individualterapin följer strikt den för fasen aktuella målhierarkin. Under hela terapin 
fyller patienten i dagbokskort med de beteenden som är aktuella att arbeta med. 
Individualterapeuten väljer de högst prioriterade situationerna och genomför 
tillsammans med patienten en sk kedjeanalys, en detaljerad funktionell analys där 
känslor, tankar och beteenden kartläggs före, under och efter situationen. Vissa 
punkter i kedjan identifieras, där patienten kunde ha gjort på ett annat sätt som hade 
förbättrat händelseförloppet. Olika lösningsförslag diskuteras, oftast användandet av 
en viss färdighet. Denna övas in, varefter patienten prövar att använda den i 
kommande situationer.  
 
Telefonstödet: Patienten kan i ett kritiskt läge ringa sin terapeut för att få stöd i att 
använda en DBT-färdighet för att hantera situationen i stället för att t ex skada sig 
själv. Detta kan leda till att patienten inte bara undviker att förvärra sin situation, utan 
får tillfälle att använda en ny färdighet i en verklig krissituation, vilket kan vara 
avgörande för framgång i behandlingen. Telefonstödet ges i korta, färdighetsstödjande 
samtal, på tider som terapeuten känner att hon eller han orkar med. Patienten får 
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endast ringa sin terapeut innan hon gjort något destruktivt, inte efter, då ett stödjande 
samtal skulle kunna förstärka det destruktiva beteendet.  
 
Konsultationsteamet är ett handledningsteam med syfte att stärka terapeutens förmåga 
att arbeta med DBT på ett effektivt sätt samt att stödja, motivera och validera 
terapeuten för att minska risken för utbrändhet. Teamet består av personer som arbetar 
med DBT i de olika kanalerna. Arbetet i teamet följer målhierarkin i DBT med t ex 
allvarliga patientrelaterade problem först, följt av terapistörande beteenden hos 
terapeuterna, osv.  
 
Färdighetsträningen spelar en central roll i DBT eftersom patientens svårigheter ses 
som en följd av bristande färdigheter eller oförmåga att använda dessa. Den 
huvudsakliga färdighetsbristen är enligt Linehans kriterier oförmågan till emotionell 
reglering, vilken i sin tur leder till brister i att kunna reglera beteende, tankar, självbild 
samt fungera i mellanmänskligt samspel (Kåver & Nilsonne, 2002). Färdighetsträning 
är ett psykoedukativt program som bedrivs i gruppformat och som löper parallellt med 
individualterapin. Linehan (1993) motiverar gruppformatet med att deltagarna får 
tillfälle att träna socialt samspel i en trygg grupp, att ledarna kan observera deltagarna 
i samspelet, att deltagarna får stöd av andra med samma svårigheter samt att 
deltagarna kan lära av varandra. Gruppformatet minskar även intensiteten i relationen 
mellan ledare och deltagare, vilket är en fördel då färdighetsträningen ses som ett 
träningsprogram snarare än en terapi. Grupperna är öppna för nya deltagare under 
programmets gång. Färdighetsträningen är den kanal som står i fokus för denna 
undersökning, varför dess innehåll beskrivs mer ingående nedan. 
 
Färdighetsträningens innehåll 
 
Arbetet följer Linehans manual för färdighetsträning i DBT i gruppformat. Manualen 
innehåller fyra avsnitt med olika färdigheter: att vara medvetet närvarande, att hantera 
relationer, att reglera känslor samt att stå ut när det är svårt. På Linehans klinik gås 
samtliga avsnitt igenom på ett halvår, ett i taget enligt ordningsföljden i manualen. 
Avsnittet om medveten närvaro brukar gås igenom på två-tre veckor och återkomma i 
början av varje nytt avsnitt. Resterande tre avsnitt tar ca åtta veckor vardera att gå 
igenom. Varje deltagare går igenom hela programmet minst två gånger och går alltså 
minst ett år i färdighetsträning (Linehan, 1993). Färdighetsträningen sker 
huvudsakligen parallellt med fas 1 i individualterapin, där deltagarna lär sig tillämpa 
färdigheterna i arbetet med sina individuella svårigheter. Nedan följer en beskrivning 
av innehållet i färdighetsträningens fyra avsnitt.  
 
         Att vara medvetet närvarande 
 
Färdigheter i medveten närvaro är centrala i DBT. Kåver och Nilsonne (2002) 
beskriver dem som nyckelfärdigheter och den grund som övriga färdigheter vilar på. 
De är hämtade från meditationsövningar inom främst zenbuddistisk tradition. 
Medveten närvaro är det första som lärs ut och som återkommer vid inledningen av 
övriga avsnitt. För att uppnå målen med behandlingen, att kunna reglera känslor och 
beteenden samt lita på sina känslor och tankar, krävs att deltagarna först kan 
identifiera och acceptera sina känslor och tankar. Intensiva känsloreaktioner kan 
upplevas obegripliga och outhärdliga och patienten försöker ofta hantera dem genom 
att stänga av dem. Träning i medveten närvaro lär deltagarna att uppleva det som 
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händer även om det är obehagligt. De lär sig samtidigt att inte öka obehagliga känslor 
genom negativa värderingar. (Kåver & Nilsonne, 2002).  
 
        Att hantera relationer 
 
Kåver och Nilsonne (2002) framhåller att konfliktfyllda och otillfredsställande 
relationer leder till intensiva svåra känslor som påverkar hela livssituationen. I detta 
avsnitt lär sig patienten först att identifiera sina önskningar i relationen till andra. 
Därefter lär hon sig att uppnå det hon önskar i relationen, säga nej till det hon inte 
önskar samt att hantera konflikter. Färdigheterna syftar till att patienten ska kunna nå 
sina mål samtidigt som hon balanserar bevarandet av självrespekt och relationer 
(Kåver & Nilsonne, 2002). Relationsfärdigheter ställer krav på förbättrade förmågor 
inom alla andra färdigheter. Färdigheterna har stora likheter med självhävdelseträning 
och syftar till att förändra såväl beteende som tankar (Linehan, 1993). 
 
        Att reglera känslor 
 
Enligt Linehans biosociala teori är patientens svårigheter en följd av hennes oförmåga 
att reglera intensiva känslor. Att lära sig dessa färdigheter är därför av allra största 
vikt. Enligt Kåver och Nilsonne har patienter med EIPS ofta försökt hantera sina svåra 
känslor genom att antingen stänga av dem eller döva dem genom självdestruktiva 
beteenden. Detta avsnitt fokuserar på att lära patienten att identifiera och uppleva sina 
känslor och låta sig ledas av dem utan att bli överväldigad av dem. Det är också 
viktigt att patienten lär sig skilja mellan primära, adaptiva känslor och sekundära, 
inlärda negativa känslor som inte är anpassade till situationen (Kåver & Nilsonne, 
2002). Många patienter försöker intala sig att inte känna det de känner, vilket Linehan 
ser som en direkt följd av uppväxten i en emotionellt invaliderande omgivning. De 
negativa sekundära känsloreaktionerna ses också som en följd av omgivningens 
fördömanden av patientens primära känslouttryck. I arbetet med känsloreglering lär 
sig patienten att identifiera känslan, att se dess funktion i situationen och hur 
reaktionen förstärks. Andra strategier är att sköta om sig för att minska sårbarheten, 
skapa positiva upplevelser, och att handla tvärtemot känslan (Linehan, 1993). 
 
        Att stå ut när det är svårt 
 
Krisfärdigheterna syftar till att lära patienten att klara svåra situationer, när förändring 
inte är möjlig, utan att förvärra situationen ytterligare genom att ta till självdestruktivt 
beteende, t ex självskada. Krisfärdigheter är särskilt viktiga i början av behandlingen, 
när patienten fortfarande är mycket instabil och ofta hamnar i krissituationer och 
överväldigas av svåra känslor (Kåver & Nilsonne, 2002). Linehan framhåller att 
förmågan att stå ut med smärta och obehag är nödvändig för alla människor, då det är 
en del av livet, som inte kan undvikas. Det är också en förutsättning för att kunna 
förändra en ohållbar situation.  Färdigheter i medveten närvaro är nödvändiga, då 
färdigheterna i stå-ut-avsnittet bygger på förmågan att acceptera situationen utan att 
värdera och döma (Linehan, 1993). 
 
        Validering 
 
Ett femte avsnitt, med validering, har utarbetats av Alan Fruzetti vid University of 
Nevada, Reno, och används inom färdighetsträning för familjer till patienter med 
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EIPS. Linehan har utvecklat metoder för validering som terapeutiskt verktyg och 
Fruzetti har vidareutvecklat valideringsarbetet till ett eget avsnitt att läras ut i 
färdighetsträning med såväl patienter som anhöriga. I valideringsavsnittet används 
färdigheter i medveten närvaro för att medvetandegöra, förstå och bekräfta egna och 
andras känslor, tankar, önskningar och beteenden utan att värdera och döma. 
Validering av de egna upplevelserna är ett viktigt steg i regleringen av känslor då 
sekundära svåra känsloreaktioner ofta utlöses av själv-invaliderande tankar (Fruzetti, 
2003). Malmquist beskriver sekundära känslor som inlärda reaktioner som leder till 
extrema känslor och beteenden som inte är anpassade till situationen. Patienten 
behöver både lära sig att validera primära, adaptiva känslor och att invalidera 
sekundära reaktioner som är destruktiva och oförenliga med de långsiktiga målen, t ex 
självskadande beteenden (Malmquist, 2006). 
 
DBT i Sverige 
 
I Sverige har ett flertal DBT-program och projekt startats under senare år och DBT-
behandling finns nu inom de flesta landsting i landet (Kåver & Lundqvist, 2005). Ett 
antal svenska terapeuter och forskare har utbildat sig i DBT i USA och utbildar i sin 
tur nya DBT-terapeuter i Sverige. Några av förgrundsfigurerna inom DBT i Sverige är 
Anna Kåver, Elisabeth Malmquist och Åsa Nilsonne, vilka även författat nyare 
läroböcker i ämnet. Stor betydelse för utvecklingen av DBT i Sverige har SKIP-
projektet haft (Stockholms läns landstings och Karolinska Institutets 
Psykoterapiprojekt för självmordsnära kvinnor med borderline personlighetsstörning). 
Detta inleddes 1995 med syfte att jämföra DBT, objektrelationsterapi och sedvanlig 
behandling med suicidala kvinnor med EIPS (Kåver & Nilsonne, 2002). I två 
hälsoekonomiska studier inom ramen för SKIP rapporterades en minskning i antalet 
självskador, sjukhusdagar och besök på intensivvården (Kåver & Lundqvist, 2005). 
SBU konstaterar i sin rapport (2005) att DBT är en lovande behandlingsform för 
patienter med borderline personlighetsstörning samt att den behöver utprovas vidare 
för svenska förhållanden. 
 
DBT anpassad för nya patientgrupper 
 
Marsha Linehan utvecklade Dialektisk beteendeterapi för att kunna hjälpa vuxna 
suicidala kvinnor med självskadebeteenden samt diagnosen EIPS. Då behandlingen 
visat sig framgångsrik i flera studier började DBT att provas och utvecklas även för 
andra svåra psykiska störningar. Kåver och Nilsonne (2002) beskriver dessa nya 
tillämpningsområden. Exempel på nya patientgrupper är suicidala tonåringar, äldre 
deprimerade, familjemisshandlare, kriminella/antisociala, missbrukare, ätstörningar 
samt par- och familjeproblem. Samtliga ovan beskrivna problemområden är, liksom 
EIPS, enligt Kåver och Nilsonne relaterade till en oförmåga att reglera känslor. I de 
olika tillämpningarna har två huvudsakliga modifieringar gjorts. En är ett tillägg av 
diagnosspecifika målbeteenden till den gängse målhierarkin. Den andra är en 
anpassning av de färdigheter som lärs ut för att passa de färdighetsbrister som är 
förknippade med diagnosen. 
 
Utvecklingen av nya tillämpningsområden inom DBT indikerar att det är vissa 
gemensamma principer, inte regler, som bör styra behandlingens utformning. 
Principstyrda behandlingsmodeller tillåter en större flexibilitet i anpassningen till 
olika typer av problematik. Fruzetti och Levinsky, som utvecklat DBT för bl a 
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familjemisshandlare, pekar på fem viktiga principer som måste uppfyllas i en DBT-
behandling (Kåver & Nilsonne, 2002): 
 

1. Patientens förmågor och tillgångar måste utökas 
2. Patientens motivation att bete sig mer funktionellt måste stå i fokus, genom 

arbete med förstärkningskontingenser 
3. Generalisering av nya effektiva beteenden måste ske till alla olika miljöer 
4. Behandlingens upplägg får inte bestraffa framsteg eller belöna dysfunktionella 

beteenden hos patienten 
5. Terapeutens förmåga och motivation till att genomföra effektiv behandling 

under stressande omständigheter måste vidmakthållas 
 
 DBT för ungdomar 
 
Självmord och självmordsförsök ökar bland ungdomar. Miller m.fl. (1997) rapporterar 
att självmord är den tredje största dödsorsaken bland amerikanska ungdomar mellan 
15 och 24 år och att mellan 3,5 och 11 % av gymnasieungdomar har gjort 
självmordsförsök. Miller framhåller att den största utmaningen för en tonåring är 
utvecklandet av den egna identiteten. De många biologiska, kognitiva, sociala och 
emotionella förändringar som varje tonåring måste kämpa med utgör en ökad risk för 
dem som går in i denna period med en redan hög sårbarhet. De som inte lyckas 
utveckla en tillräcklig grad av självkänsla och egen identitet riskerar att få en ökad 
sårbarhet för depression, kriminalitet och självmord. Trots att problemen bland 
ungdomar är både allvarliga och vanliga har det tidigare inte funnits någon empiriskt 
validerad terapi för självdestruktiva ungdomar (Miller et al, 1997). Då DBT visat 
goda resultat med vuxna har denna behandlingsmetod börjat modifieras för att 
användas även med ungdomar. 
 
Miller, Rathus, Linehan, Wetzler och Leigh (1997) beskriver en DBT-behandling som 
modifierats för ungdomar med multipla problem. Behandlingen har tillämpats i 
arbetet med ungdomar med självmordsbeteende och EIPS-drag i öppenvård vid 
Montefiore Medical Center i New York. DBT valdes enligt Miller m fl då den riktar 
sig mot svårigheter som anses centrala för dessa ungdomar, som självdestruktivt 
beteende, emotionell instabilitet, impulsivitet, relationsproblem och identitetsproblem. 
Behandlingen bedömdes också som särskilt lämplig för dessa ungdomar då den lägger 
stort fokus vid att upprätthålla ungdomarnas motivation för terapin, vilket oftast är ett 
stort problem. Även tonvikten på stöd till terapeuterna ansågs viktigt med dessa 
patienter. För användning i färdighetsträningen med ungdomar utvecklade Miller en 
modifierad version av Linehans manual, som dock inte är publicerad eller tillgänglig 
för allmänt bruk. 
 
