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Hur tillgodogör sig klienter med missbruksproblematik dialektisk 
beteendeterapi inom tvångsvården? 

 
Anna-Sara Eriksson 

 
 

Studier har visat att dialektisk beteendeterapi (DBT) är en tidskrävande 
integrerande behandlingsform. DBT beskrivs utifrån fyra hörnstenar: 
inlärningsteori, kognitiv teori, dialektisk filosofi och zenbuddistisk filosofi.  
DBT utvecklades för självskadebeteende, senare utvecklades den också för 
annan beteendeproblematik. Syftet med denna studie var att undersöka hur 
behandlare och behandlingsassistenter med DBT erfarenheter upplever att 
klienterna tillgodogör sig DBT-behandlingen och om män respektive kvinnor 
tillgodogör sig olika. En man och fem kvinnor i Sverige med olika 
yrkeserfarenheter inom DBT intervjuades mellan 45-60 minuter om hur 
DBT-behandling av klienter tillgodogörs på LVM-hem utifrån behandlarens 
perspektiv. Intervjuerna meningskoncentrerade och resulterade i fem teman: 
a) främja positiv utveckling; b) en ökad kunskap; c) en ökad självkontroll; d) 
en ökad självkänsla; e) ett ökat välbefinnande. Slutsatsen är att ökad kunskap 
om sin personlighet främjar positiv utveckling att tillgodogöra sig verktyg för 
att öka självkontrollen, vilket kan leda till ökad självkänsla som främjar till 
ett ökat välbefinnande. 
 
Keywords: addiction problems, behaviour problems, care providers, coercive 
care, DBT 

 
 

Inledning 
 
Den aktuella studien handlar om hur klienter med missbruksproblematik tillgodogör sig DBT 
inom tvångsvården. DBT var först utformad för en specifik målgrupp innan den fortsattes att 
utvecklas, vilket förklaras mer ingående under rubrik Dialektisk beteendeterapi. Inledningen 
kommer att först förklara vilka olika beteendeproblematik DBT var utformat för. För att sedan 
förklara vad tvångsvård är för vuxna, lagen om vård av missbrukare (LVM). Syftet att förklara 
de kommande delarna är att hjälpa läsaren att fördjupa sig inom det studien berör. 
 
 

Olika personlighets- och beteendeproblematik 
 
Emotionellt instabil personlighetsstörning (IPS) är en typ av personlighetsproblematik för 
vuxna (Socialstyrelsen, 2001), de har en tendens att agera impulsivt och saknar konsekvens 
tänkande. IPS har två anmärkningar: mer impulsiv, brist på impulskontroll och emotionellt 
instabil samt den andra typen är borderline. Borderline innebär att personen bland annat är 
osäker på sin självuppfattning, har kronisk känsla av tomhet och har tendens till självdestruktivt 
beteende så som suicidhandlingar (Socialstyrelsen, 2001). Borderline personlighetsstörning 
(borderline personality disorder, BPD) är en underkategori till IPS. Att få den diagnosen måste 
ett visst antal kriterier uppfyllas. Exempelvis a) finns ett mönster av intensiva och instabila 
mellanmänskliga relationer, b) impulsiv inom minst två områden där personen skadar sig själv 
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på något sätt, c) kronisk känsla av tomhet och d) svårigheter med kontroll av ilska (American 
Psychiatric Association, 2013). 

En studie (Söderberg, Kullgren, & Salander Renberg, 2004) undersökte vilka händelser i 
livet, motiv och utlösande faktorer som påverkade självskadebeteende hos individer med 
diagnosen BPD. Urvalet bestod av en grupp med uppfyllda kriterier för BPD och en grupp utan 
BPD. I resultatet fann de ingen skillnad mellan grupperna gällande frågan om motiv eller 
utlösande faktorer som skulle ha en koppling till BPD. Däremot fanns en skillnad mellan 
grupperna i frågan om händelser i livet, så som personer med BPD har genomgått fler negativa 
eller traumatiska händelser och oftare blivit illa behandlade av andra både som unga och gamla. 

En hermeneutisk studie (Perseius, Ekdahl, Åsberg, & Samuelsson, 2005) tog reda på hur 
individer med BPD själva upplever sitt tillstånd. Studien resulterade i tre teman: a) livet på 
kanten, omfattar en upplevd kamp att klättra men faller igen från kanten, b) kampen mellan 
hälsa och värdighet, handlar om en balansgång mellan att behålla värdigheten trots den dåliga 
hälsan och c) det bra och det dåliga i psykiatriska omvårdandet vid dramat av lidande, handlar 
om att respektlöshet och oförståelse kan medföra lidande medan respekt och förståelse kan 
underlätta lidandet. 

Andra emotionella- och beteendestörningar är Attention Deficit and Hyperactivity Disorder 
(ADHD; ICD 10 – F90.0, Socialstyrelsen, 2001). Personer med diagnosen ADHD visas redan 
innan 12 års ålder hos personer som har denna typ av beteendeproblematik. Den visar sig genom 
olika stadier i livet så som hyperaktivt beteenden, bristande koncentrationsförmåga, känsla av 
rastlöshet och brist på kontroll av impulser. Diagnosen är generellt mer förekommande hos män 
än kvinnor. Att få diagnosen innebär att du under minst sex månader uppfyller sex eller fler 
kriterier inom ouppmärksamhet och/eller sex eller fler kriterier inom hyperaktivitet och 
impulsivitet. Exempelvis kan kriterierna för bristande uppmärksamhet se ut på följande vis: 
svårt att behålla uppmärksamheten vid genomförande av aktiviteter eller lekar, ser ofta ut som 
att personen inte lyssnar när denne blir direkt tilltalad samt glömmer ofta vardagliga sysslor 
(DSM-5, American Psychiatric Association, 2013). 
 
 

Dialektisk beteendeterapi  
 
Linehan (1987) utvecklade DBT av upptäckten att den var gynnsam mot självskadebeteende. 
Hon utgick från att det fanns många former av behandlingsstrategier, men ingen som var 
anpassad till att behandla BPD eller självskadebeteende. Denna problematik var tidigare 
ignorerad enligt Linehan, därför började hon under 1980-talet utveckla och utvärdera denna 
komprimerade behandling för kroniskt självskadebeteende. 

DBT baseras på biosocial teori vilken är en modell som tar hänsyn till medfödda 
temperament samt samspelet mellan miljö och inlärningsmodeller från psykopatologin (Kåver 
& Nilsonne, 2002; Linehan, 1987).  DBT-behandlingen inleds med att klienten presenteras 
utifrån den biosociala teorin, vilket återkommer även senare i terapin och är nödvändigt för att 
försöka skapa en kliniskt användbar modell (Kåver & Nilsonne, 2002). Linehan (1987) 
förklarade att DBT har två övergripande karaktärsdrag: beteendemässig med fokus på 
problemlösning och en betoning på dialektisk process. Beteendemässiga terapin fokuserar på 
att utveckla den egna förmågan; samarbete i problemlösning, hantering, samt att kunna 
observera nuet. Dialektiska processen innebär att det ska finnas acceptans som är nödvändig 
för både terapeuten och klienterna att själva förhoppningsvis ska kunna lära sig att förändras i 
den terapeutiska kontexten. 

Kåver och Nilsonne (2002) har valt att beskriva behandlingen med fyra hörnstenar: a) 
inlärningsteori, b) kognitiv teori, c) dialektisk filosofi och d) zenbuddistisk filosofi. Dessa 
hörnstenar formar en integrerande behandling. Inlärningsteorin handlar om att lära in och lära 
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om genom att förändra sitt sätt att tänka, känna och agera utifrån nya erfarenheter. För 
utvecklandet av nyinlärning behövs förstärkningskontingens, vilket är samband mellan 
situation, beteende och konsekvens i en specifik omgivning. Kognitiv teori syftar till de centrala 
mekanismerna i människans psyke, vilket har en central roll i inlärningen. Olika situationer kan 
leda till förvrängda tolkningar som leder till negativa inställningar till sig själv och omvärlden. 
Terapeuten hjälper då klienten att hitta fakta och kunskap att rätta till den förvrängda 
inställningen. Dialektisk filosofi omfattar konsten att diskutera eller ställa argument mot 
argument i syfte att komma med nya insikter. Verkligheten är i ständig rörelse, den kan 
nämligen vara motsägelsefull. Man kan vara både ond och god eller tillvaron kan vara samtidigt 
glädjande och smärtsam. Förmågan att anpassa är viktigt för att överleva, både psykisk och 
fysiskt. Zenbuddistisk filosofi handlar om att medvetandegöra och uppmärksamma sig själv i 
nuet, vilket påminner om mindfulness: kunna befinna sig i nuet för att observera och beskriva 
känslorna (Kåver & Nilsonne, 2002; MacPherson, Cheavens, & Fristad, 2013). Detta kan ge 
distans till smärtsamma känslor och blir då lättare att hantera. Den medvetna närvaron kan ses 
som både en krishantering och en förhöjning av livskvalitet. 

Studier (Fisher & Peterson, 2015; MacPherson et al., 2013) visar att mindfulness har en 
central betydelse i DBT och binder ihop andra färdighetsmoduler för klienten, för att klara av 
kriser och acceptera situationer. Mindfulness handlar om att rikta uppmärksamheten mot det 
som händer i nuet, och inte föra tankarna till framtiden eller dåtiden. Med fokus på en sak i 
taget att observera, beskriva och delta i ögonblicket, utan att förändra nuvarande erfarenheten 
och inte ha en icke fördömande inställning. Detta för att hitta en effektiv väg att nå sitt mål samt 
kunna reglera känslor, hitta en tolerans till ångesten och orientera sig mot sanningen i 
situationer (MacPherson et al., 2013). 
 
 

Vilken effekt har DBT på BPD och ADHD? 
 
Studier (Linehan, 1987; Linehan, Armstrong, Suarez, Allmon & Heard, 1991; Linehan, Heard, 
& Armstrong, 1993) visade att med DBT som behandlingsmetod har en effekt på personer med 
borderline och självskadebeteende samt att det blir färre avhopp i jämförelse med andra 
behandlingar. DBT anses också vara mycket effektiv för personer med emotionellt instabila 
personlighetsstörningar (IPS), exempelvis om en individ fått en traumatisk uppväxt där 
individen inte fått de förutsättningar som krävs för lära sig att hantera känslorna i olika miljöer 
(Kåver & Nilsonne, 2002; MacPherson, Cheavens & Fristad, 2013). Individen kan då bli 
utelämnad till svårhanterliga känslor som senare leder till problembeteende bland annat 
självmordsbenägenhet eller självskada. En annan studie (Perseius, Öjehagen, Ekdahl, Åsberg, 
& Samuelsson, 2003) undersökte effektiviteten av DBT för IPS-patienter. Det visades att utifrån 
patientens perspektiv var bland annat att terapin var livsavgörande, alla hade uttryckt att terapin 
förde dem tillbaka till livet. Terapin hjälpte dem att acceptera de egna känslorna när de mår 
dåligt och avstå att skada sig själv, inte heller döma sig själva eller andra. Behandlarnas 
perspektiv i resultatet uttryckte att DBT förändrar livet för patienterna radikalt då patienternas 
impulser att skada sig minskades, samtidigt som de sociala förmågorna förbättrades. 

Hjalmarsson, Kåver, Perseius, Cederberg och Ghaderi (2008) undersökte möjligheterna och 
konsekvenserna av DBT för BPD i klinisk öppenvård. Utfallen för patienternas 
självskadebeteende under förbehandlingen hade 88% av patienterna uppgivit de försökt skada 
sig under senaste sex månaderna, efter studiens tolv månader uppgav 50% att de försökt skada 
sig under samma intervall. Skillnaden av patienternas självskada i början och studiens slut 
visade sig vara signifikant, trots att det saknades kontrollgrupp. En kvalitativ studie (Falklöf & 
Haglund, 2010) visade starka resultat att respondenter med BPD uttryckte sig både negativt och 
positivt om sin självbild och kompetens, de kunde inte heller acceptera att de mår dåligt. De 
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positiva tankarna var att de förstått att det är möjligt att ta hjälp av andra. Forskarna betonade 
behovet av ytterligare studier för att öka kunskap om BPD och effekterna av hur DBT påverkar 
dagliga aktiviteter. 

Studier (Linehan, 1987; Linehan et al., 1999; Fischer & Peterson, 2015) visade att DBT 
behandlingen inkluderar inte bara behandling för självmords-/självskadebeteende utan också 
substansmissbrukare med BPD, samt visat ha en god effekt på ungdomar med ätstörning, vilket 
också hade ett liknande resultat på vuxna. En studie (MacPherson et al., 2013) fann ett samband 
att DBT behandling för ungdomar och vuxna medfört minskningar att skada sig själv eller 
våldsamma beteenden mot sig själv och andra i jämförelse med behandling som vanligt 
(treatment as usual, TAU), resultatet inkluderar även annat problembeteende: humörstörningar, 
självmordstankar och/ eller beteende utöver BPD. 

En studie om DBT i tvångsvård för män med ADHD (Bihlar Muld, Jokinen, Bölte, & 
Hirvikoski, 2016) handlade om att utvärdera DBT-baserade färdighetsträningar för män med 
ADHD som på grund av livshotande substansmissbruksproblematik (life threatening substance 
use disorder, SUD) hamnat i tvångsvård. Deltagarna svarade på självskattningsskalor före och 
efter att ha frivilligt deltagit i en DBT-baserad färdighetstränings program, även personalen 
svarade på skattningsskalor angående klienten före och efter behandlingen. Patienterna hade 
rapporterat ett bättre allmänt välbefinnande och självskattningsskalorna visade en minskning 
av ADHD och psykiatriska symtom. Däremot inte enligt personalens skattningar. Slutsatsen 
var att DBT-baserad färdighetsträning kan ha bidragit till symptom minskning hos vissa klienter 
med ADHD i kombination med SUD i tvångsvården.  
 
 

Lagen om vård av missbrukare (LVM) 
 
Lagen om vård av missbrukare i särskilda fall (Svensk författarsamling, 1988) innebär att vuxna 
människor, det vill säga över 20 år, har någon eller några former av substansmissbruk så som 
alkohol, narkotiska preparat eller flyktiga lösningsmedel, kan dömas till vård även utan dennes 
samtycke. För att en missbrukande person ska vara aktuell för tvångsvård inom LVM är vid fall 
där missbruket riskerar skada antingen individen själv eller någon i dennes närhet. Måste också 
ske en orosanmälan till socialnämnden från antingen en anhörig, läkare eller socialhandläggare. 
Om samtycke inte finns hos personen med missbruksproblematik skickar socialnämnden en 
begäran till förvaltningsrätten som beslutar till omedelbar omhändertagande för tvångsvård. 
Vid fall där personen i fråga kan komma till svår skada eller hälsan minskar avsevärt kan 
socialnämnden besluta om omedelbar omhändertagande (Svensk författarsamling, 1988), eller 
kan bli dömd till tvångsvård när alla andra vårdalternativ uteslutits. 

Ett argument till att LVM-lagen finns är en tolkning att en person med tung 
missbrukarproblematik och brist på vilja till förändring aldrig kommer klara av att söka hjälp 
på egen hand oavsett behovet. Att inte ta in dessa i beaktning för LVM är att inte svar på deras 
”rop på hjälp” (Statens offentliga utredningar, 1987). Det finns tre mål att eftersträva med LVM: 
att komma ifrån missbruket med omedelbar verkan, att motivera till fortsatt vård på kort sikt, 
och att på lång sikt motivera till drogfrihet och leva ett sundare liv (Socialstyrelsen, 1989, 1997).  

LVM är en del av Statens institutionsstyrelse vilka leder och planerar verksamheten för 
myndighetens särskilda LVM-hem och ungdomshem (Statens institutionsstyrelse, 2015). Deras 
idé är att bedriva en anpassad och individuell tvångsvård, för att ge förutsättningar till ett socialt 
liv utan kriminalitet och missbruk. Varje år omhändertas ca 1000 personer i Sverige med stöd 
av LVM och placeras på någon av de elva institutionerna (Roman, 2004). 

Tvångsvård har funnits i Sverige sedan 1913 under namnet ”Alkoholistlagen” (Svensk 
författarsamling, 1913) och inriktades endast på alkoholmissbruk. Lagen har sedan dess 
utvecklats. Den 1:a januari 1982 trädde LVM-lagen i kraft och har sedan dess utvecklats och 
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skärpts. LVM-lagen är ett undantag från socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, 2001), som bland 
annat bygger på respekten för en individs självbestämmanderätt och dennes integritet. Paragraf 
3 (Socialstyrelsen, 2001) har lagts till i ovan nämnda lag. Denna innefattar regler och lagar för 
vård av missbrukare i vissa fall - LVM. Vårdtiden för LVM är max sex månader, från och med 
domen och framåt, inkluderat tiden vid eventuell sjukhusvistelse vid behov av extra vård eller 
avgiftning (Socialstyrelsen, 1988). 

Inställningen hos personer med missbruksproblematik kan ses bland annat i en studie där 
klienter på ett LVM-hem intervjuades (Bjurner, 1992; Skoglund, 1996), där beskrev de att till 
en början hade de känt sig kränkta, rädda och maktlösa samt haft planer på att avvika. Eller att 
tiden på institutionen bara var förvaring av människor men som ändå var nödvändig för att 
förlänga livet. En del hade insett att LVM-domen var behövlig för att kunna avbryta sitt 
missbruk.  Andras inställning till tvångsvård förändras efter en tid och kallas ”patienternas 
överlevnadsstrategi” (Nilsson & Tops, 1994), det innebär att de intagna accepterar och anpassar 
sig till de krav som ställs på dem för att göra vistelsen på institutionen mer uthärdlig. 

En studie (Bihlar Muld at al., 2013) jämförde personer i tvångsvård med ADHD och 
substansmissbruk med personer i öppen vård med substansmissbruk utan känd ADHD diagnos. 
Studien visade att personer med ADHD och substansmissbruk hade en komplex symtombild 
med svårt substansmissbruk och psykosociala problem, samt psykiatrisk samsjuklighet med 
antisocialt beteende och sämre kognitiva förmågor. Studien visade att vuxna med ADHD med 
samexisterande substansmissbruk behöver identifieras och beaktas i behandlingsplanering när 
det gäller deras riskfaktorer, genom att titta på behandlingens innehåll, finns det ett 
sammanhang och varaktighet i behandlingen samt kort- och långtidsbehandling av målen. 

Det tycks inte finnas studier som visar om att det sker tvångsvård på grund av 
beteendeproblematik enkom. Spekulation däremot kan vara att ADHD eller BPD kan vara 
aktörer i ett socialt nedbrytande beteende, en bidragande orsak till kriminalitet och 
missbruksproblematik. Det fanns få studier som undersökt sambandet mellan följande: hur 
DBT fungerar på inom LVM-vården, hur DBT påverkar andra beteendeproblematik annat är 
IPS och BPD så som ADHD och hur DBT påverkar personer med missbruksproblematik. Det 
fanns också få behandlingshem inom LVM som genomför DBT. Av det låga antalet av tidigare 
studier valdes den aktuella studien att genomföras, för att vara ett startskott för vidare forskning 
om DBT inom LVM-vården. 
 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien var att undersöka hur behandlare eller behandlingsassistenter, med DBT-
erfarenheter inom LVM-hem, upplever hur deras klienter med missbruksproblematik 
tillgodogör sig DBT-behandling, och om dessa upplever att kvinnor och män tillgodogör sig 
DBT olika. Frågeställningarna blev då följande: Hur upplever behandlarna eller 
behandlingsassistenterna, med DBT erfarenheter på LVM-hem, att det märks att en klient med 
missbruksproblematik tillgodogör sig eller inte tillgodogör sig DBT-behandlingen? Upplever 
behandlarna att män och kvinnor tillgodogör sig DBT-behandlingen olika? 
 