Miller m. fl. genomförde tre huvudsakliga modifieringar i behandlingen: 
 

1. En förälder inbjöds att delta i färdighetsträningen, för att minska 
invalideringen i hemmiljön och öka generaliseringen av färdigheter. 

2. Behandlingstiden minskades från ett år till tolv veckor, för att möta klinikens 
behov av en kortare behandling samt ekonomiska villkor. Därefter erbjöds tolv 
veckors fortsättning där deltagarna huvudsakligen konsulterade varandra. 

3. Språket förenklades i arbetsmaterial och undervisning för att passa dessa 
ungdomar med svaga skolprestationer. 
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Färdighetsträningen hölls i grupper med fem ungdomar och fem föräldrar. På grund 
av den korta tiden minskades antalet färdigheter i varje avsnitt och de viktigaste och 
mest relevanta delarna prioriterades. Varje avsnitt varade i fyra veckor och inleddes 
med medveten närvaro. Miller m. fl. (1997) framhåller att gruppformatet är speciellt 
verkningsfullt med ungdomar eftersom samspelet med kamraterna i gruppen 
underlättar utvecklandet av sociala färdigheter och egen identitet. Deltagarna stöttar 
varandra och modellerar färdigheter för varandra. Positiva kamratrelationer kan även 
leda till bättre självkänsla och mildra negativ stress. Författarna framhåller att Miller 
och Rathus (1996) i kontrollerade studier har visat att denna modell av DBT med 
ungdomar minskar självmordsbeteende, avhopp från behandling, inläggning på 
slutenvård, missbruk, ilska och interpersonella svårigheter. 
 
Ett behandlingshem som också har använt en modifierad form av DBT vid behandling 
för ungdomar är The Grove Street Adolescent Residence (GSAR) i Westborough, 
Massachusetts (Walsh, 2004). De ungdomar som vistas på GSAR har betydande 
problem med emotionell reglering, impulsivitet, självdestruktivt beteende. De är ofta 
deprimerade och aggressiva och har uppmärksamhetsproblem och missbruk. De är 
ofta uppväxta i kaotiska miljöer med fysiska och sexuella övergrepp. För att nå 
framgång i behandling av dessa ungdomar krävs att terapeuten har ett engagemang 
som är starkare och mer uthålligt än patientens alla försök att provocera eller 
skrämma bort den som försöker hjälpa. Principerna inom DBT ansågs enligt Walsh ge 
terapeuterna förutsättningar att klara av att bibehålla ett sådant engagemang.  
 
Färdighetsträningen gavs där i perioder på sex månader. För att möta problemen med 
att ungdomarna ofta tappar motivationen och lämnar behandlingen i förtid 
genomfördes en förändring av upplägget i färdighetsträningen. För varje ny period 
förväntades ungdomarna delta alltmer aktivt och ta ett större ansvar. Under sin tredje 
period förväntades en deltagare leda övningar i medveten närvaro, leda genomgångar 
av hemuppgifter och lära ut färdigheter till andra deltagare. Denna roll gav de mer 
erfarna deltagarna en högre status på behandlingshemmet och de blev även mentorer 
för nya deltagare (Walsh, 2004). Vistelsen på behandlingshemmet gav även möjlighet 
för personalen att arbeta aktivt med förstärkning och generalisering av färdigheter 
under dagliga aktiviteter. Ett belöningssystem infördes, där deltagarna kunde få poäng 
som gav möjlighet till större frihet och eget ansvar allteftersom de lärde sig att 
använda sina färdigheter på ett sätt som förbättrade deras livskvalitet och gynnade 
deras återanpassning till samhället. Även här deltog föräldrar i färdighetsträning, i 
separata grupper, där de också lärde sig hur de skulle förstärka ungdomarnas 
färdigheter samt att själva bli mer validerande och dialektiska i sitt förhållningssätt 
(Walsh, 2004). Walsh pekar på att en studie har genomförts med de tjugo första 
deltagarna. Resultaten visade en betydande minskning i bl a sjukhusinläggning och 
självskador. För sitt framgångsrika arbete med dessa ungdomar fick GSAR motta 
APA:s Gold Achievment Award 2004. 
 
       DBT för ungdomar i Sverige 
 
Självmord och självmordsförsök bland unga är ett växande problem också i Sverige, 
särskilt bland flickor. I början av 1980-talet stod självmord för 10 % av dödsfallen 
bland ungdomar mellan 15 och 19 år. I början av 2000-talet hade andelen stigit till 21 
% (Mittendorfer Rutz, 2005). Detta trots att den allmänna dödligheten bland unga 
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mellan 15 och 24 år har minskat med ca en tredjedel mellan år 1987 och 2000 (WHO, 
2007). Flickor som vårdas på sjukhus efter självskadebeteende har ökat de senaste 
fem åren från i genomsnitt 27 årligen per kommun till 37. Bland flickor intagna på 
SiS-institutioner uppskattas en tredjedel ha skadat sig själva. Mer än hälften av dessa 
hade utsatts för allvarliga kränkningar (Socialstyrelsen, 2007). 
 
Ungdomar med självskadande beteende, självmordsförsök och med drag av EIPS har 
ofta långvariga och intensiva vårdkontakter och slussas mellan öppen och sluten vård 
inom barn och ungdomspsykiatrin. Svårigheterna att hjälpa dessa ungdomar resulterar 
ofta i långa inläggningar på slutenvård och behandlingshem. Det är angeläget att 
utveckla bättre behandlingsmetoder och då DBT visat framgång i behandling av såväl 
vuxna som ungdomar har flera BUP-mottagningar i Sverige provat att använda sig av 
DBT i behandlingen. I Sverige har DBT för ungdomar börjat tillämpas i Uppsala, 
Lund, Umeå och Stockholm (Lundqvist, 2005). 
 
Ett tvåårigt pilotprojekt med DBT inom psykiatrin i Uppsala genomfördes under 
2003-2004. I projektet utbildades 19 behandlare, fördelade på fem team. Resultaten 
vid utvärderingen visade samma effekter som amerikanska studier; minskade 
självskador och inläggningar på sjukhus samt även minskad depressivitet. 
Behandlarna upplevde en mindre grad av uttröttning och en bibehållen hög motivation 
för arbetet. DBT-programmet är nu införlivat i den ordinarie verksamheten inom 
psykiatrin i Uppsala. Ett av de fem teamen arbetar inom BUP, på Banér-mottagningen 
för ungdomar. I mottagningens verksamhet ingår även föräldrautbildning enligt den 
amerikanska modellen (Kåver, 2005). 
 
Under hösten 2005 startade DBT-projektet inom BUP i Stockholm. Projektet ska pågå 
under två år, varefter utvärdering sker. Målgrupp är ungdomar upp t.o.m. 17 år, med 
upprepade självskadebeteenden och/eller självmordsförsök och/eller drag av EIPS.  
Syftet med projektet är att förbättra behandlingen av ungdomar, förhindra långa 
vårdtider i slutenvård, utbilda 20 behandlare inom BUP i DBT, bygga upp 
behandlingsstruktur för ungdomar med familjer, öka kunskaperna inom 
problemområdet samt utvärdera DBT för tonåringar. Behandlingsarbetet sker genom 
sex kanaler: individuell terapi, färdighetsträning i grupp för ungdomar respektive 
anhöriga, familjesamtal, telefonkonsultation samt teamhandledning. Tanken är att 
tillämpa redan utarbetad metodik för behandling av ungdomar, enligt modell från 
USA och från DBT-teamet i Uppsala som redan införlivat DBT i sin ordinarie 
verksamhet (Lundqvist, 2005). 
 
DBT med ungdomar är under utveckling i Sverige. Individualterapin kan lätt anpassas 
till den unga patientens individuella behov. Arbetet i färdighetsträningsgrupperna 
följer däremot en färdig manual. Linehans manual ger en teoretisk grund och utförliga 
instruktioner för behandlaren men är utarbetad för att passa vuxna deltagare som är 
motiverade för behandling. Det finns ett behov av att utveckla färdighetsträningen, 
såväl innehållsmässigt som pedagogiskt, för att bättre passa ungdomars 
förutsättningar och behov. En större anpassning till svenska förhållanden är också 
önskvärd. 
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Undersökningens syfte 
 
Syftet med denna undersökning är att utforska ledares och ungdomars erfarenheter av 
och synpunkter på färdighetsträningen inom DBT vid BUP i Uppsala samt att ge 
uppslag till modifieringar av upplägg och manual för att bättre passa ungdomars 
förutsättningar och behov.  
 
Frågeställningar: Hur har färdighetsträning med ungdomar fungerat? Hur kan den 
modifieras för att bättre passa ungdomars behov och förutsättningar? 
 

M e t o d 
 
Undersökningsdeltagare 
 
Intervjuer genomfördes med fem ledare och fem deltagare i färdighetsträning vid 
Banérmottagningen, DBT-mottagningen för ungdomar i Uppsala. Dessutom 
intervjuades en handledare med bred erfarenhet från olika färdighetsträningsgrupper. 
Intervjuerna genomfördes under våren 2006. Samtliga vuxna benämnes som ledare. 
Två av de sex ledarna hade flera års erfarenhet av arbete med DBT medan de övriga 
hade ett till två års erfarenhet. Samtliga hade arbetat länge inom barn och 
ungdomspsykiatrin. Av de sex ledarna var fem kvinnor och en man. Gruppen bestod 
av psykologer, socionomer och läkare.  
 
Deltagarna i färdighetsträningen valdes ut och tillfrågades av ledarna. Av sekretesskäl 
kunde ingen direktkontakt tas av författaren innan deltagarna samtyckt till att delta i 
intervjun. Endast deltagare som gått hela eller större delen av färdighetsträningen 
tillfrågades eftersom intervjun berörde samtliga avsnitt. Flera deltagare avböjde att 
delta i intervju eftersom de flyttat till annan ort eller hade avslutat behandlingen och 
inte önskade tala om sina tidigare svårigheter.  Samtliga deltagare som samtyckt till 
att delta i intervju kontaktades av författaren. För de deltagare som vid 
intervjutillfället var under 18 år hade ledarna dessförinnan haft kontakt med 
föräldrarna och erhållit muntligt samtycke. Föräldrarna hade först informerats om 
undersökningen i ett brev från författaren, där de även erbjöds personlig kontakt med 
författaren och dennas handledare vid ev. frågor.  
 
Av de fem deltagarna var två fjorton till femton år då de började i färdighetsträning 
och tre var sexton till sjutton år. Vid intervjutillfället var två deltagare sexton år, två 
arton år och en nitton år. Tre av deltagarna hade avslutat behandlingen, de hade alla 
gått i färdighetsträning ca ett och ett halvt år. Två av deltagarna hade gått i ca ett år 
och gick fortfarande i färdighetsträning vid intervjuns genomförande. Samtliga 
deltagare var flickor. Endast ett fåtal pojkar remitteras till DBT-behandling och vid 
Banérmottagningen fanns vid undersökningens genomförande endast flickor.  
 
Datainsamling 
 
Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär. Författaren hade i förväg sammanställt 
en lista med frågeområden som skulle behandlas under intervjuns gång (se bilaga 2 
och 3). Intervjuerna hade formen av ett samtal där den intervjuade fritt fick utveckla 
sina synpunkter och erfarenheter. Frågelistan användes som stöd för författaren för att 
föra intervjun vidare och för att inga viktiga frågor skulle falla bort. Frågorna berörde 
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till stor del färdighetsträningens allmänna utformning; t ex gruppsammansättning, 
regler, sessionernas antal och upplägg, pedagogiska metoder, avsnittens inbördes 
ordning samt vad som fungerat bra eller varit svårt. Även det specifika innehållet i 
färdighetsträningens olika avsnitt; t ex arbetsbladen, hemuppgifterna, instruktionerna 
berördes, varvid den intervjuade fick tillgång till en manual som stöd för minnet.  
 
Slutligen ställdes övergripande och sammanfattande frågor om vad som fungerat bra, 
mindre bra och hur färdighetsträningen kunde förbättras.  Frågeområdena var 
desamma för ledare och deltagare men med viss skillnad i formulering och detaljer. 
Vissa frågor, t ex om instruktionerna till ledarna i manualen, kunde inte ställas till 
båda parter. Frågeområdena utformades med ledning av vad som framkommit i 
förberedande samtal med personal på mottagningarna i Stockholm och Uppsala, samt  
efter innehållet i Linehans manual för färdighetsträning.  
 
Intervjuerna spelades in på en elektronisk diktafon. De första tre intervjuerna med 
ledarna spelades först in på en kassettbandspelare. Efteråt upptäcktes att inspelningen 
inte fungerat och dessa intervjuer gjordes om med elektronisk apparatur. Inspelningen 
startades först efter att den intervjuade samtyckt därtill. Intervjupersonerna 
informerades inledningsvis även om undersökningens syfte och sammanhang, om 
vilka som skulle kunna ta del av inspelningarna samt att dessa skulle raderas efter 
avslutat arbete. 
 
De ungdomar som deltog i intervjuerna erbjöds ett biopresentkort för två personer 
som tack för sin medverkan.  
 
Analys 
 
Intervjuerna transkriberades i sin helhet och med noggrannhet för att i möjligaste mån 
förmedla en rättvisande bild av vad den intervjuade givit uttryck för. Av respekt för 
de intervjuade stavades orden korrekt vid transkriberingen, inte efter hur de uttalats.  
 
Under analysen användes huvudsakligen en induktiv tematisk analysmetod utifrån de 
förutbestämda frågeområdena. Processen följde den av Langemar beskrivna modellen 
för induktiv analys vid kvalitativ metod (Langemar, 2005). Intervjuerna genomlästes 
varvid noteringar gjordes i marginalen om vilket frågeområde passagen hänfördes till. 
Samtidigt sammanställdes alla dessa passager i form av sammanfattande anteckningar 
under respektive frågeområde för att skapa en överblick över de olika synpunkter och 
erfarenheter som framkommit. Därefter genomlästes utskrifterna än en gång för att 
säkerställa att allt relevant material tagits med och att allt hamnat under rätt 
frågeområde. Under skrivandet av resultatet kom vissa ändringar att göras efterhand 
som innehållet tog form. De många mindre frågeområdena sammanfördes slutligen 
till mer övergripande teman för att ge en bättre överblick vid läsningen av 
resultatredovisningen.  
 
Vid redovisningen av resultaten lades stor vikt vid att låta olika synpunkter komma 
fram för att ge en rättvisande bild av variationen i erfarenheter och synpunkter. 
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R e s u l t a t 

 
Frågeområdena sammanfördes under bearbetningen till fem övergripande teman: 
 

1. Gruppen: antal deltagare, inklusions/exklusionskriterier, nivågruppering, 
öppna/slutna grupper, gruppens betydelse 

 
2. Färdighetsträningens upplägg: färdighetsträningens längd, sessionernas 

uppläggning, platsen för färdighetsträning 
 

3. Regler: frånvaro, övriga regler 
 

4. Motivation: att våga prata, pedagogiska metoder, hemuppgifter 
 

5. Färdighetsträningens innehåll: de fyra avsnitten, ordningsföljden 
 
Detaljerade synpunkter på arbetsmaterialet i manualen sammanfattades i bilaga 3. 
 