 

Metod 
 

Deltagare 
 
Respondenterna blev sex anställda inom slutenvård som jobbade med någon form av dialektisk 
beteendeterapi. Dessa var ett målinriktat urval av behandlare och DBT-utbildade 
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behandlingsassistenter från LVM-hem i Sverige. I genomsnitt var respondenterna 47 år (SD = 
18), bestod av fem kvinnor och en man med olika yrkeserfarenheter, från ett till fyra års 
yrkeserfarenhet inom dialektisk beteendeterapi, utbildade psykologer eller forskare inom 
psykologi samt klara eller pågående färdighetsträningsutbildningar för DBT. Respondenterna 
kom ifrån olika platser i Sverige, i syfte för att få en bred och heterogent svar till hjälp för att 
få bred datainsamling inom området. Likheten respondenterna hade och gjorde studien 
homogen är att de hade samma behandlingsform, dialektisk beteendeterapi inom tvångsvården 
i ett LVM-hem. Gemensamma faktorn var att deras klienter hade någon form av 
missbruksproblematik så som alkoholmissbruk, läkemedelsmissbruk, narkotikamissbruk som 
kan medföra till en destruktiv hälsa samt hade LVM-vård på låst avdelning. Medverkade 
respondenter fick tillgång till den färdigställda studien i ersättning. 
 
 

Material 
 
Den aktuella studien börjades med en litteraturstudie samt söka material och kunskap om DBT-
behandlingen och olika beteendeproblematik i syfte att bygga upp frågeställningar att förhålla 
till. Planen var öppna och tematiserade frågor, vilket resulterade till en semistrukturerad 
intervjuguide med 17 öppna frågor med utrymme för följdfrågor. Frågorna handlade om att 
fånga upp den upplevda känslan från behandlare hur klienter på LVM tillgodogör sig DBT, 
exempelvis kunde följande fråga se ut ”På vilket sätt upplever du att klienter här tillgodogör sig 
DBT-behandlings sett utifrån deras emotioner?”. Intervjuguiden har därefter reviderats samt 
under ett par tillfällen blivit granskad av handledare för att få klartecken till en färdigställd 
intervjuguide som omfattar DBT och dess hörnstenar, samt vara relevant för behandlare med 
inriktning på DBT på LVM-hemmen att besvara frågorna. 
 
 

Procedur 
 
Ett missivbrev skickades ut till chefer för de valda arbetsplatserna, där jag fick till svar om de 
hade DBT i deras verksamhet. Missivbrevet uttryckte en förfrågan att få tillstånd av cheferna 
på respektive behandlingshem att få genomföra intervju med respektive behandlare under deras 
arbetstid. I missivbrevet fanns information och bakgrund om vem författaren var och beskrev 
studiens syfte, att undersöka hur behandlare eller behandlingsassistenter, med DBT-
erfarenheter inom LVM-hem, upplever hur deras klienter med missbruksproblematik 
tillgodogör sig DBT-behandling, och om dessa upplever att kvinnor och män tillgodogör sig 
DBT olika, därefter beskrevs de två frågeställningarna. Missivbrevet förklarade också de 
forskningsetiska principerna att all insamlad data kommer användas enbart i forskningssyfte, 
vilket menas att ingen obehörig får tillgång till det insamlade materialet. Det beskrevs också att 
ingen information kommer avslöja respondenterna inte heller respektive behandlingshem, att 
deltagandet var frivilligt samt de får avbryta deltagandet när som helst under intervjuns gång. 

Efter godkännande av respektive chef tilläts en kontakt med respondenter som på något sätt 
jobbade med DBT. Tillsammans med respektive respondent kom det överens om dag, tid och 
plats för intervju, det som skulle kännas bekvämt för respondenten. Intervjuguider skickades i 
förväg vid begäran av respondent med syfte att kunna förbereda sig för frågorna innan intervjun. 
Intervjuerna genomfördes med tre telefonintervjuer och tre intervjuer där intervjuaren fanns på 
plats på deras arbetsplats. Samtliga intervjuer genomfördes med att använda elektronisk 
inspelningsanordning i syfte att transkribera materialet och användes enbart vid respondentens 
godkännande. 
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Databearbetning 
 
De sex intervjuerna tog mellan 45-60 minuter, genomsnitt 50 minuter. Intervjuerna 
transkriberades ordagrant, vilket resulterade sammanlagt 52 A4-sidor. Materialet tematiserades 
inför analysen och resultatet genom att transkriberingsmaterialet sammanfattades och därefter 
deduktivt abstraherades ned och tog bort alla utfyllnads ord så som, om och men, även 
tidsspecifika ord, platser, namn med mera togs bort, för att bringa fram väsentligheten i 
intervjuerna. Efter de bildade orden gjordes dessa till en gemensam lista, där respondenterna, 
som talar utifrån erfarenheter av män respektive respondenterna som talar utifrån erfarenheter 
av kvinnor. Detta blev då två material: en fokuserade sina uttalanden om män och den andra 
fokuserade sina uttalanden om kvinnor. Materialen bildade cirka 800 ord under respektive 
material för de två materialen. Processen genomfördes återigen genom att sammanställa och 
meningskoncentrera orden, genom att para ihop orden med varandra där de hade en liknande 
definition som eventuellt ersattes med ett gemensamt ord som förklarade orden tillsammans. 
Orsaken till att intervjuernas ord lades ihop är för att teman ska få en bra passform inför data, 
processen arbetas på så vis vågrätt. Därefter gjordes ytterligare abstrahering, alla dubbletter 
raderades, därefter para ihop liknande ord med varandra. När denna procedur var genomförd 
återstod sedan 81 respektive 82 antal ord totalt på respektive material.  

När orden hade komprimerats till sitt yttersta gjordes en medbedömare överrensstämmelse, 
för att jämföra förekomsten av ordens betydelser i intervjuerna. Målet var att uppnå 100% för 
respektive ord ska förekomma i alla intervjuer för att detta skulle bli ett tema, lägsta andel av 
förekomster var 80% för att bildas till ett tema. Orsaken till valet att genomföra en 
medbedömare överrensstämmelse är att få validitet i mätningarna, få ett kvalitativt och 
meningsfullt resultat. 

Medbedömare överrensstämmelse genomfördes av forskaren själv med hjälp av fyra andra 
oberoende studenter med olika pågående utbildningar på olika platser i Sverige, bland annat 
psykologi och röntgensjuksköterska. Medbedömarna var externt valda för minimering av risken 
för ett stereotypiskt tänkande, som det kan riskera bli av interna studentkollegor, på så vis få en 
bredare tolknings spektrum, en bredd till ordens betydelse, för att få en bra grund till dem klara 
teman. Dessa studenter hade inte tillgång till information om varken platser eller kunna avslöja 
respondentens identitet. Samt att de satt med var sitt dokument vid bedömningen för att inte se 
vad andra svarade, på så vis inte påverkas av varandra. 

Efter att de hade gett sin bedömning hur orden förekom i intervjuerna kunde forskaren para 
ihop ord eller meningar som liknande varandra. Exempel att visa: ”Jag kan göra någonting” och 
”Hänger med självkänslan”, dessa meningar kunde knytas ihop till ett gemensamt subtema 
”Vara värd något”. Detta steg fortsattes tills dess att orden eller meningarna och subteman 
bildade gemensamt ett abstrakt tema som åstadkom 100% av förekomst i intervjuerna. 
Processen avslutades när fem teman fick tillräcklig högt värde. Resultatet av de tre analyserna 
av de olika erfarenheterna, män respektive kvinnor samt likheter och skillnader gav ett 
gemensamt resultat och kommer därför beskrivas gemensamt under rubriken resultat. 
Medbedömare överrensstämmelsen efter det sista steget behövde vara över 80% enhetliga 
mellan forskarnas bedömning totalt för att kunna ses som ett signifikant resultat av teman. 
Medbedömare överrensstämmelsens tester resulterade: 88.77% enhetlig bedömning om 
kvinnor, 87.37% enhetlig bedömning om män samt 80.6% enhetlig bedömning om båda könen. 
 
 

Resultat 
 

De sex respondenterna fick svara fritt på frågorna ifrån intervjuguiden, där tre av de sex 
deltagarna berättade utifrån erfarenhet om kvinnliga klienter med missbruksproblematik och 
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resterande tre deltagare berättade utifrån manliga klienter med missbruksproblematik. Analysen 
gjordes för respektive erfarenheter samt en gemensam analys för att identifiera likheter och 
skillnader mellan de manliga och kvinnliga klienterna. Då studien fokuserade på behandlarnas 
upplevelse på hur klienterna tillgodogör sig DBT-behandling innebär att resultatet inte 
nödvändigtvis förklarar klienternas verkliga upplevelse hur de tillgodogör sig DBT-
behandlingen. I syfte för enklare läsbarhet har citaten i texten återgetts något mer skriftmässig 
utan att tappa andemeningen i respondentens uttalande. Av konfidentialitetsskäl har 
respondenterna döpts om, från R1 till R6, samt har bytt ut i citatet han och hon till hen för att 
minska risken för att röja respondenternas identitet. Tabellerna är en spegling av 
analysprocessen av meningskoncentreringen där utvalda delar ifrån analysen presenteras. I 
syfte att bibehålla spårbarheten för tabellerna finns det siffror i parentes efter enheterna av 
meningskoncentreringen som anger intervjunumret. 

Processen av meningskoncentreringen genomfördes till sitt yttersta tills fem teman förekom 
100% i analyserna: a) främja positiv utveckling; b) en ökad kunskap; c) en ökad självkontroll; 
d) en ökad självkänsla; e) ett ökat välbefinnande. Dessa övergripande teman har underliggande 
subteman som kommer att presenteras och beskrivas närmare under respektive tema. 
 
 

Främja positiv utveckling 
 
Temat främja positiv utveckling baseras på hur klienters olika personligheter tar sig i uttryck 
och olika behov av hjälp klienterna behöver för att främja sin personliga utveckling. 
Personlighet påverkar hur de tar till sig verktyg som de får bland annat ifrån färdighetsträningen 
inom DBT, detta kommer att presenteras vid rubriken en ökad kunskap. Att tillgodogöra sig 
behandlingen och de medföljande verktygen ger förutsättningar för klienten att kunna stoppa 
sin destruktiva utveckling med missbruk och få en bra grund för att främja sin utveckling 
positivt. Detta tema kommer att förklaras mer fördjupande med hjälp av tre subteman: a) 
inställning och attityd, b) hur de är som personer och c) kartlägga behov (se Tabell 1). 
Övergripande kan främja positiv utveckling förklaras av hur personlighet för klienterna 
påverkar tillgodogörande och mottagligheten är för behandling. 
 
Tabell 1 
Tema: Främja positiv utveckling 
Meningskoncentrering Subtema Tema 
kan vara attityd skillnad (1) Inställning och attityder  
bygger en nyfikenhet (5) 
 

  

finns hela skalan (2) Hur de är som personer Främja positiv utveckling 
alla människor har sina olikheter (3) 
 

  

behöva hjälp att sortera känslor (6) Kartlägga behov  
identifiera olika känslor och beteende (4) 
 

  

 
Inställningar och attityder. Detta subtema visar hur de olika respondenterna påverkas av 

deras inställning, enligt R1: ”tror det handlar lite om inställning till behandling i huvud taget. I 
högre utsträckning finns kanske en machokultur hos manliga klienter, att man inte pratar om 
sådana saker”. En annan påverkan är hur andras inställning påverkar klienterna hur de tar till 
sig behandling, enligt R5: ”är en inställning, vi är väldigt positiva i personalgruppen, hela tiden 
pratar och upphöjer DBT. Bygger en nyfikenhet för dem, gör att klienterna längtar efter DBT 
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sessionen.”, R4 håller med men utvecklar mer hur klienterna stöttar varandra för att bibehålla 
inställningen och attityden eller åtminstone tycker att behandlingen var intressant: 

… en del blev ju rätt tajta som hade gått i samma grupp … hängde ihop och hade utbyte 
med varandra så där, även efter sessionerna .… fortsätta kunna peppa varandra och en del 
tyckte väl inte att det gjorde så stor skillnad alls såklart så är det väl också. Men för alla 
tyckte det var intressant kanske … 

 
Hur de är som personer. De som går behandlingen inom tvångsvården är inte någon särskild 

grupp annat än att klienterna har fått LVM-vård för att missbruket haft och fortfarande kan ha 
en destruktiv utveckling för klienterna. R5 förklarar att:  

… alla är olika individer hos oss. Alla ingår så det är mer spritt, allt ifrån lugn och glad 
till utbrott, precis hela spektrumet, finns allt .… dem är ju som vem som helst, vart 
beroendet kommer i tvångsvård så att de har ju inte personlighetsstörningar eller 
problematik överhuvudtaget som du och jag till dem som har borderline och ADHD och 
schizofreni och allt i diagnosen som kan göra att de får häftiga utbrott som kan bli arg lätt 
och slänga saker och skriker … vi har precis allt. 

R3 förklarar närmare olikheterna bland klienterna: ”ADHD är väldigt impulsiva, syns och hörs 
hela tiden .… ADD brukar oftast vara lite lugnare, lite tillbakadragna”, R2 håller med de 
föregående: ”Det finns hela skalan”, likaså håller R5 med: ”Alla människor har sina olikheter”. 
Respondenterna understryker hur olika klienterna är som går DBT-behandlingen, vilket R6 
betonar i sin tolkning hur individuellt alla klienter tillgodogör sig DBT-behandlingen: ”ja det 
tycker jag de tillgodogör sig, det är väldigt individuellt hur”.  

 
Kartlägga behov. Då det kan vara vem som helst som får DBT-behandling och inte alltid 

har någon särskild diagnos, kan det handla om annan problematik som gjort att klienten hamnat 
i ett missbruk. Därifrån behöver kartläggas vad missbruket fyller för funktion för klienten för 
att hitta de behov av vård eller hjälp klienterna behöver, R6 förklarar att:  

… det var övergrepp problematik, ätstörningar, då sa hen för första gången tyckte hen när 
hen kom hit behandlade vi alla saker vi prata om, till exempel på ett annat ställe hen var 
på behandlade enbart ätstörningen, men då jobbar man inte med hela problematiken eller 
när man har missbruk, vad beror det på? Då måste man jobba med missbruket, vad fyller 
det för funktion? Det gäller att få tag på alla bitarna… 

Fler behov klienterna kan ha för att bryta sitt missbruk kan handla om känslor individerna bär 
med sig. De behöver hjälp att kartlägga och orientera vad det är för känslor de upplever. Att 
sätta ord på dessa känslor kan hjälpa dem att sortera ut vad det är egentligen vad de känner. R6 
förklarar att:  

… de kan bli mycket ilskna och kan vara mycket sorg. Dem kan ha svårt att hantera 
känslor, allting blir som en röra för dem … kan vara arga men är egentligen jätteledsna 
och förtvivlade. Som sagt de behöver hjälp att sortera känslor … vad står den här ilskan 
för? .… först lära sig förstå vad det är för känslor man har att särskilja, att förstå att man 
är arg när man egentligen är ledsen … kan vara jättemånga olika saker och dem behöver 
hjälp med att sätta ord på saker…  

R5 har liknande åsikter: ”lära sig förstå vad det är för känslor man har att särskilja, att förstå att 
man är arg när man egentligen är ledsen”. När klienten kunnat orientera vad det är för känslor 
de egentligen upplever kan det vara lättare att hantera dessa och på så vis vara mer mottaglig 
för att tillgodogöra sig DBT-behandlingen, vilket R4 förklarar: ”handlar ganska mycket om att 
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sätta ord på de känslor man upplever och varför, vilka känslor som hänger ihop … utifrån sin 
egen förmåga att identifiera emotioner … lättare att ta till sig beteendeanalysen och verktyg”. 

Det som kan vara ett känslomässigt hinder för klienter att tillgodogöra sig DBT-behandling 
är motgångar, negativa besked som kan leda till frustration. På så vis kan klienterna behöva 
kartlägga var frustrationen kommer ifrån och vad de behöver för hjälp. R2 förklarar: 

… utåtagerande beteende är ganska vanligt, man blir frustrerad över någonting. Finns 
väldigt mycket saker att bli frustrerad över. Och kan komma till uttryck beroende på vad 
det är för klient, alla har olika potential, en del agerar utåt andra är inåt agerande eller hur 
man nu ska säga, de blir kanske depressiva och drar sig tillbaka… 

R3 håller med: ”de får mycket nej och får inte göra de och de får inte göra de. De får rätta sig 
efter allting, regler och sådär .… sockontakter, man får inga pengar … på så sätt bjuder det till 
frustrationen också”. 

 
Skillnader och likheter för kön? Det enhetliga resultatet från analysen på detta tema indikerar 

att det inte finns några skillnader hur respondenterna uppfattar hur klienterna tillgodogör sig 
DBT-behandlingen utifrån sina individuella förmågor och begränsningar. Där klienternas olika 
personligheter och inställning till vård påverkar hur mottagliga de är för behandlingen som 
främjar deras utveckling, än att klienterna tillgodogör sig mer eller mindre utifrån om de är 
kvinnor eller män. 
 
 

En ökad kunskap 
 
Som nämnt tidigare påverkas klienter av sina olika personligheter, inställning och attityder hur 
de tillgodogör sig DBT behandlingsinslaget som främjar deras utveckling. I detta fall handlar 
om hur klienterna tillgodogör sig nya färdigheter och kunskaper. De olika verktygen som 
klienterna kan tillgodogöra sig kan förklaras med att i DBT behandlingsinslagen finns det olika 
delar bland annat a) stå ut färdigheter, b) relationsfärdigheter, c) mindfulness, d) beteendeanalys 
och e) psykoedukation (se Tabell 2). Dessa områden berikar på olika sätt kunskapen för 
klienterna om deras eget beteende. De kan välja att tillgodogöra sig de olika verktyg som DBT-
behandlingen erbjuder för att klienten ska få enklare att hantera situationer i sin vardag och må 
bättre. 
 