  
1. Gruppen 
 
         Antal deltagare 
 
Bland ledarna ansågs det minsta antalet gruppdeltagare vara fem till sex och det 
högsta antalet sju till åtta. Det lägre antalet ansågs nödvändigt för att kunna föra 
givande diskussioner, genomföra övningar och grupparbeten samt för att undvika att 
gruppen blev alltför sårbar för frånvaro. Den övre gränsen ansågs bero på deltagarnas 
orosnivå. Deltagarna hade erfarenhet av olika gruppstorlekar. Flera föredrog en 
mellanstor grupp på fem till sex deltagare. Den som varit i den största gruppen kunde 
tänka sig upp till åtta deltagare medan någon föredrog ett mindre antal då det gav mer 
tillfälle till samtal.  
 
        Inklusions- och exklusionskriterier 
 
Ledarna påpekade att social rädsla kan göra det väldigt svårt att delta i behandlingen. 
Flera tog upp betydelsen av att stärka deltagarens egen motivation för att delta i 
behandlingen och gruppen under orienteringsfasen, där klientens motivation för 
behandling byggs upp. 
   
Någon av ledarna befarade att inklusionskriteriet om pågående självskada kan leda till 
att ungdomar börjar självskada sig för att få behandling. En idé var att även erbjuda 
ungdomar med lättare symtom behandling, eventuellt endast färdighetsträning, för att 
på ett tidigare stadium förebygga utvecklandet av svårare symtom. En annan svårighet 
var hur man ska definiera pågående självskada samt hur tungt självskadebeteendet 
skall väga i relation till andra symtom. 
 

”Nu är det så att man måste ha ganska rejäla problem för att komma med /…/ 
men det är lätt hänt att finns det en grupp tjejer som umgås så smittar det här, de 
talar om hur de måste göra för att få hjälp” 
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        Nivågruppering 
 
Alla ledarna hade funderat kring problemen med att hantera grupper där det finns 
stora skillnader i deltagarnas ålder, mognad och funktionsnivå och en eventuell 
indelning av grupperna i olika nivåer hade diskuterats. Svårigheter med nivåindelning 
ansågs vara att mognadsnivå inte alltid är åldersrelaterad samt att det kan vara mycket 
svårt att i början bedöma mognaden hos en osäker deltagare. En annan synpunkt var 
att de lite äldre deltagarna kunde hjälpa de yngre och att det var till hjälp för ledaren 
att ha några mer mogna deltagare i gruppen. 
 

”Man kan ju ha en sjuttonåring som nästan är som en tolvåring i sättet och så 
vidare” 

 
Bland fördelar med nivågruppering nämnde ledarna att det var svårt att finna en nivå 
som passar alla deltagare. Vissa deltagare kunde uppleva att nivån var för avancerad 
och bli självkritiska, inte våga prata eller t o m lämna gruppen. 
 

”Jag tycker det är svårt över huvud taget att lägga det på någon nivå som alla i 
gruppen förstår och har utbyte av. Det är jättejobbigt, skitsvårt, helt enkelt” 

 
Flera av ledarna pekade på skillnader mellan deltagare i de lägre och högre tonåren. 
De äldre hade ofta haft sina svårigheter under längre tid och var mer motiverade att 
arbeta med dem samtidigt som de hade en större intellektuell kapacitet och kunde föra 
diskussioner på en högre nivå. 
 

”Det här är gjort för vuxna människor som sökt hjälp själva. Vi får in tjejer som 
inte vill ha hjälp till att börja med, sen så är de unga. Vi har tretton-fjortonåringar 
nu, de har inte en aning om vad det här handlar om… vad är en relation?” 

 
De äldre kunde även ha utvecklat större problem med missbruk och kriminalitet vilket 
gör det olämpligt att blanda dem med yngre och mer oerfarna deltagare. Ytterligare en 
skillnad som påpekades var att de yngre ofta inte har samma insikt i sina problem och 
att de behöver ha med sig föräldrarna i behandlingen, medan de äldre är mer 
medvetna om sina svårigheter och mer motiverade att arbeta med dem. Ett par ledare 
med erfarenheter av olika gruppsammansättningar ansåg att skillnaden i mognad 
mellan yngre och äldre tonåringar är större än den mellan äldre tonåringar och unga 
vuxna. Grupper med  båda de senare ålderskategorierna hade visat sig fungera bra.  
 
Deltagarna hade olika erfarenheter av ålderssammansättning i grupperna. Deltagare i 
de övre tonåren som hade varit i grupper med relativt jämn åldersfördelning hade inte 
upplevt några större skillnader i ålder eller mognad mellan deltagarna. En 16-årig 
deltagare som hade varit i en grupp med större spridning, 14-18 år, hade inte heller 
upplevt åldersskillnaden som besvärande. Någon deltagare framhöll också det faktum 
att alla hade samma problem, vilket skapade sammanhållning och åldersskillnaden 
mindre viktig. 
 

”Ja, och alla kände ju att de hade något att ge, så det blev inte så farligt med 
åldersskillnaden/…/ men när man är där av samma anledning så blir det ju att 
man knyts samman bara av det” 
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 Ett par deltagare hade dock upplevt åldersskillnaden i gruppen som problematisk. En 
annan 16-åring som hade varit i en grupp med stor spridning, 15-24 år, upplevde att 
de yngsta deltagarna var väldigt omogna och tog upp mycket tid med onödigt prat. En 
14-årig deltagare som hade varit i en grupp där alla utom en var 17-18 år hade upplevt 
det som mycket svårt att våga prata i gruppen. Hon slutade efter en tid och började 
senare i en annan grupp med mer jämnåriga deltagare där hon trivdes mycket bra.  
 

”Jag trivdes verkligen inte i den gruppen… jag mådde bara sämre av att gå dit” 
 
        Öppna eller slutna grupper 
 
Ledarna menade att det var övervägande fördelar med att öppna gruppen för nya 
deltagare i början av varje nytt avsnitt. Främst nämndes behovet av att få in nya 
deltagare då någon lämnat gruppen, så att antalet deltagare inte blev för litet. Även 
deltagarna beskrev mest fördelar med öppna grupper. En deltagare hade varit med om 
att den första gruppen upplöstes då den blivit för liten. En annan hade erfarenhet av att 
ett par deltagare slutade och gruppen fortsatte med ett fåtal deltagare, vilket upplevdes 
som mindre givande.  
 
        Gruppens betydelse 
 
Samtliga ledare framhöll hur stor betydelse gruppen hade för deltagarna. Framför allt 
betonades vikten av att deltagarna fick träffa andra med samma svårigheter och 
erfarenheter och känna att de inte är ensamma om dem. Några tänkte att 
gruppformatet kunde ha en extra stor betydelse för ungdomar, då kamratgruppen har 
stor betydelse för identitetsutvecklingen. Gruppen utgjorde också en god möjlighet för 
deltagare med social rädsla att träna socialt samspel under trygga former. 
 

” Där tycker jag de var beundransvärda i gruppen, att försöka få med henne och 
det fanns en acceptans länge att det var så här. Och sen så kom hon och hon tog 
av sig ytterkläderna och hon tog någonting av fikat och hon deltog mer aktivt” 

 
Deltagarna upplevde att det var mycket god stämning i gruppen. Flera berättade om 
den sociala gemenskapen och hur de tog hand om varandra när någon mådde dåligt. 
De framhöll vikten av att få träffa andra med samma problem och känna att man inte 
var ensam om dem. Att bli respekterad trots sina svårigheter, bli förstådd och kunna 
vara sig själv upplevdes som något mycket betydelsefullt. Flera deltagare ansåg att 
gemenskapen med andra som hade samma problem var det som betytt mest för dem 
under hela färdighetsträningen. 
 

”Det (bästa) är först och främst att man får träffa andra med liknande problem. 
Och känna att man inte är själv med just de här problemen. Och att ja, man blir 
respekterad i gruppen” 
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2. Färdighetsträningens upplägg 
 
        Tidsåtgång 
 
Färdighetsträningen hade lagts upp så att det tar ett år att gå igenom de fyra avsnitten. 
Flera ansåg att ett år var för lång tid eftersom ungdomar lätt tröttnar och hoppar av 
behandlingen om tempot blir för långsamt. Försök hade gjorts med ett betydligt 
kortare upplägg enligt Millers modell, där alla avsnitt gicks igenom på bara tio till 
tolv gånger. Detta upplevdes som alltför kort tid. Mellan femton och tjugo sessioner 
framhölls av flera som den optimala längden. Då skulle man hinna gå igenom det 
viktigaste i varje avsnitt och ändå bli klar på en termin. För dem som vill fortsätta 
skulle det finnas möjlighet att gå om hela upplägget eller vissa avsnitt. Det framhölls  
som viktigt att kunna erbjuda en tillräckligt lång behandlingstid och att inte inge 
deltagarna tron att de utesluts från behandling så snart de slutar självskada sig.  
 
De tre deltagare som hade avslutat behandlingen hade alla gått ett och ett halvt år i 
färdighetsträning. De två som deltagare som fortfarande gick i behandling hade gått 
cirka ett år då intervjun gjordes. Ett önskemål som framfördes var att innehållet och 
längden på avsnitten skulle anpassas mer efter gruppdeltagarnas behov och önskemål 
i stället för att följa ett standardupplägg.  
 
        Sessionerna 
 
Sessionernas längd låg mellan 2 och 2 1/2 timme med en paus på 20 till 30 minuter. 
De ledare som föredrog den kortare sessionstiden menade att ungdomarna hade svårt 
att sitta still och koncentrera sig mer än ca 45 minuter. Det kunde dock vara svårt att 
hålla ett tillräckligt högt tempo för att hinna med allt under denna tid. Det upplevdes 
samtidigt som viktigt att hinna göra fler övningar i medveten närvaro samt att ge 
deltagarna tid att arbeta tillsammans med uppgifter. Ledarna var medvetna om att 
pausen var viktig för deltagarna och att de såg fram emot att få umgås. Vissa 
ungdomar var också väldigt trötta och hungriga efter en lång skoldag och behövde ett 
rejält mellanmål för att orka.  
 
Deltagarna satte stort värde på att få sitta och prata under pausen. Flera betonade att 
de kunde prata med kamraterna i gruppen om saker som de aldrig kunde prata med 
andra om och att gruppdeltagarna var de enda som verkligen förstod den som mådde 
dåligt.  
 
        Platsen  
 
Några ledare trodde att den hemlika miljön på mottagningen hade en positiv effekt på 
trivseln och att det hade varit sämre att vara i sjukhusmiljö. Någon påpekade fördelen 
med att inte ligga nära den psykiatriska slutenvården, där många deltagare legat inne, 
medan någon menade att miljön inte spelade någon större roll. Bland deltagarna ansåg 
någon att det var en stor fördel att behandlingen inte skedde i steril sjukhusmiljö. Det 
upplevdes också som positivt att ingen utomstående kunde gissa vart deltagaren skulle 
när hon gick till mottagningen som var belägen i ett villaområde. 
 

”Ja, för mig är det (hemlik miljö) jätteviktigt för att på sjukhuset där är det så 
sterilt och… så det tror jag inte jag hade fixat. Men här trivs jag jättebra.” 
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3. Regler 
 
        Frånvaro 
 
Efter fyra gångers ogiltig frånvaro ansågs en deltagare ha avbrutit behandlingen. 
Frånvaro var ett vanligt problem. Ledarna ansåg att det var viktigt att tidigt ta upp 
reglerna och konsekvenserna vid regelbrott, samt att återkomma till reglerna. Ett bra 
sätt att förankra reglerna ansågs vara att tidigt ha en diskussion i gruppen där alla 
gemensamt fastställde reglerna. Vid frånvaro ansågs det viktigt att ta upp problemet 
direkt och söka efter anledningar, t ex genom kedjeanalys. Sen ankomst var ett 
liknande problem som diskuterades i samma banor som frånvaro. Några menade att 
det inte gick att ställa samma hårda krav på unga deltagare som på vuxna. Speciellt de 
yngre tonåringarna ansågs behövda stöd runtomkring sig för att komma till gruppen, 
eftersom de lätt glömmer. I stället betonades regeln att alltid höra av sig vid förhinder. 
 

”Är du fjorton, femton år, de har inte samma grepp om tidsramar som en 
sjuttonåring, det händer mycket de där åren. /…/ Men en fjortonåring kan säga 
”javisst ja, jag skulle ju vara där”, ja kanske har en struktur runtomkring sig som 
inte funkar och då får man vara lite…” 

 
Några deltagare hade inte upplevt frånvaro som något större problem. En deltagare 
som varit i en liten grupp tyckte dock att den höga frånvaron hade gjort att hon inte 
fick ut det hon förväntat sig av färdighetsträningen. Hon önskade att ledarna hade 
hållit hårdare på reglerna och förklarat för övriga deltagare hur negativt deras frånvaro 
påverkade andra. En deltagare önskade en strängare hållning från ledarna vid sen 
ankomst. Hon tyckte att mycket tid förlorades på att förklara allt en gång till för den 
som kommit senare. En annan deltagare menade att det skulle vara lättare att komma 
även om man mådde dåligt om ledarna inte pressade deltagaren att vara aktiv i 
gruppen. Någon framhöll också att om en deltagare inte kom så fanns det ett skäl till 
detta, som lämpligen borde tas upp i individualterapin.   
 

”Jag tror inte alla är medvetna om att det de gjorde påverkade resten av gruppen. 
/…/ Jag tror alla tyckte jättemycket om varandra, man blev ju jättebra kompisar, 
så om man fick veta att det påverkade de andra i gruppen negativt så tror jag att 
de skulle xxx”.  

 
Ledarna hade olika åsikter om huruvida man skulle ringa upp en deltagare som inte 
kom till gruppen. Några brukade göra detta, då de var angelägna att få kontakt med 
deltagaren och motivera henne att komma, medan någon framhöll risken för att 
förstärka uteblivandet med speciell uppmärksamhet till en deltagare som inte kom.  
 
        Övriga regler 
 
Det är inte tillåtet att prata om självskada i gruppen eftersom det kan förstärka 
självskadebeteendet hos både den som berättar och den som lyssnar. Det kunde vara 
svårt att få ungdomarna att förstå och följa den regeln och ledarna framhöll vikten av 
att förankra den ordentligt hos deltagarna redan i början. I vissa grupper hade ledarna 
lagt till ett förbud mot att visa färska sår efter självskada. Deltagare med sår måste då 
ha långärmade kläder.  
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”Det som är lite svårare för ungdomar att förstå och hålla sig till, det är att de på 
inga villkor får prata självskador. /…/ Därför att det kan bli väldigt, väldigt 
förstärkande att hitta någon att prata med och som förstår. Och vi vet att det 
egentligen är farligt, det förstärker snarare det dysfunktionella beteendet” 

 
En deltagare tyckte att regeln att inte prata om självskador var väldigt bra eftersom en 
beskrivning av en självskada kunde verka inspirerande. En annan deltagare hade dock 
upplevt det som negativt när ledarna även under fikapausen hindrade deltagarna från 
att prata om vad de ville.  
 