Tabell 2 
Tema: En ökad kunskap 
Meningskoncentrering subtema Tema 
mest användbart stå ut färdigheter (1) Stå ut färdigheter  
lära sig stå ut när det är riktigt svårt (5) 
 

  

balansera relationerna (6) Relationsfärdigheter  
verktyg att handskas med sina relationer (2) 
 

  

våga slappna av (6) Mindfulness En ökad kunskap 
vet hur jag ska varva ned (5) 
 

  

beteendeanalys den har varit bäst (3) Beteendeanalys  
Tittar på beteende och konsekvenser (2) 
 

  

mer kunskap om sina symtom (4) Psykoedukation  
gett mer kunskap om sin ADHD (2)   



11 
 

Stå ut färdigheter. Handlar om att genom olika strategier kunna stå ut med vissa känslor eller 
praktiskt kunna använda färdigheter för att aktivera sig med något annat som gör att man står 
ut över tid. R2 menar att: ”bästa fall har man fått vissa verktyg som gör att man klarar av 
frustrationen i vardagen”, R6 har liknande åsikter: ”stå ur färdigheter och sådana saker, det 
skulle exempel ilske kontroll som man kan ha, vad står ilskan för .… det är väl just att kunna i 
vardagen använda det praktiskt” 

 
Relationsfärdigheter. Dessa färdigheter berikar andra befintliga kunskaper som underlättar 

vardagen för klienten. R1 berättar att: ”det här med stå ut färdigheter men även 
relationsfärdigheterna hjälper till i vardagen.”. Utöver de färdighetsträningar som inriktar sig 
mot relationer kan det handla om att underhålla detta mellan sessionerna, R2 utvecklar: 

… någon slags ömsesidighet eller vi interagerar med varandra, får man mer verktyg att 
handskas med sina relationer till andra människor. Så får man positivt tillbaka som ger 
ökad självkänsla, i sin tur att man kanske förbättras ytterligare i relationer till andra 
människor… 

Dessa färdighetsträningar har båda som syfte att öka klienternas välmående och leverera 
verktyg för klienterna. R3 menar att: ”Beror nog på vilka färdigheter dem har anammat sig, … 
man försöker hitta alternativa sätt att förbättra sitt mående”, R4 håller med: ”hoppas den här 
färdighetsträningen i alla fall har kunnat ge lite mer kunskap om egna symptom å möjlighet att 
identifiera olika känslor och beteenden i olika situationer”. R5 berättar om ett praktiskt exempel 
på hur dessa färdighetsträningar kan komma till uttryck vid tillgodogörande av verktyg:  

… ja men nu kunde jag använda dem här färdigheterna och jag har använt och har nytta 
av det jag lärt mig utifrån något dem berättar, men jag kan se också att någon som blir 
förbannad som kan ta tre djupa andetag och sen blir det inge mer, dem flippar inte ur eller 
får större utbrott, utan kan reglera ned sina egna känslor på ett helt annat sätt och det är 
ju något man märker ganska fort att de hittar små verktyg att ta hand när dem blir arg… 

 
Mindfulness. Respondenterna har haft lite olika åsikter om mindfulness, vilket gör att det här 

resultatet står ut lite ifrån resterande färdigheter, där några respondenter sett mindfulness som 
stresspåslag och andra sett det som ett praktiskt moment som genomförs för att landa i nuet. Att 
landa i nuet är något som upplevs vara bra för de flesta då de får lägga tankarna åt sidan och 
varva ned. Ett exempel berättas om en klient som fungerade bra, dessvärre var denne 
perfektionist och stressade mycket. Enda sättet att varva ned för klienten var genom att dricka, 
tills klienten kom över mindfulness. När klienten kunde varva ned ledde det till att klienten 
kunde återfå kontroll. R6 berättar närmare hur de har anpassat mindfulness för att passa 
förutsättningarna för klienterna: 

… det här med mindfulness, är faktiskt bra när man vågar slappna av. Vi kör olika saker, 
till exempel tre nyckelknippor runt där alla ska koncentrera sig på det. Den får inte 
skramla och det är ingenting, men då hinner man inte tänka på någonting annat, utan då 
har du bara koncentration på det. Det är också en slags medveten närvaro, det behöver 
inte alltid vara tyst eller att alla ska köra ett program där du ska slappna av och lyssna på 
vågor, det är en del som får jätte ångest av det. Utan mer medvetet, du är här och nu just 
nu och bara den här stunden gör vi det här tillsammans… 

Andra åsikter har varit att det inte har fungerat för att det tillför för mycket ångestpåslag och 
har därför talats om att ta bort eller har tagit bort mindfulness ifrån DBT behandlingen. R3 
menar att: ”sitter och stillar sig och har mycket ångest blir det mer påtagligt … ibland är det 
svårt att bortse från sitt inre om det är mycket som trycker på där vad gäller mindfulness”. Det 
har behövts anpassa behandlingen eftersom det är kort tid de är under LVM-vård, R3 menar att: 
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”det som de tycker att det handlar om de har vi också utökat och tog bort mindfulness övningen 
helt och hållet, vilket jag faktiskt tycker är synd”. 

 
Beteendeanalys. Handlar om att genom analys berika befintlig kunskap om olika beteenden 

genom att teoretiskt använda egna exempel från sitt liv och analysera olika utfall för dessa 
beteenden och konsekvenser för olika ageranden. R2 menar att: ”beteendeanalysen har de också 
uppskattat. Och den kan de nog ha tyckt att de haft mest praktisk nytta ut av, man måste förstå 
vad man får, what´s in it for me”. Praktiskt handlar det om att kunna reflektera över olika 
beteenden innan man agerar ut, R3 ger exempel: ”de stannar upp och tänker lite hur man kan 
hantera sina impulser eller hur man kan göra på annat sätt. Tänker lite mer på konsekvenserna 
och sådär”. För att kunna tillgodogöra sig dessa verktyg kan innebära att klienten först behöver 
kunna kartlägga sina känslor som beskrevs tidigare. För att lättare kunna stanna upp och 
reflektera om sina känslor för att sedan kunna orientera sig genom beteendeanalysen, R4 menar 
att: ”handlar ganska mycket om att sätta ord på de känslor man upplever och vilka känslor som 
hänger ihop. Utifrån sin egen förmåga att identifiera emotioner, lättare att ta till sig exempelvis 
beteendeanalysen och verktyg och sådär”.  

 
Psykoedukation. Detta innebär att få mer kunskap om olika symptom och får i bästa fall lära 

sig mer om sig själv. R2 menar att ”psykoedukation, man ska lära sig mer om sin ADHD”, R3 
utvecklar: ”man lär sig om sitt tillstånd eller hur man ska säga, sin åkomma, får acceptans kring 
det och sen hitta sätt att hantera dem problemen som finns kring det”. Därifrån kanske kunna 
få en förklaring till varför klienterna upplever sig själva som de gör. Vilket kan leda till 
acceptans till exempel till ADHD, R2 menar att ”fyller ju ett syfte också naturligtvis att man 
ska förstå att dem här ADHD symtomen inte handlar om att man har en dålig karaktär utan att 
man faktiskt har att göra med att man har en funktionsnedsättning”. 

 
Skillnader och likheter för kön? Det enhetliga resultatet från analysen visar att det inte finns 

skillnader på hur klienter med olika kön tillgodogör sig verktyg. Likheterna är att klienternas 
olika personligheter påverkar huruvida de tillgodogör sig verktygen som DBT 
behandlingsinslagen erbjuder, då de olika könen har lika mycket hjälp av dessa verktyg för att 
underlätta att få en fungerande vardag och bättre välmående. 
 
 

En ökad självkontroll 
 
En ökad självkontroll är ett resultat av hur klienterna har tillgodogjort sig DBT-behandlingen. 
Det vill säga att de på olika sätt har tillgodogjort sig verktyg som de kan använda för att i olika 
situationer använda dessa verktyg för att bibehålla kontrollen eller att kunna ta tillbaka 
självkontrollen, som i sin tur kan hjälpa klienten att ha enklare att interagera med omgivningen. 
Två subteman: a) konfliktfyllda och obekväma situationer och b) att kontrollera sig (se Tabell 
3), kommer förklara mer fördjupande om hur klienterna använder sig av de verktyg de har 
tillgodogjort sig och när de har varit aktuellt att använda dessa. 
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Tabell 3 
Tema: En ökad självkontroll 
Meningskoncentrering Subtema Tema 
kan reglera känslorna annorlunda (5) Konfliktfyllda och  
visste vad som väntade (4) obekväma situationer  
färre konflikter (1)   
enklare för omgivningen (2) 
 

 
En ökad självkontroll 

lägga band på sig själv (3) Att kontrollera sig  
lära sig behärska känslor (5)   
interagerar bättre (2)   
bättre bemötande (5)   
ilske kontroll (6)   

 
Konfliktfyllda och obekväma situationer. Med hjälp av de verktyg klienterna har 

tillgodogjort sig kan klienterna reglera sina känslor annorlunda än vad de har kunnat tidigare 
beroende på situation. Konfliktfyllda och obekväma situationer är faktorer som påverkar att 
klienter få känslopåslag eller hamnar i affekt. R5 berättade tidigare hur affekten kunde 
motverkas för en klient: ”kan ta tre djupa andetag och sen blir det inge mer, flippar inte ur eller 
får större utbrott, utan kan reglera ned sina egna känslor på ett helt annat sätt”. R2 menar att 
klienterna: ”reglera så att säga sitt känslotillstånd.”. Eller att klienterna kan använda verktygen 
för att kontrollera eller reglera olika konfliktfyllda situationer. R3 menar att: ”förhoppningsvis 
så kan de kanske i ADHD gruppen lägga band på sina impulser och vara lite mer 
eftertänksamma. Om de råkar ut för att få utbrott eller nått så kan de kanske själva hejda sig”, 
R1 har liknande åsikter: ”mest överraskande över är de lite mer utåtagerande som kanske varit 
lite svåra att nå, i alla fall i hela utsträckningen kunna hantera jobbiga och konfliktfyllda 
situationer på ett annat sätt”.  