”Men att man inte går in på sådana detaljer som att man gör illa sig själv… Det 
var ju ganska vanligt… och det gjorde jag också… Men det låter ju så himla 
dumt och man tycker att man skulle bli avskräckt... Men man blir inte det. Man 
sitter och tänker: ”Åh, vad hemskt! Det ska jag prova när jag kommer hem!” ” 

 
4. Motivation 
 
        Att våga prata 
 
Ledarna påpekade att det är vanligt att deltagare lider av social rädsla och att det kan 
vara svårt för dessa att prata och delta aktivt i gruppen. Det var också vanligt att 
deltagarna hade en mycket dömande attityd till såväl sig själva som andra, vilket 
gjorde det viktigt att arbeta aktivt för ett mer tillåtande klimat i gruppen. 
 

”Alltså det är så många med social fobi som går i grupper och det brukar alltid 
finnas några gruppmedlemmar som… det är jättesvårt för, som sitter och kollar 
in och… dömer… som gruppledare kan man känna att man granskas…”  

 
En ledare framhöll vikten av att lyfta upp de grundläggande antaganden inom DBT 
om att alla gör så gott de kan, och att visa att alla åsikter respekteras. Flera tog upp 
betydelsen av att kunna bjuda på sig själv och visa egna brister. Ett sätt att få igång 
samtal var att först låta deltagarna diskutera i par för att sedan gemensamt berätta för 
resten av gruppen. Det ansågs också viktigt att fördela utrymmet så att alla fick 
komma till tals. En förutsättning för aktivt deltagande i gruppen ansågs vara att 
deltagarna kände sig trygga med varandra, vilket tar tid att bygga upp. 
 
Deltagarna framhöll att det var svårt att våga delta aktivt och prata om sina 
svårigheter i gruppen innan de kände varandra. De ansåg att de första gångerna skulle 
ägnas åt att lära känna varandra, utan krav på att prata om svåra saker. De ansåg också 
att det var olämpligt att pressa en ny eller tystlåten deltagare att prata och att ledarna 
borde förklara mer för en nykomling. 
  

”Alltså jag tycker att man ska ha ungefär samma ålder… och… låta alla, att man 
ska prata när man känner för det, så att man inte känner att man blir påtvingad att 
prata. Tycker jag. För det fick jag vara med om första gången jag kom till 
gruppen, den första, och då vart jag liksom, nej, jag vill inte prata, det är första 
gången jag är här, kan jag inte få se hur det är en gång?” 
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Samtidigt ansåg deltagarna att en viss styrning från ledarna, där tiden fördelades så att 
alla fick komma till tals, underlättade för en nykomling att våga prata i gruppen. 
Annat som ansågs underlätta var att alla var i ungefär samma ålder samt att ledarna 
också deltog i diskussionerna och berättade om sig själva. Deltagarna framhöll att det 
blev mycket lättare att prata efter en tid när de upptäckt att de alla hade samma 
svårigheter och erfarenheter. 
 

”… och då kände man genast igen sig ”ja, det här har jag också varit med om” 
och ”det här har jag också upplevt” och ”så här är det hemma hos mig också”, så 
kunde man liksom känna att man inte var ensam om det på något sätt, utan det 
var väldigt mycket man hade gemensamt, kom man på när man väl vågade prata. 
Så då blev det lättare efter hand, eftersom.” 

 
        Pedagogiska metoder 
 
Alla ledarna uttryckte att det fanns ett stort behov av att utveckla de pedagogiska 
metoderna så att de bättre passade ungdomars förutsättningar. Innehållet i 
färdighetsträningen behövde göras lättare att förstå och tillämpa och bli mer 
motiverande att arbeta med. Det viktigaste var att få deltagarna att bli mer aktiva och 
engagerade. Ett bra sätt var att uppmana dem att komma med egna exempel. 
Deltagarna fick då en aktiv roll, innehållet blev mer konkret och begripligt och de 
kunde lära sig av varandras erfarenheter. Det bidrog även till att göra innehållet mer 
individanpassat. För att en deltagare ska ta till sig och tillämpa en färdighet ansågs det 
viktigt att hon kunde applicera det som gicks igenom på sin egen speciella situation.  
 

”Ja, och det är väl skillnaden med att jobba med vuxna och tonåringar, att man 
måste göra det mer… riktat till dem själva på något sätt för att göra det mer 
intressant också” 

 
Även deltagarna tyckte att det var bra att ta upp egna exempel till diskussion. Det blev 
mer personligt, underlättade förståelsen, och visade att färdigheterna fungerade i 
verkligheten, vilket var mycket viktigt för motivationen. Att kunna lära av varandra 
genom att ta del av andras erfarenheter sågs som en stor fördel. 
 
Även här framhöll ledarna betydelsen av att de själva delade med sig av egna 
erfarenheter. Det egna livet gav tillgång till konkreta och vardagliga exempel, vilket 
det ansågs ont om i manualen. Flera nämnde behovet av att hitta bra liknelser för att 
lättare kunna förklara svåra teoretiska saker. Deltagarna uppskattade att ledarna 
berättade om egna upplevelser, eftersom det minskade distansen mellan deltagare och 
ledare. En deltagare tyckte dock att ledarna pratat för mycket om egna erfarenheter. 
 
Alla ledarna hade provat att använda rollspel och menade att det var ett mycket bra 
sätt att göra framställningen mer konkret, t ex genom att illustrera olika 
förhållningssätt. De hade dock svårt att hitta på bra rollspel och efterlyste mer tips och 
idéer från kollegor. Det ansågs viktigt att träna på rollspel, eftersom det sällan blir bra 
att improvisera då man är ovan. Ett par av deltagarna tyckte att rollspel hade fungerat 
bra och ville gärna ha mer av detta. En deltagare hade haft stor hjälp av rollspelet 
inför en svår situation. Andra tyckte att det varit svårt, speciellt för blyga deltagare, 
och att det inte fungerat särskilt bra. 
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Ytterligare ett sätt att göra framställningen mer tydlig och konkret var att använda 
tavlan för att skriva eller rita. Flera ledare ansåg att detta fungerade bra och lät även 
deltagarna använda tavlan. Deltagarna tyckte att det blev lättare att förstå om ledarna 
använde sig av tavlan då de förklarade något. De skrev av och ritade av det ledarna 
gjort och kunde sedan gå tillbaka till detta för att minnas och förstå bättre. En 
deltagare ansåg dock att det blev för rörigt på tavlan med många pilar och figurer.  
 
Det ansågs fördelaktigt att aktivera deltagarna genom att först låta dem diskutera ett 
ämne i par och sedan redovisa för gruppen, vilket tidigare nämnts som ett sätt att 
hjälpa blyga deltagare att våga prata. Pararbetet uppskattades av deltagarna och 
ansågs underlätta förståelsen och inlärningen. Det skapade också förtroende mellan 
deltagarna, vilket underlättade för dem att ringa varandra vid behov av stöd. 
 

”Ja, och sen efter det (pararbetet) så redovisade man för gruppen och då blev det 
mer konkret… att man hade lärt sig någonting… då visste man hur man gjorde 
och då blir man mer motiverad att öva” 

 
Ledarna framhöll vikten av att se till att deltagarna verkligen förstått vad en övning 
går ut på och att ge mycket tydliga instruktioner och förklaringar. Det var inte bra att 
ta med för många olika aspekter att hålla reda på i en färdighet, då det blir svårt för 
deltagarna att lära in och komma ihåg allt. Arbetsmaterialet ansågs överlag vara 
alltför krångligt och omfattande. Det ansågs viktigt att förenkla och förbättra 
färdigheter och övningar då deltagare som inte förstod eller klarade en uppgift lätt 
skuldbelade sig själva. Detta kunde leda till ett de mådde sämre, tappade motivationen 
och kanske avbröt behandlingen 
 

”Förstår de inte lägger de av på en gång. De här tjejerna känner sig ju värdelösa 
för minsta lilla, det är jag som är dum i huvudet och då blir det bara negativt och 
då skiter jag i att gå dit och…” 

 
Ledarna betonade samtidigt vikten av att fatta sig kort vid teorietiska genomgångar 
och inte föreläsa för mycket så att deltagarna blev uttråkade.  
 
        Hemuppgifter 
 
Ledarna hade funderat och diskuterat mycket kring problemet med hemuppgifter som 
inte blev gjorda. Liksom när det gällde frånvaro ansåg flera att det var viktigt att vara 
tydlig i början med vad som krävdes av deltagarna och att sedan återkomma till detta 
under träningens gång. Det betonades att deltagarna måste förstå att de själva har ett 
stort ansvar för vad de får ut av färdighetsträningen och att det krävs träning och åter 
träning för att nå resultat. Om hemuppgifterna ändå inte gjordes ansåg ledarna att det 
var viktigt att ta tag i problemet tidigt och försöka få fram orsakerna.  
 
Deltagarna uttryckte en uttalad vilja att göra hemuppgifterna men det framkom flera 
olika faktorer som kunde försvåra utförandet av hemuppgiften. En deltagare hade i 
början kämpat med hemuppgifterna i en grupp där övriga deltagare inte gjorde dem. 
Efter en tid tröttnade hon och slutade att anstränga sig. Hon önskade att ledarna hade 
följt upp hemuppgifterna mer och klargjort hur det påverkade övriga gruppdeltagare 
när uppgifterna inte gjordes.  
 



 25

”I början var det verkligen liksom, jag skrev ner i almanackan allt jag måste göra 
den här veckan och tog upp det varje kväll och kollade på det och gjorde precis 
det man skulle. Men sen om bara jag gör det, då är det inte så kul… då känns det 
inte som lika stor vits… då kanske man började… började lägga av med det 
också” 

 
En vanlig orsak till att hemuppgifter inte gjordes var att deltagarna inte förstått hur de 
skulle göra men inte vågat säga detta i gruppen. Det ansågs därför viktigt att förklara 
hemuppgiften noga och att kontrollera om deltagarna hade förstått. Flera ledare ansåg 
att hemuppgifterna i manualen ofta var för komplicerade och innehöll för många olika 
moment. De betonade vikten av att förenkla hemuppgiften, göra den tydlig och 
konkret, samt begränsa den till den färdighet som var aktuell för tillfället. De hade 
därför gjort om hemuppgifterna, tagit bort delar och ibland hela uppgifter.  
 

”Vi har fått bort en del hemuppgifter, en del är ju jättebökiga, det går ju nästan 
inte att förstå hur man ska göra. De har inte fungerat alls” 

 
En av de yngre deltagarna hade problem att göra hemuppgifterna eftersom hon ofta 
tyckte de var svåra och hon inte riktigt förstod dem. Hon brukade ta med den till sin 
individualterapeut för att få hjälp att förstå hur hon skulle göra. En annan deltagare 
framhöll att det ofta blev så att hemuppgiften sköts upp allt längre om den upplevdes 
som för svår eller omfattande. Om den var för liten eller ointressant glömdes den i 
stället bort. Hon efterlyste praktiska och konkreta hemuppgifter. 
 
Ledarna menade också att det var vanligt att deltagarna inte förstod meningen med 
hemuppgiften, varför den skulle göras och hur den kunde hjälpa dem. Det var därför 
av avgörande betydelse att ledarna kunde koppla hemuppgifterna till deltagarnas 
svårigheter. Utan denna förståelse fick deltagarna inte någon egen motivation att göra 
hemuppgifterna. Här behövdes också ett nära samarbete med ungdomarnas 
individualterapeuter. Även deltagarna framhöll vikten av att anpassa hemuppgifterna 
efter deras individuella behov. Det upplevdes som mer motiverande att arbeta med 
sina egna svårigheter än med standarduppgifter. En deltagare framhöll hur bra det var 
med veckoblad som hemuppgift. Då kunde deltagaren själv titta tillbaka på sin 
utveckling och se att hon hade gjort framsteg.  

 
5. Färdighetsträningens innehåll 
 
        Att vara medvetet närvarande 
 
Färdigheterna i medveten närvaro sågs som mycket viktiga och grundläggande för 
hela färdighetsträningen. Samtidigt framhöll ledarna hur svårt det är att förmedla 
dessa färdigheter så att deltagarna förstår. De understryker hur viktigt det är att själv 
träna på färdigheterna för att kunna lära ut dem. Teoridelen om medveten närvaro i 
manualen upplevdes av vissa som väl kort, abstrakt och svårtillgänglig. De flesta 
framhöll bristen på förslag på konkreta övningar som ett problem. Några ledare tog 
upp svårigheten med att medveten närvaro kräver så mycket träning innan det upplevs 
som användbart. Någon efterlyste en rational i manualen som kunde hjälpa ledarna att 
introducera avsnittet på ett mer motiverande sätt. Det ansågs också angeläget att 
förklara för deltagarna att det kan vara svårt att lära sig medveten närvaro, att det 
krävs mycket tid och övning samt att ångesten kan öka initialt.  
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”…har de mycket oro i sig så kan det här verkligen höja ångesten och att det 
kanske skulle vara lite mer psykoedukativt, det här vad som kan hända… För jag 
tror det är många som tycker att det är något fel på mig, varför kan jag inte 
koncentrera mig och fy vad läskigt det här var och jag sitter med ryggen mot 
dörren, tänk om jag blundar och vem kommer in här…” 
 

Flera deltagare tyckte att avsnittet om medveten närvaro var bra och att det hade 
hjälpt dem mycket, t ex att döma mindre, lyssna mer till förnuftet och att ta en sak i 
taget. Deltagarna framhöll samtidigt hur svårt de tyckte avsnittet var. Flera upplevde 
andningsövningarna som det svåraste, både att utföra och att förstå meningen med. 
Det framhölls som viktigt att ledarna tydligt förklarade syftet med olika övningar och 
hur de kunde kopplas till de aktuella svårigheterna.   

 
”Ja, andningsövningar, jag kan… jag fick ju kämpa med det under de här ett och 
ett halvt åren, att blunda och lära mig följa. Det gick inte, jag kan inte, om jag 
blundar så känns det som att jag kvävs.” 

 
Eftersom Medveten närvaro övades vid varje träff ansågs det som angeläget att ha 
tillgång till många olika övningar för att få tillräcklig variation och kunna erbjuda 
övningar som passade olika individer. Särskilt andningsövningarna framhölls som 
stressande för många deltagare, varför andra typer av övningar efterlystes. Flera 
ledare hade låtit deltagarna själva välja vilka övningar de ville göra. Övningar där alla 
sinnen användes var mest uppskattade av deltagarna. Deltagarna hade även 
uppmuntrats att ta med sig egna föremål eller musik att använda vid övningar.  
 