Andra tillfällen där klienter kan uppleva triggers i igenkänning till andra situationer där de 
kan känna sig obekväm, innebär att de behöver skapa en form av kontakt med personal och 
klient för att underlätta för klienten att kunna förhålla sig till detta, R3 menar att:  

… gamla reaktioner, hur man upplever den här sittningen. Kanske huvud taget påminner 
om en skolsituation från när man var liten. Vi blir som lärare. Hur de förhåller sig till oss 
.… lyckas skapa någon form av connection, ett samarbete i det… 

Kanske till och med kunde använda sig av strategier för att behålla kontrollen. Exempelvis 
kunna backa ifrån situationer som tillför affekt för att sedan återvända, R4 menar att:  

… det var just det där i miljön som trigga eller det där som gjorde det svårt för mig, att 
jag kunde använda den där strategin hade jag kanske kunnat backa sen komma tillbaka 
senare och göra på ett annat sätt, eller att man såg valmöjligheter… 

 
Att kontrollera sig. Att kontrollera sig är ett annat område där verktyg kan användas för att 

få bättre kontroll över sig själv och kan få ett bättre bemötande i olika situationer. Som i sin tur 
kan öka självkänslan som förstärker självkontrollen, R2 menar att: ”självkontroll och 
självkänsla hänger naturligtvis ihop, alltså hur man interagerar med omgivningen. Får man 
ytterligare verktyg i sin psykologiska verktygslåda så kan man integrera bättre med sin 
omgivning också”, R4 håller med om att ökad känsla av kontroll ökar tilliten till sig själv: ”en 
inre känsla av kontroll och möjlighet att fullfölja, att man litar på att man kommer klara av det. 
Kan till exempel påverka”. Exempel på situationer där klienter kan agera bättre är vid 
förhindrande av konflikter, R1 menar att: ”det vi ser rent konkret mätbart är att det är färre 
konflikter, kanske framför allt mellan klient och personal så att säga, är lite som att man får ett 
gemensamt språk”. Att samtala och kommunicera med andra är situationer som förekommer 
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ofta där det har visat på förbättring vid tillgodogörande av verktyg, R5 menar att: ”när någon 
skriker så skriker man tillbaka, då blir det ingenting av det, nu kunde hen kommunicera istället”. 
Ett annat praktiskt verktyg är att beskriva objektivt och inte döma för att lättare undvika att 
hamna i affekt som gör att klienten kan bemöta och interagera med andra personer bättre, R5 
menar att: ”ju mindre man dömer ju mindre känslopåslag blir det.”. 

 
Skillnader och likheter för kön? Det enhetliga resultatet från analysen har visat att det inte 

finns några skillnader hur män respektive kvinnor tillgodogör sig DBT-behandling utifrån hur 
de behärskar självkontrollen bättre. De likheter de har är att de båda könen har lika mycket hjälp 
av att kunna öka självkontrollen för att lättare kunna interagera med omgivningen, förenkla sin 
egen vardag och må bättre. 
 
 

En ökad självkänsla 
 
En ökad självkänsla omfattar fyra andra subteman: a) att ta sig själv på allvar, b) självkänsla 
som en process och c) tror på sig själv (se Tabell 4). Dessa subteman går hand i hand med 
varandra och är svåra att separera. Under respektive subtema kommer dessa beskrivas närmare 
för att få en helhetsbild på vad ökad självkänsla innebär och hur de påverkar klienten. En ökad 
självkänsla är ett resultat av klientens ökade självkontroll, då dessa två teman påverkar 
varandra, därför att klienter som saknar en del av självkontroll påverkar deras självförtroende. 
 
Tabell 4 
Tema: En ökad självkänsla 
Meningskoncentrering Subtema Tema 
okej att må dåligt (1) Ta sig själv på allvar  
jag har faktiskt gjort klart (2) 
 

  

känner sig mer trygga (1) Självkänsla som en  
vågar ta plats (4) process  
aldrig klar (5)  En ökad självkänsla 
steg på vägen (2)   
bygga upp självkänslan (6) 
 

  

hur mycket man vågar (3) Tror på sig själv  
nu kan jag påverka (5) 
 

  

 
Ta sig själv på allvar. När klienterna kommer till avdelningarna kan de ha ganska dåligt 

självförtroende för att de anser sig ha brister som gör att de inte kan ta sig själva på allvar och 
har då en brist på självrespekten. Klienterna har därför behov av att bygga upp självrespekten, 
R6 menar att: ”antingen är man bra eller så är man dålig, för det handlar också om ens eget. De 
har ofta ganska dålig självkänsla och behöver bygga upp kompetensen och självrespekten”.  

Resultat av att bygga upp självrespekten är att en klient fick lättare att prata om sådant som 
är jobbigt när klienten tog sig själv på allvar, R1 berättar att: ”en som uttrycker sig ha lättare att 
ta sig själv på allvar och att i alla fall upplever att det är okej att prata om det som är jobbigt”. 
R2 berättar utifrån att klienter kan ha haft en tuff bakgrund. Därför uppmärksammas en fullföljd 
behandling med diplom och firas, kan vara något klienten har fullföljt något för första gången, 
vilket också ökar självkänslan och självrespekten av att bara klara av någonting: 
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… bara det här med att de faktiskt fullföljt det här, kanske första gången i sitt liv, ökar 
också självkänslan och självrespekten, att jag faktiskt har gjort klart någonting .… Att se 
att man klarar av vissa saker ökar självförtroendet, att fullfölja saker ökar självförtroendet, 
man fungerar i grupp ökar självförtroendet, man får uppskattningar härifrån ökar också 
självförtroendet… (R2) 

 
Självkänsla som en process. Bidragande orsaker till bristande självkänsla kan komma från 

tidigare händelser.  Klienten kanske har gjort saker eller varit med om saker denne känner skuld 
över, vilket klienten kan jobba med för att få bort, R2 menar att:  

… självbilden kan påverkas utav att man får bort lite grann av skuld och skam känslorna. 
Man har gjort bort sig så många gånger i livet och hittar kanske strategier att man kan 
agera på ett annat sätt, så höjer ju det självkänslan… 

R6 har liknande åsikt: ”dem har så mycket skuld och skam … man försöker hjälpa dem att bena 
ut saker och ting… bygga upp deras självkänsla för det är ju oftast de har jättesvårt med”.  

Uppbyggandet av självkänsla för klienten kan förhoppningsvis ge en positivare inställning 
till behandlingen, R2 menar att: ”i bästa fall är lite mer positiv utifrån mot behandling”. Att 
fungera i grupp är ett annat område som påverkar klienternas självkänsla positivt, till exempel 
hur mycket klienterna vågar ta plats eller dela med sig av, R4 menar att: ”att fungera i grupp 
kan påverka, man tycker att man är lika duktig eller har lika mycket att bidra med som dem 
andra. Kan ju påverka hur mycket plats man vågar ta i själva sessionerna”. Eller att klienterna 
kände sig mer trygga i andra situationer än när de är i grupper på sessionerna, R1 berättar: ”att 
de kände sig mer trygga att kunna gå på soc möten och sådant”. 

Att bygga upp självkänslan är en process som behöver ytterligare åtgärder för att inte falla 
tillbaka till ruta ett. R2 anser att det sker inga underverk under de sex veckor med behandling 
utan är en långsam process, R2 menar att: ”sex veckor behandling kan du inte göra något 
underverk, steg på vägen, steg bland många steg man måste ta, om man hamnat i det här”. R2 
håller med att det inte går att ha för förväntningar att det ska gå fort, utan förändra lite grann i 
taget: ”att förändra lite grann i sitt leverne, man ska inte dra för stora växlar och det sker inga 
jättedramatiska förändringar”, R3 anser att: ”det kan vara en del av en process som leder åt rätt 
riktning eller till en större förändring, av ett litet steg.”, R6 håller med att: ”det är ju lång process 
det här med att bygga upp självkänslan”.  

Det handlar inte om att klienterna upplevs få bättre självkänsla sedan skickas de hem där de 
kan börja missbruka igen. Ett exempel förstärkte processen att det krävs ytterligare åtgärder för 
att kunna fortsätta bygga på självkänsla och självförtroende, R2 menar att: 

… inte att man får ökat självförtroende eller ökad självkänsla sen åker man ut och börjar 
missbruka igen, då är man tillbaka på ruta ett, utan måste byggas på givetvis, ytterligare 
åtgärder. Så är det med allting, man börjar på ruta ett sen kravlar man sig framåt… 

Resultat på deras ökade självkänsla när de får högre självförtroende kan vara att klienten vågar 
lite mer under tidens gång. Det är en process för klienten att växa i sin självkänsla genom 
självförtroende, R3 anser att: ”Det med självförtroendet också, hur mycket man vågar … En 
del växer under resans gång, att dem vågar komma fram lite mer”. Denna process är inte något 
som blir serverat eller kommer med från början i sin personlighet. Självbild är i behov av 
relationer och utmaningar för att upptäcka sig själv och sin potential. För att självförtroendet 
ska kunna växa anser R2 att: ”svårt att separera ut självbild och relationer det hänger ganska 
intimt ihop, man kan inte sitta ensam i sin kammare och bli serverad gott självförtroende. Måste 
ut i världen”.  
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Tror på sig själv. Är ett resultat av kopplingen från ökad självkontroll till ökad självkänsla. 
Det vill säga att förmågan till en bättre kontroll kan leda till en positiv kedjereaktion som 
främjar välmående, självkänsla eller tron på sig själv. R3 menar att: 

… en del kan ha lite mer kontroll, större medvetenhet om sitt beteende och kanske 
analyserar. Till och med hejda det lite. Och kanske fått lite mer verktyg att agera 
konstruktivt, sen kanske de har fått bättre sinnesstämning om dem hamnar i bra grupp och 
fått kanske mer motivation… 

R2 har liknande åsikter: ”Någon slags ömsesidighet, vi integrerar med varandra, mer verktyg 
att handskas med sina relationer till andra människor, så få man positivt tillbaka som ger ökad 
självkänsla i sin tur att man kanske förbättras ytterligare i relationer till andra människor”. R5 
anser också att:  