        Att hantera relationer 
 
Ledarna framhöll att relationsavsnittet innehåller många bra saker, att deltagarna 
brukar bli engagerade och att det blir mycket diskussioner. Avsnittet ansågs viktigt 
eftersom deltagarna ofta har stora problem med relationer. Kanske särskilt viktigt för 
tonåringar som befinner sig i en period i livet där sociala relationer spelar en stor roll. 
Deltagarna ansåg också att relationsavsnittet var mycket bra och viktigt och att det 
hade varit till stor hjälp för dem. En deltagare framhöll att avsnittet tog upp saker som 
många deltagare hade svårt med, t ex självrespekt, lösa konflikter och att säga nej. 
  
Det som framhölls som problematiskt med avsnittet var att innehållet är så 
omfattande, komplicerat och komprimerat att det var svårt även för ledarna att förstå 
och väldigt svårt att lära ut. De efterlyste en genomgripande förändring av avsnittet, 
med enklare och tydligare upplägg där en färdighet i taget gås igenom. Materialet om 
prioritering och intensitet ansågs väl komplicerat och kunde minska deltagarnas 
motivation. Vissa deltagare upplevde arbetsmaterialet som mycket svårt med för 
många olika saker och hade svårt att genomföra hemuppgifterna. En önskan var att 
alla hemuppgifter skulle påbörjas gemensamt i gruppen, så att deltagarna visste hur de 
skulle göra. Ett bra sätt att både individanpassa övningar och skapa engagemang var 
att deltagarna valde ut övningar åt varandra att träna i sociala situationer. 
 

”Ja… det här med intensitet, det är jätte… det blir krångligt för dem /…/ ”Vad är 
det här?”, ” När kommer det?”, ”Ska det här komma före det?”, ”Vad menas?” 
”Hänger den här ihop…?” Åhhh!” 
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Vidare tyckte ledarna att avsnittet präglades av för mycket teoretiska resonemang och 
för lite pedagogiskt stöd och praktiska övningar. Ett förslag som framkom bland 
ledarna var att ha två olika versioner av materialet, en enklare och mer grundläggande 
för de yngre deltagarna och en lite mer avancerad för de äldre. 
 

”…den är så oerhört komplicerad, inte för oss vuxna men för tjejerna. Där skulle 
jag vilja skriva om … den skulle inte vara så omfattande eller man skulle kunna 
ha olika modeller för de här tjejerna som är lite snabbare och för dem som är lite 
yngre” 

 
        Att reglera känslor 
 
Det ansågs väldigt värdefullt för deltagarna att lära sig identifiera och förstå sina 
känslor eftersom de i så hög utsträckning styrs av sina känsloupplevelser. Det ansågs 
viktigt att tidigt koppla känsloregleringen till färdigheter i medveten närvaro och att 
redan i inledningen poängtera att färdigheterna inte syftade still att minimera 
känsloupplevelser överlag, utan endast reglera de svåra känslor som leder till 
problem. Ledarna ansåg att manualen gav en bra förklaring till teorin bakom avsnittet, 
men saknade även här mer konkreta förslag på hur man kan förklara eller diskutera 
olika begrepp. Flera betonade vikten av att lära deltagarna skilja mellan primära och 
sekundära känslor, vilket inte tas upp så mycket i manualen.  
 
En av deltagarna uttryckte att avsnittet om känsloreglering var det allra svåraste just 
eftersom deltagarna följer sina känslor i så stor utsträckning. Det framhölls som 
viktigt  att lära sig skilja mellan olika känslor och förstå varför en viss känsla uppstod. 
Att minska sårbarheten för negativa känslor upplevdes som mycket bra. Deltagarna 
hade blivit bättre på att ta hand om sina kroppar genom att t ex äta och sova 
regelbundet. De framhöll även betydelsen av att göra något varje dag som gav en 
känsla av kompetens och stolthet över sig själv samt att sätta en lagom ambitionsnivå. 
Vissa deltagare hade skrivit egna, personliga listor med aktiviteter för känsloreglering. 
Några hade haft ett dagboksblad där de kunde fylla i vad de gjort varje dag för att må 
bättre. Detta underlättade för deltagaren att gå tillbaka och se att hon gjort bra saker 
och känna sig kompetent. Ifyllandet av dagboken gav deltagaren ett incitament att 
verkligen göra något positivt varje dag. 
 

”Den här, minska sårbarheten, har varit jättebra… just mat och sömn… har varit 
viktigt. /…/ jag har en skruvad syn på mat… så då har den här varit jätteviktig. 
Att jag faktiskt måste tänka på att… om jag inte äter på hela dan så kommer jag 
att må sämre. Att jag liksom börjar… ta hand om min kropp” 

 
Ett par deltagare framhöll även att det varit mycket bra att lära sig stanna upp i 
känslan och tänka efter. En annan deltagare upplevde dock att medveten närvaro i 
känslan medfört att svåra känslor upplevts starkare. Hon uttryckte förvirring och 
undrade om det var henne själv eller metoden det var fel på.  
 
        Att stå ut när det är svårt 
 
Ledarna framhöll hur svårt det är att arbeta med detta avsnitt, då det innehåller såväl 
distraktionstekniker för att undvika smärtan som acceptanstekniker för att stå ut med 
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den. Detta kunde upplevas förvirrande och motsägelsefullt. De pekade också på risken 
för att endast distraktionsteknikerna användes av deltagarna. Dessa tekniker är kända 
utanför DBT och de riskerade att bli använda lösryckta ur sitt sammanhang så att 
klienten endast lärde sig nya sätt att undvika smärta. De distraktionstekniker som 
föreslås i manualen ansågs också ganska passiva och lågmälda i sin karaktär och 
bättre lämpade för känsloreglering än för krislägen. Ledarna efterlyste förslag på 
konkreta och mer kraftfulla krisaktiviteter.  
 

”…det är väldigt viktigt att man lär ut den just som en krisfärdighet, för annars 
kan det bli ett undvikande… att man lär ut undvikande-beteende.” 

 
Ledarna framhöll även vikten av att förmå deltagarna att prova olika tekniker och 
sätta ihop sin egen lista med krisfärdigheter. Det ansågs viktigt att motivera 
deltagarna att träna på dessa färdigheter innan de kom i en krissituation för att de 
skulle komma ihåg dem. En deltagare tyckte att Stå ut-avsnittet var svårt, just 
eftersom det var svårt för henne att tillämpa teoretiska kunskaper i praktiken när hon 
mådde dåligt. Hon efterlyste fler exempel på praktiska övningar. En annan deltagare, 
en av de yngre, hade inte kunnat tillgodogöra sig innehållet i avsnittet när det gicks 
igenom i gruppen, eftersom hon kände sig så otrygg och illa till mods i gruppen vid 
den tiden. 
 

” För att det var lite svårt med vi som höll på med andningsövningar /…/ då satt 
jag liksom, jag satt verkligen och tänkte på allt annat, det gick inte att 
koncentrera sig en enda minut. Tror du att det hade varit lättare om det hade 
varit i den andra gruppen? Ja, det tror jag. Om jag hade gått från början där, då 
tror jag att det hade varit lättare, då hade jag kunnat slappna av… eftersom jag 
vart så rädd för hur det ska bli… igen, i den nya gruppen.” 

 
En deltagare framhöll att detta var det bästa avsnittet av alla och att alla i gruppen haft 
störst nytta av det, eftersom oförmågan att stå ut var det största problemet för 
deltagarna. Hon ansåg dock att avsnittet hade behövt komma tidigare i 
färdighetsträningen då behovet var som störst. Flera deltagare hade arbetat mest med 
stå ut-färdigheterna i sin individualterapi, eftersom de behövde lära sig dessa snarast. 
 

”Ja, det var väl det (stå ut) som jag tyckte var bäst och som vi allihop kände att vi 
hade mest nytta av. Det säger du? Ja, för det var det vi hade problem med, så att 
säga, för… alla vi hade ju problem med att vi skar oss och så där… när vi tyckte 
det var svårt. Så vi behövde ju något som stoppade upp där innan det blev så pass 
illa… Så att vi faktiskt kunde… just stå ut.”  

 
När det gällde acceptansfärdigheter upplevde ledarna det som svårt att förklara 
behovet av att acceptera det som varit. Att acceptera att traumatiska saker, som t ex 
övergrepp, har hänt kunde vara oerhört svårt för deltagarna och genomgången krävde 
en fingertoppskänsla hos ledarna. Ett bra sätt att introducera acceptans ansågs vara att 
inleda med en diskussion om vad acceptans innebär, att koppla det till villigheten att 
förändra sin situation och att peka på konsekvenserna av att inte acceptera.  
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        Avsnittens ordningsföljd 
 
Alla ledare brukade inleda färdighetsträningen med avsnittet om Medveten närvaro, 
såsom rekommenderas i manualen, även om dessa färdigheter kunde upplevas som 
svåra att lära ut. Medveten närvaro repeterades även vid början av varje nytt avsnitt.  
De övriga tre avsnitten kunde komma i olika ordningsföljd i olika grupper. 
 
Alla ledarna talade om det stora behovet av att lära deltagarna att stå ut i kris så snart 
som möjligt, eftersom de ständiga kriserna är anledningen till att de söker hjälp. Trots 
detta låg stå ut-avsnittet ofta sist i träningen. Anledningen var att stå ut-färdigheterna 
ansågs vara så svåra att lära ut samt rädslan för att deltagarna främst skulle ta till sig 
distraktionsteknikerna. I stället blev det så att stå ut-färdigheterna togs upp tidigt i 
individualterapin.  Någon hade dock provat att inleda färdighetsträningen med Stå ut-
avsnittet i nära samarbete med individualterapeuterna, vilket hade fungerat bra. 
Ledarna framhöll vikten av att tänka igenom hur det skulle introduceras och förklaras 
på ett enklare och tydligare sätt. Det kunde även vara bättre att i början utelämna vissa 
av de svåraste, mer abstrakta delarna, och kanske återkomma till dem senare. Det 
ansågs även bra om deltagarna lärt känna varandra tillräckligt när avsnittet inleds så 
att de vågade delta aktivt och på så vis underlätta arbetet.  
 
När det gäller avsnittet om känsloreglering framhöll ledarna att detta följer naturligt 
efter medveten närvaro då det följer samma tema; att stanna upp och bli varse. En 
annan synpunkt var att färdigheter i känsloreglering är en förutsättning för att kunna 
fungera i relationer, varför känsloavsnittet bör komma före relationsavsnittet.  
 
Ledarna menade också att det kan vara bra att prata med gruppdeltagarna om vilka 
problem och behov som är de primära i just den gruppen och att anpassa avsnittens 
ordningsföljd efter det. Någon betonade att med ökad erfarenhet av att leda 
färdighetsträning följer en fördjupad kunskap och en bättre överblick över de olika 
avsnitten vilket gör det lättare att arbeta med materialet på ett mer flexibelt sätt och att 
koppla ihop de olika färdigheterna med varandra.  
 
Sammanfattning av resultaten 
 
Deltagarens motivation att delta i gruppbehandling var viktig.  Inklusionskriteriet med 
självskadebeteende befarades kunna uppmuntra till självskada. Stor åldersskillnad 
mellan deltagarna försvårade undervisningen och kunde leda till självkritik hos de 
yngre. Äldre deltagare ansågs mer motiverade och ha större intellektuell kapacitet 
men ansågs samtidigt kunna hjälpa de yngre. Att få träffa andra personer med samma 
problem upplevdes av deltagarna som mycket betydelsefullt. En termin med 15-20 
träffar ansågs optimalt, med möjlighet att gå flera gånger. Pausen uppskattades 
mycket av deltagarna, som då kunde prata fritt med varandra. Trivsam miljö var bra, 
men inte avgörande. Steril sjukhusmiljö och närhet till slutenvårdsavdelning ansågs 
mindre lämpligt. 
 
Frånvaro var ett problem. Viktigt var att ta upp reglerna tydligt i början och att 
förankra dem i diskussion med deltagarna. Vid frånvaro var det viktigt att göra 
kedjeanalys för att finna orsaken. Ledarna tvekade om ifall det var rätt att ringa upp 
en utebliven deltagare, då det kunde ha en förstärkande effekt. Deltagarna efterlyste 
en större efterlevnad av reglerna. Regeln att inte prata om nya självskador ansågs 
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viktig, men svår att få deltagarna att förstå och respektera. Hemuppgifter gjordes ofta 
inte då deltagaren inte förstått hur uppgiften skulle göras eller meningen med den. Det 
var viktigt att koppla uppgiften till deltagarnas individuella svårigheter. Deltagarna 
önskade mer konkreta och praktiska hemuppgifter. 
 
Trygghet i gruppen ansågs avgörande för deltagande och det krävdes tid att lära känna 
varandra i början. Innehållet i färdighetsträningen behövde göras lättare att förstå och 
tillämpa, vilket krävde tydliga instruktioner och förklaringar. Deltagarna behövde bli 
mer engagerade och aktiva. Förståelse och motivation kunde ökas genom en tydlig 
rational för varje avsnitt, ledares egna exempel och liknelser samt användande av 
tavlan. Deltagarna behövde ge egna exempel vilket konkretiserade innehållet, visade 
att färdigheterna fungerade i verkligheten samt ökade individanpassningen. Parvis 
diskussion underlättade deltagande och förståelse. Rollspel ansågs bra, men mycket 
svårt att arbeta med. Ledarna efterlyste mer konkreta exempel och övningar i 
manualen, samt en genomgående förenkling och reducering av materialet. 
 
Att vara medvetet närvarande ansågs svårt att lära ut. Ledarna efterlyste bättre 
rational, konkretisering samt variation av övningarna. Deltagarna upplevde avsnittet 
som hjälpsamt men svårt. Andningsövningarna ansågs svårast och fler konkreta 
övningar med sinnesintryck efterlystes. Att hantera relationer engagerade deltagarna 
mycket men materialet upplevdes som mycket omfattande och komplicerat. I Att 
reglera känslor var det var viktigt att deltagarna gjorde egna listor på aktiviteter.  
Ledarna saknade konkreta exempel, övningar och förklaringar. Deltagare kunde 
uppleva att svåra känslor ökade initialt. Att diskutera svåra känsloupplevelser parvis 
ansågs lättare att börja med och skapade även ett förtroende mellan deltagarna som 
underlättade för dem att söka stöd hos varandra vid behov. Att stå ut när det är svårt 
behövde komma tidigt i träningen. Trots detta lades avsnittet ofta sist. Motsägelsefulla 
strategier för distraktion respektive acceptans skapade förvirring. Färdigheterna var 
svåra att tillämpa i verkliga krissituationer. Mer praktiska övningar efterlystes, liksom 
mer kraftfulla aktiviteter. Vikten av att göra en egen krislista framhölls, liksom att 
träna färdigheterna innan krisen uppstod. 
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D i s k u s s i o n 

 
Gruppen 
 
Social rädsla ansågs försvåra deltagande i färdighetsträningsgrupp. Linehan (2000) 
påpekar att initialt motstånd mot att delta i gruppträning är mer regel än undantag 
bland patienter i DBT. Trots detta är det ett krav att delta i gruppträning på hennes 
klinik, då denna är mer effektiv än individuell träning och färdighetsträningsgruppen 
utgör en trygg miljö för träning av samspel i grupp. Det senare bekräftades av både 
ledare och deltagare, som beskrev hur deltagare övervunnit sin sociala rädsla tack 
vare gruppen.  Flera ledare betonade betydelsen av att lägga ner tillräckligt mycket tid 
på orienteringsfasen, där deltagarens motivation för behandling byggs upp. Detta är i 
linje med vad Linehan (2000) säger om vikten av att tidigt bygga upp en stark positiv 
relation mellan terapeut och klient, så att terapeuten kan motivera klienten att delta i 
gruppträningen även om hon är mycket negativt inställd till den. Social rädsla bör 
således inte utgöra något hinder för inkludering i behandling. 
 