… det här när de känner att de kan reglera ned sina egna känslor för det är ofta den 
känslomässiga instabiliteten som gör att det blir så jobbigt att leva, blir jag ledsen så blir 
jag ofantligt ledsen, blir konsekvenser att man slänger saker, … märker man att man kan 
påverka och förändras, utvecklas, då växer människan, de växer jättemycket tycker jag, 
bara av att förändra lite grann… 

Respondenterna upplever att när klienternas självkänsla och tron på sig själv ökar, ökar också 
klienternas eget värde, därför att klienterna får uppleva känslan av ett resultat av sin ökade 
självkontroll, R2 menar att: ”det som är viktigt är att få ökad självkontroll som ökar 
självförtroendet”, R5 menar istället att: ”det med självkänslan blir bättre så brukar alltid 
självförtroendet hänga med för känner man att man är värd någonting och kan påverka så törs 
man lite mer och göra lite mer nästa gång”. Genom den ökade självkontrollen upplever 
respondenterna att klienterna märker att de kan påverka sin situation, vilket resulterar att 
självkänslan växer och får en bättre självbild när dem tror på sig själva, R5 menar att:  

… Nä men jag flippar bara. Jag kan inte påverka, gör att de blir offer. Märker de att de 
kan bli irriterad och tänkte såhär, då märker de att de får tillbaka en kontroll. Shit nu kan 
jag påverka. Det är självkänslan som växer enormt av att kunna påverka sin situation… 

 
Skillnader och likheter för kön? Det enhetliga resultatet från analysen indikerade på att 

klienter med olika kön inte har några skillnader i hur de ökar sin självkänsla när de tillgodogör 
sig DBT-behandlingen. Likheten är då att klienterna får en ökad självkänsla när de tror på sig 
själv, får självförtroende och tror på sig själv när de har tillgodogjort DBT-behandlingen genom 
att tillgodogöra sig verktyg som de kan använda för att öka självkontrollen som leder till ökad 
självkänsla. 
 
 

Ett ökat välbefinnande 
 
Temat ett ökat välbefinnande indikerar vikten av nytta DBT-behandlingen har för klienter som 
genomgår DBT-behandlingen. Exempelvis som tidigare nämnts om färdighetsträningar, så säg 
det att alla behöver träna upp sina färdigheter för att bättra på sitt bemötande som sedan ökar 
självkänslan. Däremot är LVM-vården en kort tid när det talas om fullständig DBT-behandling 
och hinner kanske inte ske markanta skillnader i klienternas välbefinnande. Med de 
förutsättningar och resurser LVM-vården kan ge av DBT-behandling för sina klienter, har det 
förekommit tre subteman: a) tidsbrist, b) alla har nytta och c) bearbetning av negativa känslor 
(se Tabell 5). Dessa kommer beskrivas närmare för att förklara mer varför DBT-behandling kan 
öka välbefinnandet hos klienter. 
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Tabell 5 
Tema: Ett ökat välbefinnande 
Meningskoncentrering Subtema Tema 
kort tid på sig (1) Tidsbrist  
utvecklingsarbete nödvändigt (2)   
begränsad tid (4) 
 

  

ingen som inte haft behov (5)  Alla har nytta Ett ökat välbefinnande 
glädje av DBT (6)   
öppnar ett fönster i bästa fall (3) 
 

  

funktionellt hur man beter sig (5) Bearbetning av negativa känslor  
reducering av symtom (2)   

 
Tidsbrist. Respondenterna berättar att DBT på plats blir begränsat då tiden på LVM inte är 

så länge som en fullbordad DBT-behandling innebär, R5 mer att: ”Det blir ju inte riktigt en 
fullständig DBT. Man kan bara säga att vi börjar visa vad det är för någonting. Vi kommer 
aldrig kunna köra en fullvärdig DBT-behandling i tvångsvård, det är för kort tid.”, R2 
instämmer: ”och ett utvecklingsarbete som är nödvändig, för att hitta bra behandlingsformer”. 

Då klienterna är på LVM under sådan kort tid, vilket inte är optimalt för en fullständig DBT-
behandling har kanske respondenterna inte hunnit uppleva någon markant skillnad hos 
klienternas ökade välbefinnande. Annat än att de får uppleva hur olika klienter tillgodogör sig 
på denna korta tid att en del händer det mycket, R1 har upplevt ett exempel: ”antingen händer 
det lite mer eller så händer lite mindre”. 

 
Alla har nytta. Trots att klienterna inte får LVM-vård så länge kan klienterna få tillräckligt 

med verktyg att fylla de eventuella behov de kan ha för att öka deras välbefinnande, R5 anser 
att:  

… tror ingen som har gått färdighetsträningen som inte haft behov av det. De som haft 
bra arbete och jobb innan har ju haft brister som gjort att de hamnat i ett missbruk och 
beroende. Ofta har det att göra med en instabilitet… 

R6 håller med: ”vi ser faktiskt att det är bra för alla, man får sätta ord på känslor”. DBT 
behandlingsinslaget handlar inte bara om att kunna förändra något på plats eller på en kort tid. 
Det vill säga att under sessionerna kunna på längre sikt förändra sitt beteende eller kontrollera 
känslor i den mån behovet finns, vilket klienten förhoppningsvis kan känna ett hopp om för att 
fortsätta öka sin självkänsla och självkontroll, R3 menar att: ”Fått öka självkänsla, kanske ökad 
trivsel och kanske till och med fått lite mer motivation eller framtids hopp”. Denna metod kan 
ge hopp om en väg ut från en destruktiv utveckling på grund av missbruk, R3 menar att: ”det 
kanske öppnar ett litet fönster i bästa fall”.   

 
Bearbetning av negativa känslor. Annat klienter kan behöva få hjälp med kan vara saker de 

blivit utsatta för eller upplevt som gör att klienterna stänger in sig själva. Detta resulterar i att 
känslor blir för mycket för dem och tar till sig missbruk för att dämpa skuld och skam. Exempel 
på bearbetning på dessa negativa känslor kan vara att vissa klienter kan ha svårigheter att öppna 
sig när det handlar om känslor, R6 tror att:  

… det har väl varit ännu svårare för killar många gånger. Jag menar, har det varit sexuella 
övergrepp eller med skuld eller skam. Eller annat vi vet förekommer en hel del. Då pratar 
man inte så mycket om det. Då blir det missbruk istället eller mycket våld eller andra 
saker, så jag tror absolut att det skulle vara bra för alla… 
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En annan bidragande orsak för klienternas välmående kan vara att DBT behandlingsinslaget 
kan ge eventuell reduktion på befintliga symtom, där klienterna lär sig att förstå, acceptera, 
hantera och bättre kontrollera sina beteenden eller handlingar. Detta kan leda till bättre 
välmående, R2 menar att: ”det har gett symptom reduktion, dem mår bättre”.  

Orsaken kan vara att när klienterna får mer kunskap om eventuell befintlig symptom, som 
kan vara en bidragande faktor till missbruk, har klienten förhoppningsvis fått förklaring till 
orsaken varför klienten reagerar på situationer som denne gör, vilket förhoppningsvis leder till 
en annan inställning till behandling som i sin tur leder till annan mottaglighet för behandlingar, 
R3 menar att: ”att man får någon slags förklaring varför det är som det är. Tror klienten kan 
landa i någon form av att denne kunde komma vidare till någon lämplig behandling och fick 
lite hopp om framtiden”.  

 
Skillnader och likheter för kön? Det enhetliga resultatet från analysen indikerar att det inte 

finns några skillnader mellan könen hur klienter tillgodogör sig DBT-behandlingen utifrån 
ökande av välbefinnande för deras olika behov och mottaglighet. Det vill säga att likheterna 
mellan könen är att klienterna på liknande sätt tillgodogör sig DBT-behandlingen utifrån deras 
mottaglighet för behandling. Det är snarare klienternas inställning till behandling som påverkar 
hur de anser att deras behov av nytta är för DBT-behandlingen för att öka deras välbefinnande. 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka hur behandlare eller behandlingsassistenter med kunskap 
om DBT eller har en DBT bakgrund inom LVM-hem, upplever att deras klienter med 
missbruksproblematik tillgodogör sig DBT behandling, och om behandlarna eller 
behandlingsassistenter upplever skillnader eller likheter om hur kvinnor och män tillgodogör 
sig DBT.  
 
 

Resultatdiskussion 
 
Hur DBT tillgodogörs av klienter med missbruksproblematik inom tvångsvården resulterade i 
fem teman: a) främja positiv utveckling; b) en ökad kunskap; c) en ökad självkontroll; d) en 
ökad självkänsla; e) ett ökat välbefinnande. Med sina underliggande subteman under respektive 
tema. 

 
Främja positiv utveckling. Att främja positiv utveckling skulle kunna förklaras med att 

klienternas olika personligheter påverkar hur de tillgodogör sig DBT-behandlingen som främjar 
deras utveckling positivt, genom att deras olika inställningar och attityder påverkar hur villiga 
de är att ta emot behandling. Hur de är som personer påverkar mottagligheten genom deras 
olika beteenden eller eventuella diagnoser som kan förhindra eller förstärka mottagligheten. 
Beroende på vilka behov de har som måste behandlas för att klienten ska må bättre, som i sin 
tur kan hjälpa ett steg i taget för att hjälpa ett behov i taget, är klienten sprängfylld med känslor 
kan det räcka med att få hjälp att sätta ord på känslorna. Antingen för att uttrycka dessa till en 
motpart för att få större förståelse eller för att själv lokalisera hur man faktiskt mår. För att 
därefter få insikt vad det är man behöver hjälp med för att underlätta känslorna. Att ta i 
beaktande är att klienternas inställning kan påverkas av att de har en överlevnadsstrategi för att 
göra sin vistelse mer uthärdlig genom att vara mer tillmötesgående, accepterar och anpassar sig 
till institutionens krav så som nämndes i inledningen (Nilsson & Tops, 1994) där ”patienternas 
överlevnadsstrategi” förklarades. Denna strategi kan inte ses igenom respondenternas svar om 
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hur de upplever sina klienter då de kan se denna överlevnadsstrategi som att det skulle vara 
klienternas vilja och inställning att tillgodogöra sig behandlingen. 