Bland inklusionskriterierna väckte kravet på självskadebeteende mycket funderingar. 
Målhierarkin i DBT, som prioriterar självmords- och självskadebeteenden, förefaller 
trots allt logisk att följa även vid bedömning av behandlingsbehov. Gemensamma 
riktlinjer för bedömning av problemens svårighetsgrad bör utformas för att undvika 
förvirring i denna fråga. Ytterligare en aspekt att betänka är risken att 
självskadebeteende sprids till icke självskadande deltagare vid blandade grupper. Ett 
förslag som framkom var att även starta grupper för ungdomar med mindre allvarliga 
problembeteenden, för att förebygga en negativ utveckling och samtidigt motverka att 
självskada upplevs som krav för behandling. Dessa grupper kunde t ex bedrivas vid 
skolor eller ungdomsmottagningar för att inte kopplas till psykiatrin och därmed 
avskräcka deltagare med mindre allvarliga problem.  
 
Frågan om en eventuell indelning i nivåer väckte många olika synpunkter. Flera 
ledare pekade på skillnader mellan deltagare i de lägre och de högre tonåren. Detta 
bekräftades av några deltagare som varit i grupper med stor åldersspridning, där de 
yngsta upplevts som omogna av de äldre och en yngre deltagare tom lämnat sin grupp 
pga. svårigheter relaterade till åldersskillnaden. Här kan det vara av intresse att se lite 
kort vad Coleman & Hendry (1999) säger om utvecklingen under tonåren:   
 
Steinberg (1996) beskriver fem olika komponenter i den intellektuella utvecklingen, 
där en ökad förmåga uppnås med åldern: 1) förmågan till delad och selektiv 
uppmärksamhet, 2) kort- och långtidsminnets kapacitet, 3) hastigheten i 
informationsbearbetningen, 4) förmågan att planera, analysera och tänka strategiskt, 
samt 5) förmågan att tänka om sitt eget tänkande. Även identitetsuppfattningen 
utvecklas under tonåren. Bl a Harter (1990) beskriver hur individen i de lägre tonåren 
ser sig själv utifrån olika, ibland motsägelsefulla perspektiv, medan den äldre 
tonåringen organiserat de olika aspekterna av självet till en integrerad helhet. När det 
gäller den emotionella utvecklingen pekar Compas (1993) på att ungdomars förmåga 
till emotion focused coping ökar med åldern. Denna copingstrategi används fr a när 
problemen inte kan påverkas, utan måste accepteras. Seffridge-Kranke (1995) menar 
att en vändpunkt sker vid 15 år, då tonåringen blir mer flexibel och i ökad 
utsträckning bl a kan kompromissa och se olika lösningar.  
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I litteraturen finns således en hel del stöd för uppfattningen att det är stora skillnader i 
utvecklingsnivån mellan ungdomar i de lägre och högre tonåren, varför en uppdelning 
av deltagarna i olika nivåer kan vara befogad. Detta kunde både underlätta 
utformandet av pedagogiska upplägg som passar olika åldrar, och ge deltagarna en 
större känsla av jämlikhet och trygghet i gruppen. Båda dessa aspekter framstod under 
intervjuerna som viktiga för ungdomarnas förståelse och motivation att delta. 
 
Ytterligare en synpunkt som berör åldersskillnader är den att de yngre deltagarna inte 
har samma insikt i sina svårigheter och motivation att arbeta med dem. De anses även 
vara i större behov av stöd runtomkring sig för att komma till gruppen i tid och att 
utföra hemuppgifter. Det finns därför bland ledarna funderingar på att inkludera 
familjen till de yngre deltagarna i behandlingen. Det är inte ovanligt inom DBT att 
föräldrar erbjuds färdighetsträning i en egen grupp parallellt med tonåringarnas. I 
Millers DBT-program för ungdomar deltar ungdomar och föräldrar gemensamt i 
samma färdighetsträningsgrupp. Grupperna består av fem ungdomar och fem föräldrar 
(Miller m.fl. 1997). Ett liknande upplägg kunde kanske vara ett alternativ för de yngre 
tonåringarna där ledarna funderar på att inkludera föräldrarna mer i behandlingen.  
 
Fruzetti m fl har utarbetat en färdighetsträning för familjer, DBT-Family Skills 
Training (DBT-FST). Denna ges i grupper med flera familjer och pågår under sex 
månader parallellt med den individuella behandlingen. Syftet med familjegrupperna är 
att a) ge familjemedlemmar bättre förståelse för beteendemönstren hos en person med 
EIPS, på ett icke-dömande sätt, b) öka samtliga familjemedlemmars förmåga att 
bekräfta varandra, och c) arbeta med samtliga familjemedlemmars oförmåga att 
reglera känslor och hantera relationer, då många anhöriga har samma problematik 
som patienten. Under sessionernas första del undervisas i DBT-färdigheter med 
betoning på relationsfärdigheter och validering. Under den andra delen tar deltagarna 
upp familjerelaterade ämnen och arbetet sker mycket genom diskussioner, övningar 
och rollspel (Kåver & Nilsonne, 2002). 
 
Woodberry m fl. (2002) diskuterar i en artikel teoretiska aspekter på familje-DBT. 
Samspelet inom familjen utgör både en risk för ökad emotionell dysreglering hos 
tonåringen och en möjlighet till intervention och positiv förändring. Ett dilemma som 
diskuteras är principen inom DBT att stötta patienten i att själv ta ansvar för alla 
kontakter med andra personer. Eftersom tonåringen är minderårig, har begränsat 
inflytande och åtgärden anses mycket betydelsefull för framgång i behandlingen, 
anser författarna att en modifiering av principen kan vara motiverad när det gäller 
ungdomar. Familje-DBT för deltagare i de yngre tonåren kan därmed vara en 
möjlighet värd att undersöka vidare. I Sverige har försök med DBT-FST för vuxna 
patienter inletts under 2006. Fruzetti har här utbildat terapeuter i färdighetsträning för 
familjer, kallad Family Connections, vilket f.n. provas bl a vid 
Borderlinemottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset. Erfarenheter härifrån 
skulle med fördel kunna tas tillvara vid utformningen av färdighetsträning för familjer 
till ungdomar med EIPS.  
 
I färdighetsträning för familjer läggs stor vikt vid valideringsfärdigheter och ett 
särskilt avsnitt om validering har utvecklats, som tidigare beskrivits. Fruzetti 
framhåller (kurs i Stockholm, januari 2006) att färdigheter i validering visat sig hjälpa 
såväl patienter som anhöriga att må bättre och minska sitt invaliderande beteende. 
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Oavsett om familjen erbjuds färdighetsträning eller ej, bör valideringsfärdigheter få 
ett större utrymme i färdighetsträningen med ungdomar. Enligt den biosociala teorin 
är just bristande förmåga att förstå och validera känsloupplevelser en stor del av 
problemens orsak. 
 
Både ledarna och deltagarna framhöll hur viktigt det var för deltagarna att få träffa 
andra med samma problem. Flera av deltagarna menade att det var detta som betytt 
mest av allt i färdighetsträningen. Detta är i linje med vad bl a Kirchler m fl (1995) 
säger om hur viktigt det är för tonåringen att etablera vänskapsrelationer i en grupp 
som kan ge emotionellt stöd och social träning, och att detta leder till en bättre 
självkänsla. Särskilt flickor har, enligt bl a Jones & Costin (1995) behov av nära och 
intima relationer där de vet mycket om varandra och söker gemensamma lösningar på 
problem (Coleman & Hendry, 1999). Detta behov visar sig även i att deltagarna satte 
stort värde på samtalen under pausen. Uppenbarligen finns ett stort behov hos 
deltagarna av att diskutera sina problem sinsemellan och att söka lösningar 
tillsammans. Detta borde kunna utnyttjas bättre i undervisningen, med mer betoning 
på diskussion och att lära av varandra, och mindre av föreläsning från ledarna. 
 
Färdighetsträningens upplägg 
 
En termin ansågs av flera som optimalt. Samtidigt framhölls betydelsen av att kunna 
erbjuda en tillräckligt lång behandlingstid. Här finns egentligen inte någon 
motsättning då det kortare upplägget kan gås igenom upprepade gånger för den som 
behöver detta. Linehans upplägg på en termin, som kan gås igenom flera gånger och 
med olika nivåer, skulle kunna vara ett alternativ till det nuvarande. Det tillgodoser 
både behovet av ett kortare upplägg och behovet av att kunna gå länge i behandling. 
De som gått i ett år erbjuds att delta i en mer avancerad grupp (Linehan, 2000). De 
som vill och behöver får på så vis möjlighet att gå längre i behandling och att träna 
färdigheter på en mer avancerad nivå. 
 
I den modell som tillämpas vid behandlingshemmet The Grove Street Adolescent 
Recidence i Massachusetts ges färdighetsträningen i perioder på sex månader. För att 
vidmakthålla ungdomarnas motivation för deltagande i träningen får de för varje 
period ett ökat ansvar för färdighetsträningen och leder själva många övningar och 
genomgångar samt fungerar som mentorer för nya deltagare. Detta upplägg har visat 
sig framgångsrikt och kunde vara väl värt att prova i Sverige.  
 
När det gäller sessionernas upplägg framkom att ungdomarna har svårt att koncentrera 
sig mer än ca 45 minuter i taget, samtidigt som det behövs mycket tid för att hinna 
med övningar. Med tanke på såväl ledares som deltagares önskemål om mer aktivitet, 
konkreta exempel, diskussioner mm, bör ledarna sträva efter att hålla sina teoretiska 
genomgångar så korta som möjligt och att ge mer tid till diskussion, övningar, rollspel 
och andra metoder som ökar deltagarnas förståelse och motivation. 
 
Regler 
 
Frånvaro kan ha många orsaker. Det ansågs bra att göra en noggrann kedjeanalys vid 
ogiltig frånvaro, dels för att finna orsaken, dels för att inte förstärka ett 
undvikandebeteende. Även här är frågan om deltagarens egen motivation viktig, så att 
närvaro vid sessionerna inte endast blir en fråga om att följa regler och därmed dras in 



 34

i tonåringens strävan att frigöra sig från auktoriteter. Ledarna uttryckte en tvekan om 
huruvida det var rätt att ringa upp en deltagare som uteblev, då det kunde verka 
förstärkande. Linehan (2000) är dock tydlig med vad som bör göras vid oanmäld 
frånvaro. Ledaren ska genast ringa upp deltagaren och uppmana denna att komma. 
Syftet med detta är att försvåra frånvaro, som ses som ett undvikande. Utebliven 
påtryckning anses ha en mer förstärkande effekt än uppringning. Samtalet får dock 
endast handla om hur deltagaren kan ta sig till gruppen. Andra samtalsämnen kan 
verka förstärkande, liksom att vänta med uppringningen. 
 
Regeln att inte prata om självskada kunde vara svår för deltagare att förstå och följa 
och ledarna menade att det var viktigt att förklara och förankra regeln ordentligt i 
början, gärna i diskussion med deltagarna. Deltagarna bekräftade behovet av regeln på 
olika sätt. Kåver & Nilsonne (2002) betonar här vikten av att förklara 
inlärningsteoretiska principer för deltagarna, så att de klart förstår syftet med reglerna.  
 En deltagare uttryckte förvirring angående regeln om att inte ha privata relationer 
med andra deltagare utanför sessionerna. Linehan (2000) framhåller att det är positivt 
att deltagare träffas och stöttar varandra mellan sessionerna. Hon betonar att det är 
privata mellanhavanden, dvs sådant som man inte vill berätta för andra i gruppen, 
som inte är tillåtet då det skapar lojalitetskonflikter och andra komplikationer.  
 
Motivation 
 
Social rädsla, liksom benägenheten att döma sig själv och andra, gör det svårare att 
prata i gruppen. Tryggheten i gruppen framstår som avgörande för att deltagarna ska 
våga prata under sessionerna och över huvud taget delta i färdighetsträningen. Det 
förefaller därför väl motiverat att lägga extra tid på att bygga upp förtroendet och 
sammanhållningen i gruppen i början av färdighetsträningen. Linehan (2000) 
framhåller också att ledarna i början måste skapa gruppsammanhållning och låta 
deltagarna själva välja vad de vill berätta. 
 
Det som ledarna framhåller som allra viktigast är att få deltagarna mer aktiva och 
engagerade. Olika metoder för att uppnå detta diskuterades. Att deltagarna får komma 
med egna exempel till det som gås igenom i teorin ansågs viktigt av såväl ledare som 
deltagare. Linehan framhåller att deltagarna alltid måste uppmuntras att ge egna 
kopplingar mellan materialet och egna erfarenheter. Att träna färdigheter genom 
rollspel ansågs bra, men svårt. Linehan rekommenderar rollspel. Om det är svårt 
föreslår hon att börja med en dialog: ”vad skulle du säga då?”, eller bara delmoment 
av en färdighet, så att det inte känns för mycket och svårt. Hon betonar att det finns 
starka belägg i forskning för att beteenderepetition är kopplat till terapeutisk framgång 
och framhåller vikten av att terapeuter övar rollspel med varandra i 
handledningsgruppen för att komma över sin egen osäkerhet. Linehan förespråkar 
starkt användandet av förebilder i undervisningen. Allt som ger exempel på 
alternativa beteenden kan användas som förebilder. Det var avgörande för deltagarnas 
vilja att delta i en övning att de förstod hur de skulle göra och vad övningen gick ut 
på. Annars infann sig känslor av dumhet, hopplöshet och en vilja att ge upp. Eftersom 
det är av avgörande betydelse att deltagarna är motiverade, samt att de förstår, lär in 
och kommer ihåg de nya färdigheterna finns det anledning att se vad litteraturen säger 
om inlärning, minne och motivation. Detta kan ge ledning för hur de pedagogiska 
metoderna kan förbättras. Några uppslag hämtade ur Passer & Smith (2001) redovisas 
här till ledning för vidare studier för den intresserade.  
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Desto djupare ny information bearbetas, desto bättre blir den ihågkommen enligt 
Craik & Lockharts (1972) koncept om bearbetningsnivåns betydelse. Den djupaste 
nivån av inkodning är semantisk bearbetning, där fokus ligger på att förstå 
informationens mening. Bästa sättet att överföra information från kort- till 
långtidsminnet är att använda sig av en väl utarbetad repetition med fokus på 
informationens mening, t ex genom att organisera informationen i ett hierarkiskt 
system eller att fundera över hur den kan appliceras på ens eget liv. Enligt Paivios 
(1995) koncept om dubbel inkodning ökar chansen att återkalla information ur 
långtidsminnet om den kodats in via dubbla kanaler, dvs både verbalt och visuellt. 
Mäntylä (1986) har visat att användandet av flera och självgenererade associationer, 
är det effektivaste sättet att maximera återkallandet från långtidsminnet. Att fundera ut 
flera olika associationer innebär också ett djupare och mer elaborerat processande än 
bara en. Information som lärts in i en viss kontext (Godden & Baddeley, 1975) eller 
ett visst sinnestillstånd (Miles & Hardman, 1998) återkallas bäst under liknande 
förhållanden. Enligt Brehm & Selfs (1989) kognitiva modell om förväntan x värde, är 
en persons motivation för ett visst beteende beroende av två faktorer: hur starkt 
personen förväntar sig att beteendet ska leda till ett visst mål, samt hur stort värde 
personen sätter på att uppnå målet. För att få en samlad bild av de olika pedagogiska 
metodernas effektivitet enligt de olika teorierna har författarens bedömning av dessa 
ordnats i en tabell (tabell 1).  
 
Tabell 1. Pedagogiska metoder bedöms utifrån teorier om inlärning och motivation 
Koncept Egna 

exempel 
Rollspel Tavlan Par-

diskussioner 
Förebilder, 
liknelser 

Bearbetnings-
nivå 

X X  X X 

Dubbel 
inkodning 

X X X X X 

Flera  
associationer 

X X X X X 

Kontext, 
sinnesstämn. 

 
 

 
X 

   

Förväntan 
x värde 

X X  X X 

   
Som framgår av tabellen tillför alla de föreslagna pedagogiska metoderna något som 
teorierna förespråkar för att underlätta inlärning och motivation. Användandet av 
tavlan kan betraktas som en grundläggande metod som alltid bör användas för att 
förtydliga eller illustrera det som sägs i ord eller text, men tillför inte så mycket för att 
underlätta återfinnandet i långtidsminnet. Samtliga övriga metoder visar sig effektiva 
enligt flera teorier och kan med fördel användas i större utsträckning. 
Anmärkningsvärt är att endast användandet av rollspel ger deltagaren möjlighet att 
träna på nya färdigheter i en kontext eller en sinnesstämning som liknar den där 
beteendet ska utföras i verkligheten. Detta anses enligt teorin viktigt för att det nya 
beteendet ska kommas ihåg i en kritisk situation, vilket även bekräftats av 
intervjudeltagarna. Trots att rollspel upplevs som svårt av såväl ledare som deltagare 
finns det därmed goda skäl att försöka öka användandet av detta i färdighetsträningen. 
När det gäller användandet av förebilder kan deltagare som gått längre i 
färdighetsträning tillföra väldigt mycket i enlighet med teorin om förväntan x värde. 
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Ingen kan med större trovärdighet övertyga en yngre deltagare om att färdigheterna 
fungerar för denna typ av problem än en äldre deltagare med samma problematik som 
just lyckats uppnå en betydande förbättring. 
 
Problemet med hemuppgifter som inte blev gjorda var också mycket omdiskuterat, 
precis som problemet med frånvaro.  Linehan framhåller åter vikten av att alltid göra 
kedjeanalys då en hemuppgift inte gjorts, dels för att hitta orsaken och dels för att inte 
förstärka undvikandet av hemuppgiften genom utebliven konsekvens. Fokus för 
analysen bör vara vad deltagaren inte gjort: kommit ihåg, känt sig motiverad, försökt, 
genomfört? Det är också viktigt att vara icke-värderande och att identifiera 
smärtsamma negativa föreställningar som deltagaren har om sig själv och sin 
förmåga, vilka leder till undvikande. Om deltagaren försökt, men inte lyckats är det 
enligt Linehan viktigt att inte avfärda färdigheten, utan hitta orsaken och försöka igen.  
 
En försvårande faktor som Linehan nämner (2000) är att färdighetsträningen inte 
upplevs omedelbart förstärkande för deltagarna, vilket skapar problem med 
motivationen. Samma sak gäller för genomförandet av hemuppgifter. Det tar tid att 
uppnå resultat och det blir därför svårt för deltagare att upprätthålla motivationen. 
Mischel (1989) beskriver hur vissa individer har svårare än andra att skjuta upp en 
belöning. Oförmågan hos barn att skjuta upp belöningen har kopplats till senare 
anpassningsproblem och svårigheter att hantera stress och frustration. Brown (1998) 
har även visat ett samband till missbruksproblem och kriminalitet (Passer & Smith, 
2001). Om oförmågan att vänta på belöning har samband med svårigheter att reglera 
emotioner och beteenden så kan detta även ha implikationer för deltagare i DBT. Då 
uppskjuten belöning i form av förbättring låter vänta på sig blir det än viktigare att se 
till att annan förstärkning erbjuds omedelbart, som alternativ till andra dysfunktionella 
beteenden som ger direkt förstärkning. Kanske behövs mer omedelbar förstärkning 
byggas in i hemuppgifterna, för att öka motivationen att utföra dem. En första åtgärd 
kunde vara att utforma hemuppgiften så att deltagaren tydligt kan se varje delmoment 
hon gjort och få en känsla av tillfredställelse direkt efter genomförandet. En viktig 
aspekt i avsnittet om känsloreglering är just att göra saker som ger en känsla av 
kompetens. För att ge en starkare förstärkning kan genomförandet av uppgifter 
eventuellt kopplas till någon förstärkning som deltagaren kan ge sig själv direkt och 
uppleva som välförtjänt. Här kan mycket troligen hämtas från listan med trevliga 
aktiviteter för känsloreglering. Ytterligare en viktig aspekt att tänka på i utformningen 
av hemuppgifter är möjligheten att förstärka ett steg i taget på vägen mot ett större 
mål. Det önskade beteendet kan brytas ner i hanterbara delmoment för att inte 
upplevas som för stort, svårt och avskräckande.  
 
Färdighetsträningens innehåll 
 
Gemensamt för avsnitten om medveten närvaro och stå ut är att de anses vara både 
nödvändiga att lära sig tidigt i behandlingen och samtidigt svåra att lära ut. Detta är ett 
dilemma. Att färdigheterna upplevs svåra att lära ut beror på flera faktorer. En är att 
ett ökat fokus på att uppleva de svåra känslorna med nödvändighet leder till just en 
ökning av de svåra känslorna initialt. Detta måste såväl ledare som deltagare ha en 
beredskap för och förstå vad det beror på. När det gäller rent teoretiska svårigheter 
bör det vara möjligt att omarbeta materialet så att det blir mindre abstrakt och lättare 
att förstå och lära ut. Här krävs väl utarbetade rationaler samt god tillgång till 
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konkreta exempel, liknelser och övningar som ledarna kan använda sig av för att 
konkretisera innehållet och koppla det till deltagarnas svårigheter.  
 
Stå ut-avsnittet består som tidigare nämnts av två olika färdigheter: kortsiktiga 
distraktionstekniker att använda i en krissituation för att inte förvärra den, samt mer 
långsiktiga tekniker inriktade på medveten närvaro och acceptans av det svåra. 
Distraktionsteknikerna är en form av akuta känsloregleringstekniker och kan behöva 
läras ut innan deltagarna börjar träna sig på att uppleva och stå ut med de svåra 
känslorna, för att de ska ha en möjlighet att reglera dessa och kunna lugna sig om 
känslorna blir alltför svåra. Detta kan ses som en parallell till att exponering för 
tidigare trauman i DBT sker först i fas två, när deltagaren lärt sig reglera svåra 
känslor, samt till målhierarkin i behandlingen som prioriterar minskning av 
livshotande beteende. En möjlighet kunde vara att dela upp stå ut-avsnittet i två delar, 
en för distraktion och en för acceptans. Distraktionsdelen skulle då kunna inleda 
färdighetsträningen. Acceptansdelen skulle med fördel kunna införlivas med 
medveten närvaro, då dess innehåll i princip utgör en fördjupad träning i medveten 
närvaro. Det är också acceptansdelen som upplevs som svårast att lära ut, vilket kan 
motivera att vänta något med den. På detta sätt undviks även den förvirring som 
uppstår när de motsatta strategierna distraktion och acceptans lärs ut samtidigt. I 
enlighet med ledarnas önskemål bör de mer lågmälda distraktionsaktiviteterna ersättas 
med mer kraftfulla sådana. De lågmälda teknikerna kan införlivas i 
känsloregleringsavsnittet.    
 
Avsnittet om känsloreglering följer naturligt efter medveten närvaro, och anses 
behöva behärskas innan relationsavsnittet påbörjas. Avsnittet om validering bör som 
tidigare framhållits införlivas i färdighetsträningen med ungdomar. Färdigheter i 
självvalidering kan förslagsvis tas upp i samband med känsloreglering, eftersom dessa 
är nära förknippade. Validering i relationer kan likaså tas upp under relationsavsnittet. 
 
En ordningsföljd baserad på dessa resonemang kunde se ut som följande: 
 

1. Att stå ut i kris (distraktionsdelen) 
2. Medveten närvaro (inkl. acceptansdelen av stå ut-avsnittet) 
3. Reglera känslor (inkl. självvalidering) 
4. Hantera relationer (inkl. validering av andra) 

 
Det fanns en rädsla för att deltagare endast ska ta till sig distraktionstekniker, vilken 
kanske ökar med detta upplägg. Samtidigt kan det vara förvirringen och 
motsägelsefullheten som, i kombination med det akuta behovet, bäddar för att 
distraktionstekniker väljs ut. En ökad tydlighet om att distraktion syftar till att uthärda 
en akut krissituation medan acceptansen är nödvändig för förändring och ett bättre liv 
på sikt, kunde kanske bringa klarhet i förvirringen och därmed även minska risken för 
att DBT i debatten endast sammankopplas med ytliga distraktionstekniker. .  
 
Samtliga avsnitt behöver inledas med en tydlig rational som förklarar meningen med 
avsnittet och hur dess färdigheter kan hjälpa deltagarna i deras svårigheter. Samtliga 
avsnitt behöver mer tillgång till konkreta exempel, liknelser och övningar. Arbetsblad 
och hemuppgifter behöver likaså förenklas i alla avsnitt. Ett förslag som framkommit 
är att dela in avsnitt i två svårighetsnivåer. Detta kan vara lämpligt att kombinera med 
en nivåindelning av deltagarna efter ålder/mognad. Den grundläggande nivån ökar 
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chansen att unga deltagarna förstår innehållet, kan tillämpa det och att de stannar kvar 
i behandlingen. Den svårare nivån kan utgöra en morot och naturlig utveckling för de 
deltagare som går från lägre till högre nivå. För äldre tonåringar kan en mer avancerad 
nivå upplevas mer intressant och tillfredställande, samt ge en fördjupad kunskap som 
kan vara bra om de får ta ansvar för att undervisa de yngre. 
 
Färdighetsträningens innehåll och utformning kan ställas i relation till de olika 
teorierna om problemens uppkomst, för att se om det finns en samstämmighet. När 
det gäller Linehans biosociala teori finns naturligtvis en matchning mellan de antagna 
bristerna i förmågan att reglera känslor och beteenden och de färdigheter som lärs ut. 
Betoningen på den transaktionella processen mellan individen och den invaliderande 
familjemiljön har vissa likheter med anknytningsteorin, med D-mönstret i fokus. D-
mönstrets oförmåga att utveckla fungerande strategier för samspelet med andra i nära 
relationer har också likheter med de i den biosociala teorin beskrivna 
färdighetsbriserna. Ett sätt att observera och adressera olika mönster i samspelet 
mellan individen och dess familj är att inkludera familjen mer i behandlingen, t ex i 
färdighetsträning enligt modellen DBT-FST. Om teorierna om att olika 
neuropsykologiska funktioner är nedsatta hos personer med EIPS ses som 
betydelsefulla för förståelsen av problemen och utformningen av behandlingen, är det 
angeläget att undersöka hur färdighetsträningen kan anpassas bättre efter dessa 
specifika behov. Mycket i de pedagogiska metoder som redan berörts underlättar 
inlärningen för personer med uppmärksamhetssvårigheter. Mer information om detta 
kan av den som vill arbeta enligt denna teori sökas inom litteraturen om 
neuropsykologi och pedagogik.  
 
Val av undersökningsmetod 
 
Föreliggande undersökning av färdighetsträning med tonåringar i DBT utfördes med 
hjälp av en kvalitativ metod. Valet av metod och dess genomförande kan ställas i 
relation till syftet med arbetet. En kvalitativ metod bedömdes mest lämplig då syftet 
var att undersöka subjektiva erfarenheter, upplevelser och synpunkter rörande en ny 
tillämpning av DBT, samt att generera uppslag till olika sätt att anpassa 
färdighetsträningen till ungdomars förutsättningar. En öppen, kvalitativ studie kan 
vidare utgöra ett värdefullt komplement till de kvantitativa utvärderingar som 
regelmässigt görs av nya behandlingsformer. Samtidigt fanns en önskan om att täcka 
vissa i förväg genererade frågeområden, varför en semistrukturerad 
undersökningsmetod valdes. En metod med fastare struktur och givna ramar 
bedömdes inte kunna fånga upp olika nyanser och oförutsedda utsagor på ett 
tillfredställande sätt.  En huvudsakligen induktiv tematisk analys valdes för 
bearbetningen av data, för att passa de öppna frågeställningarna. En viss grad av 
deduktiv analys tillämpades likaså, då vissa frågeområden redan i förväg var 
bestämda utifrån förberedande samtal med representanter från DBT-teamen. Den 
tematiska analysen bedömdes lämplig då syftet huvudsakligen var att på ett 
överskådligt sätt strukturera och redovisa de data som framkom i intervjuerna, och 
inte så mycket att tolka dessa.  
 
Urvalet av intervjupersoner styrdes av tillgången på möjliga deltagare. En fördel var 
att samtliga färdighetsträningsledare vid Banermottagningen samtyckte till 
deltagande, varför samtligas erfarenheter kunnat tas tillvara i undersökningen. 
Ytterligare en fördel var att en handledare med erfarenhet från olika DBT-team kunde 
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intervjuas, vilket ökade bredden på erfarenheterna. Urvalet av deltagarna i 
färdighetsträning begränsades av önskemålet att dessa skulle ha genomgått större 
delen av färdighetsträningen. Flera av dem som avslutat träningen kunde eller ville 
inte delta. De fem deltagare som intervjuades var de enda som samtyckt, och 
resultatet kan ha påverkats av dessa personers positiva inställning. En möjlighet finns 
att vissa deltagare tackade nej då de inte var nöjda med färdighetsträningen. Fyra av 
de fem deltagarna skulle snart eller hade nyligen avslutat färdighetsträningen och 
hade därför en färsk bild av sina erfarenheter. Den deltagare som avslutat träningen 
för ett par år sedan kan ha glömt vissa saker, men i gengäld gav hon en bild av hur 
färdighetsträningen upplevdes en tid efter avslut, vilket bedöms ha tillfört 
undersökningen ett värdefullt komplement. Deltagarna var alla flickor, vilket också 
kan ha påverkat resultatet. Det faktum att mycket få män/pojkar deltar i DBT innebär 
dock att könsfördelningen i urvalet liknar den i populationen.  
 
Etiska aspekter är av största vikt när det gäller en ung och mycket utsatt patientgrupp. 
Information till föräldrar och samtycke från dessa var en självklarhet, liksom att 
deltagandet upplevdes som helt frivilligt. Av sekretesskäl togs alla inledande 
kontakter av terapeuterna, vilket även innebar att deltagarna kunde diskutera sitt 
beslut med en person de kände sig trygga med. Terapeuterna träffade också deltagarna 
i anslutning till intervjuerna och kunde bilda sig en uppfattning om hur deltagarna 
upplevt intervjun.  
 
Den kvalitativa analysmetoden ger stort utrymme för subjektiva bedömningar och 
tolkningar. Stor vikt lades vid att noggrant transkribera intervjuerna så att inga data 
skulle förloras tidigt i bearbetningen, samt vid att låta många olika synpunkter komma 
fram. För att ge läsaren en levande och emotionellt färgad bild av intervjudeltagarnas 
upplevelser har ett antal citat tagits med i redovisningen. Det kan diskuteras om den 
noggranna analysen av ledares och deltagares utsagor var motiverad utifrån de 
förväntade resultaten. Då ingen kvalitativ undersökning av DBT för ungdomar i 
Sverige tidigare gjorts bedömdes det som att föreliggande arbete skulle komma att 
utgöra en grund, varför en noggrann undersökning av både ledares och deltagares 
synpunkter var värdefull. 
 
Avslutningsvis presenteras en lista med aspekter att överväga vid utformning av 
färdighetsträning med ungdomar. Min förhoppning är att dessa vara till hjälp i arbetet 
med att göra färdighetsträning med ungdomar mer motiverande för såväl deltagare 
som ledare.  
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Aspekter att överväga vid utformning av färdighetsträning för ungdomar 

 
1. Anpassa gruppstorleken efter deltagarnas nivå av oro/ångest 
2. Lägg extra tid på motivationsarbete under orienteringsfasen 
3. Definiera kriterier för pågående självskada och svårighetsgrad 
4. Erbjud färdighetsträning i två nivåer, 14-15 år och 16-17 år 
5. Ta in nya deltagare i gruppen vid ev. avhopp 
6. Låt en omgång ta en termin, 15-20 sessioner, upprepa flera gånger 
7. Tillåt en rejäl paus för att äta, prata och känna samhörighet 
8. Var tydlig med reglerna, förklara och förankra ordentligt, återkom till dem  
9. Ta upp regelbrott genast, gör kedjeanalys 
10. Ring genast upp deltagare som uteblir, prata bara om hur ta sig hit 
11. Lägg tid på att skapa trygghet i gruppen i början, det lönar sig 
12. Fördela tiden mellan deltagarna, men ta det försiktigt med nya deltagare 
13. Ge tydlig rational för varje avsnitt och färdighet 
14. Förklara noga hur och varför varje övning el hemuppgift ska göras 
15. Fatta dig kort vid genomgångar, lägg mer tid på diskussion o övningar 
16. Använd många exempel, liknelser, förebilder. Skapa idébank. 
17. Låt alltid deltagare ge egna exempel vid genomgångar 
18. Låt deltagarna diskutera saker parvis innan diskussion i helgrupp 
19. Använd tavlan ofta, men skriv/rita sparsamt och välstrukturerat 
20. Variera arbetsformer och övningar så mycket som möjligt 
21. Använd mycket rollspel. Träna och förbered väl innan 
22. Ta en sak i taget vid genomgångar, stryk hellre något än ta med för mycket 
23. Gör hemuppgifter omedelbart förstärkande i sig, ev. självförstärkning 
24. Skynda långsamt med nya komplexa beteenden, ta ett delmoment i taget 
25. Inkludera familjen till yngre deltagare mer. Prova t ex DBT-FST 
26. Låt äldre deltagare undervisa yngre, och vara mentorer 

 
27. Att vara medvetet närvarande: Koppla övningarna till problemen. Förenkla       

teorin. Mindre andningsövningar i början, mer sinnesövningar. 
28. Att hantera relationer: Inled med målen, ta ett i taget. Senare tas 

prioritering och intensitet, som förenklas. Ta med validering i relationer. 
29. Att reglera känslor: Låt deltagarna göra egna listor. Använd gärna 

dagboksblad. Prioritera svåra känslor. Ta med själv-validering. 
30. Att stå ut när det är svårt: Prova att börja med detta avsnitt, i samarbete 

med ind. terapeut. Förenkla teorin. Låt deltagarna göra egen krislista med 
kraftfulla aktiviteter. Dela ev. upp i distraktion först och acceptans senare. 

 
31. Kom ihåg att det tar tid även för ledare att bli bra på saker!!! 
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Bilaga 1: Synpunkter på arbetsblad och hemuppgifter i manualen 
 
I Linehans manual för färdighetsträning finns för varje avsnitt särskilda arbetsblad 
(Ab) att använda i undervisningen, samt även färdiga hemuppgifter (Hu). Här 
redovisas synpunkter på dessa. Dessa antas främst vara av intresse för den som arbetar 
med manualen, och tillgång till denna behövs vid läsningen. 
 
        Att vara medvetet närvarande  
 
Ab I: Den visuella modellen ansågs tydlig men abstrakt och kräva många konkreta 
exempel. Önskemål om plats att skriva egna konkreta exempel på visshet. Ab II-III: 
Vad och Hur-färdigheterna ansågs tydliga och överskådliga, men behövde konkreta 
exempel. Förslag att börja med de första två färdigheterna och att vänta med den 
tredje, svårare. 
 
Hemuppgifter finns inte i detta avsnitt. Några hade spelat in övningar på band som 
deltagaren fick med sig hem. Det behövs många olika övningar för att få tillräcklig 
variation i träningen. Ledarna efterlyser en idébank med övningar. 
 
        Att hantera relationer 
 
Arbetsbladen ansågs krångliga med för mycket text och olika saker på samma blad. 
Ab II uppskattades av deltagarna. Ab III ansågs bra, men kunde delas upp på tre 
gånger, en för varje mål, och sedan sammanföras och ställas i relation till varandra. 
Ab IV med myter var bra som parövning, men vissa förstod dem inte. Förslag att byta 
ut mot Tanke-Känsla-Beteende och Konsekvenser på kort respektive lång sikt. Ab V 
med stärkande tankar ansågs inte ge så mycket. Ab VI med intensitet ansågs vara det 
krångligaste och användes av flera inte alls. Ab VII med övningar i vardagslivet 
ansågs inte alltid användbara. Förslag att identifiera olika individers svåra situationer 
och sedan rollspela dessa. Ab VIII, IX och X ansågs som bra och lämpliga för 
rollspel.  
 
Även hemuppgifterna ansågs vara röriga och krångliga med för mycket olika saker. 
Förslag att använda en generell modell med kedjeanalys av situationer. Fördelar: 
upprepningen ökar inlärningen, visar framsteg och möjliggör jämförelser över tid.  
Hu I: bra, men bättre att ta ett mål i taget och sedan prioritera mellan dem. Hu II-III: 
första delen med analys av situation ansågs bra, andra delen med ja/nej-svar och 
intensitetsskala ansågs krånglig, utelämnades ofta. 
 
 
        Att reglera känslor 
 
AB I: bra med rational. Ab II: bra, skapade diskussion.  Bra parövning. Förslag: 
diskutera i termer av tanke-känsla-beteende-konsekvenser. Ab III: mycket 
komplicerad och svår att använda. Även här kunde tanke-känsla-beteende- 
konsekvenser användas. Ab IV: väldigt långt och tidskrävande. Vissa tog endast upp 
de svåra känslorna, som skam, ilska, ledsenhet och rädsla. Ab V: bra att ta upp i den 
inledande rationalen, men kunde förenklas. Ab VI: mycket bra, användes ibland som 
hemuppgift med dagboksblad. Ab VII: bra och hjälpsamt. Ab VIII: användbar som 
underlag för deltagares egen lista. Vissa aktiviteter direkt olämpliga Ab IX: viktigt, 
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men kunde göras enklare och mer konkret samt kompletteras med övningar och 
exempel, liksom Ab X. 
 
Hu I och II: för komplicerade och innehöll svåra ord. Förslag: använda kedjeanalys. 
Hu III: bra och viktigt, men för många olika i samma uppgift. Förslag: en egen hu för 
varje färdighet. Förvirrande och olämpligt att blanda acceptans av känslan och göra 
tvärsemot känslan. Delen om att minska sårbarhet kunde ersättas av dagboksblad. 
Delen om att öka positiva händelser kunde vara en egen uppgift, också dagboksblad.  
 
        Att stå ut när det är svårt 
 
Ab I: bra, men motsägelsefulla strategier för distraktion och acceptans skapade 
förvirring. Mer kraftfulla aktiviteter efterlystes. Vissa förslag ansågs märkliga och 
amerikanska. Förslag: delen om för- och nackdelar som egen uppgift. Ab II: 
andningsövningar bra och viktiga, men svåra, kräver trygghet i gruppen. Ett band med 
andningsövningar att lyssna till kunde underlätta träningen. Ab III ogillades av flera. 
Ab IV: för mycket text, svårläst. Ab V: svårt, abstrakta begrepp, svårt att förmedla 
respektfullt. 
 
Hemuppgifterna ansågs alltför komplicerade och omfattande. Kolumner och siffror 
kunde avskräcka deltagare som hade svårt för matematik. Vissa hade gjort egna 
uppgifter i form av enklare dagboksblad. Hu I kunde delas upp på flera gånger. 
Viktigt att skriva egen lista, kunde utgöra hemuppgift. Även att prova och träna på de 
olika aktiviteterna. Bra att skriva hur det kändes före och efter aktiviteten, visar att 
känslan går att påverka.   
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Bilaga 2: Intervjuguide ledare 
 
Allmänt  
 
Hur många sessioner per avsnitt och totalt? För mycket, för lite, förbättring? 
Hur långa sessioner? Upplägg? 
Samma regler som i manualen? Följts? 
Hantering av frånvaro? Hur hålls närvaro och motivation uppe?  
Hemuppgifter görs? Hur motivera? Manualens dagboksblad?(s75) 
Har platsen för gruppträffarna betydelse? Vilken? 
Avsnittens ordning i manualen: För-/ nackdelar, förbättring? 
Vilka avsnitt tycker ungdomarna bäst om? Minst? Orsaker? 
Vilka avsnitt har ungdomarna mest nytta av? Minst? Orsaker? 
Något som är svårt för ungdomarna att förstå? Tar extra tid? Förbättring? 
Speciella pedagogiska metoder för att förtydliga? Fungerat? Idéer? 
Speciella metoder för att få ungdomar att våga prata och delta? Fungerat? Idéer? 
 
Gruppsammansättning 
 
Antal deltagare? Optimalt antal? Bara flickor? 
Inklusions- och exklusionskriterier: synpunkter? 
Nivågruppering efter ålder/mognad? Önskvärt?  
Öppna eller slutna grupper? För- nackdelar? 
Gruppformat särskild betydelse för ungdomar? 
 
Avsnitten 
 
Allmänna synpunkter och erfarenheter för avsnittet?  
 
Synpunkter på ordningsföljden? 
 
Något som är speciellt relevant för ungdomar? Mer eller mindre tid/fokus på något? 
Något som är speciellt svårt för ungdomar? Förbättring/idéer?  
 
Inledning samt instruktioner till arbetsbladen: Tillräckligt stöd för ledaren? Adekvat 
nivå och innehåll för ungdomar? Saknas något? Förbättring/idéer? 
 
Arbetsbladen: Synpunkter på innehållets relevans, svårighetsgrad, omfattning, 
pedagogisk tydlighet, antalet? Hur kan de förbättras? 
 
Något som saknas i arbetsbladen? Förslag på ytterligare arbetsblad? Ta bort något? 
 
Hemuppgifter: Synpunkter på innehållets relevans, svårighetsgrad, omfattning, 
pedagogisk tydlighet, antalet? Hur kan de förbättras? 
 
Något som saknas i hemuppgifterna? Förslag på ytterligare uppgifter? Ta bort någon? 
 
Sammanfattande omdöme om avsnittet med avseende på ungdomars behov och 
förutsättningar. 
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Bilaga 3: Intervjuguide deltagare 
 
Hur länge har du gått i färdighetsträning?  
Hur många var ni i gruppen? Lagom? 
Var deltagarna i ungefär samma ålder? För- el nackdelar? 
Var det bra stämning i gruppen? 
Var det svårt eller lätt att våga prata och delta i diskussioner? Varför? 
Hur kan ledarna göra för att man ska våga delta? 
 
Kom alla för det mesta, eller var det ofta någon el några borta? Varför? 
Hur tror du man kan göra för att få deltagarna att komma varje gång? 
Ökade eller minskade din motivation med tiden? Varför? 
Hur tror du man kan göra för att deltagarna ska känna sig motiverade under hela ft? 
Var det svårt eller lätt att få hemuppgifterna gjorda? Varför? 
Hur tror du man kan göra för att deltagarna ska få hemuppgifterna gjorda varje gång? 
 
Ft innehåller fyra avsnitt: MN, rel, regl känsl, stå ut.  
Vilket avsnitt tyckte du bäst om? Varför? 
Vilket av avsnitten tycker du att du har haft mest användning av efteråt? Varför? 
Är det något avsnitt du tyckte var svårare än de andra avsnitten? På vilket sätt? 
Hur tror du att det kunde göras lättare? 
Är det något avsnitt du inte använt? Varför? 
 
Ritade ledarna ofta på tavlan vid genomgångar? Vad tyckte du om det? 
Diskuterade ni situationer ni själva varit i som exempel på det ni gick igenom? 
Tyckte? 
Berättade ledarna om egna situationer och svårigheter? Underlättade det? 
Använde ni rollspel för att träna på färdigheter? Hur tyckte du att det var? 
Fick deltagarna leda övningar eller andra moment? Synpunkter? 
 
Om varje avsnitt 
Synpunkter på avsnittet? 
Var det något du tyckte om eller som fungerade bra för dig i avsnittet? Varför? 
Var det något du inte tyckte så mycket om? Varför? 
Var det något som var otydligt el krångligt i avsnittet? Hur tror du det skulle kunna 
göras tydligare? 
Är det något i avsnittet du fortsatt använda efteråt? 
  
Bläddra igenom arbetsblad och hemuppgifter. För de du känner igen, har du några 
synpunkter? Några du tyckt om eller inte tyckt om? Tydliga el krångliga? Förslag på 
förbättring?  
 
Sammanfattande synpunkter på avsnittet nu när vi gått igenom det? 
 
Summering hela ft 
Vad var det bästa med hela ft? Varför? 
Vad var mindre bra? Varför? 
Hur kan ft förbättras? Vad skulle du ändra om du skulle leda en ft-grupp? 
 