 
En ökad kunskap. En ökad kunskap handlar om i vilken mån klienterna tillgodogör sig 

kunskap. Förhoppningsvis ger DBT-behandlingen klienterna en ökad kunskap om sig själva, 
sin personlighet eller beteende. Detta handlar om hur klienterna tillgodogör sig olika verktyg 
ifrån DBT-behandlingen som främjar deras utveckling. Det kan handla om att klienterna får 
strategier och kunskap för att acceptera sig själva och att inte vara dömande som kan leda till 
känslopåslag. Så som mindfulness kan förklara att man ska beskriva det man observerar, delta 
i ögonblicket och inte ha en fördömande inställning (Fisher & Peterson, 2015; MacPherson, et 
al., 2013), samt att rikta uppmärksamheten mot det som händer i nuet och acceptera situationer 
för att klara av kriser. Respondenterna förklarade att deras klienter upplevdes få en positiv 
effekt av mindfulness, därför att klienterna inte hann tänka på något annat under övningarna 
utan landade i stunden för att därifrån ha lättare att komma bort från stressen. På samma sätt 
hjälpte även psykoedukationen klienterna med missbruksproblematik att acceptera sig själv, då 
högre kunskap om sina egna symptom kan hjälpa klienten att finna ro i sig själv. En ökad 
kunskap är en övergripande förklaring till dess tillhörande subteman, det indikerar på hur olika 
klienterna har upplevts sina klienter ta till sig av de olika verktyg som ökar kunskapen. Om 
temat en ökad kunskap skulle brytas ned till mindre beståndsdelar för att komma djupare i 
definition skulle det troligtvis inte ge ett enhetligt resultat vid medbedömare 
överrensstämmelse, då definitionerna skulle se olika ut hos medbedömarna, samt att 
respondenternas syn på hur deras klienter tillgodogör sig skulle vara för olika. 

 
En ökad självkontroll. Kan förklaras med ett funnet samband med att när klienterna får ökad 

kunskap om sig själva har de haft möjlighet att tillgodogöra sig verktyg och strategier som 
främjar för en ökad självkontroll, så som att kunna kontrollera sina impulser eller kontrollera 
sina känslor och motverka känslopåslag. Så som studien (Kåver & Nilsonne, 2002; MacPherson 
et al., 2013) visar att om individen inte får en uppväxt med de förutsättningar som krävs för att 
individen kan lära sig att hantera känslor i olika miljöer, kan dessa klienter ha samma behov av 
att lära sig på nytt eller öka sina kunskaper för att kunna ha mer självkontroll i olika situationer, 
exempelvis om klienten är i en obekväm situation och klienten upplever sig själv som arg, men 
kan reducera sin ilska genom att stanna upp och känna efter för att kartlägga vad det är den 
faktiskt känner. Ett funnet samband är att med mindfulness kan klienten stanna upp beroende 
på situation och landa i nuet, kontrollera sig själv från att agera impulsivt genom att därifrån 
använda sig av beteende analysen och tänka till hur olika konsekvenser skulle se ut om klienten 
börjar agera. 
 

En ökad självkänsla. Ett funnet samband kan förklara en ökad självkänsla genom att 
klienterna kan genom en ökad självkontroll få en ökad självkänsla när de känner resultat av att 
de kan hantera sina känslor eller sitt beteende, som ökar klienternas tro på sig själv, vilket gör 
att de kan ta sig själv på allvar som är viktig för självrespekten och att acceptera sig själv. 
Respondenternas förklaring liknar begreppet self-efficacy som handlar om tron på sig själv att 
genomföra saker, men kan däremot inte användas i resultatet då respondenternas definition av 
självkänsla inte kan säkerställas är exakt lika eller berör self-efficacy, den skulle i sådana fall 
ställts genom en egen fråga. Resultatet av en ökad självkänsla liknar vad Perseius et al. (2003) 
kom fram till, deras respondenter med IPS hade uttryckt att terapin hjälpte dem att acceptera de 
egna känslorna och inte heller döma sig själv eller andra, vilket resultatet visade att mindre de 
dömer ju mindre känslopåslag samt att ett funnet samband visades att ju mer klienterna lär sig 
mer om sig själv ju mer accepterade dem sig själva. Märkte en klient att en strategi de lärt sig 
fungerade ökade det självkänslan och kan öka förutsättningarna att de tillgodogöra sig mer av 
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DBT-behandlingen. Funnet resultat som kan tillämpas i det vardagliga är att inte ta självkänsla 
för givet, det är något som måste underhållas för att en individ ska må bra. 
 

Ett ökat välbefinnande. Ett funnet samband för ökat välbefinnande är att en ökad självkänsla 
leder till att klienter mår bättre psykiskt och förhoppningsvis fysiskt om klienterna väljer att 
sluta missbruka, som då främjar för ett ökat välbefinnande. Likhet till studien (Bihlar Muld et 
al., 2016) om ADHD patienter med svårt substansmissbruk handlar om att patienterna hade 
rapporterat ett bättre allmänt välbefinnande och en minskning av symtom, vilket liknade 
resultatet av respondenternas svar. Det hade blivit en symtom reduktion för klienterna. I samma 
studie kom det fram till att personalen inte hade sett samma förändring, däremot i denna studie 
var det respondenter som hade sett symtom skillnad hos sina klienter för att kunna ge det resultat 
som gavs. Att se ett ökat välbefinnande som ett signifikant påstående bör tas med försiktighet, 
då det enbart klienterna själva som kan svara på om de har fått ett ökat välbefinnande. Det är 
nämligen svårt att svara för någon annan när man inte kan sätta sig in i en annan människas liv 
och tankar. Resultatet hade varit mer tillämpbart på andra DBT-behandlingar om klienterna 
själva hade fått svara på hur de har tillgodogjort sig DBT-behandlingen på låst avdelning. 

Utöver det resultatet visade var att hur klienter tillgodogör sig DBT på låst institution skulle 
kunna beskrivas genom en kedjereaktion, där DBT tillgodogörs genom att ta till sig kunskap 
eller öka befintlig kunskap om olika beteenden eller symtom, samt hur kunskapen kan används 
praktiskt genom olika färdigheter. I sin tur ökar självkontrollen av sina känslor och handlingar 
till ett positivare agerande vilket fortsätter ha en positiv påverkan till att ökad självkontroll ökar 
också självkänslan, processen med att öka självkänslan ökar välbefinnandet hos klienterna. 
Kedjan kopplas därefter ihop med början då inställningen påverkas av välbefinnandet och tron 
på sig själv som förhoppningsvis gör att klienten tillgodogör sig mer av DBT-behandlingen. 
Det finns ingen början eller slut, det är en process som hela tiden byggs på eller underhålls, i 
syfte att främja vår personliga utveckling. Vilket skulle säga att inte bara klienterna utan alla 
skulle ha nytta av att få mer kunskap om sig själv och sin personlighet för främja utvecklingen 
genom att anamma sig verktyg till att kontrollera sitt agerande positivare och konstruktivt för 
att bygga på sin självkänsla som främjar det psykiska och fysiska välmående. 

Analysen gav ett enhetligt, det vill säga 100%, resultat i meningskoncentreringen vilket 
indikerar att andemeningen är att människan behöver tro på sig själv för att få en ökad 
självkänsla för vårt välbefinnande, oavsett man eller kvinna, och fann därför ingen avstickande 
skillnad hur män eller kvinnor upplevs tillgodogöra sig DBT. Resultatet visade genomgående 
likheter mellan könen att de har samma behov att tillgodogöra sig DBT-behandlingen i den mån 
och de förutsättningar klienterna har för att öka sitt välbefinnande. Därför är slutsatsen att ökad 
kunskap om sin personlighet främjar utvecklingen positivt, vilket ökar förutsättningarna för 
klienterna att tillgodogöra sig verktyg för att utöka verktygslådan med strategier för att kunna 
öka självkontrollen, i sin tur leder till ökad självkänsla som främjar till ett ökat välbefinnande. 
 
 

Metoddiskussion 
 
Den aktuella studien har inte begränsas trots att det inte fanns många studier om LVM-hem. 
Det har däremot varit en mindre utmaning att hitta grundande information att bygga denna 
studie på, samt att finna respondenter till studien som uppfyller kraven med erfarenhet om DBT 
och sluten vård. Då DBT-behandling är en mycket begränsad behandlingsmetod för sluten vård, 
har därför inte alla låsta vårdhem denna behandlingsform. De intervjuade platserna hade inte 
fullbordad DBT-behandling därför skulle det vara mer korrekt att kalla det för DBT-
behandlingsinslag, vilket drabbade studien genom att urvalet var få och kunde därför inte fylla 
kravet för minsta kvoten för åtta respondenter. Det har däremot inte varit en begränsning för 
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studien då det har gett innehållsrik information till analysen. En svaghet till studien kan vara att 
respondenterna möjligen har gett mer exempel på klienterna som tillgodogjort sig DBT-
behandlingen än gett exempel där klienterna inte har tillgodogjort sig DBT behandlingen, då de 
delvist redogör resultatet av sitt eget arbete. DBT-behandling i låst miljö har betecknats som en 
begränsad behandlingsmetod för klienterna, vilket innebär att det finns en viss osäkerhet om 
exakt vad i behandlingarna och vården i LVM som påverkar klienternas positiva förändringar. 
Studien kan också ha påverkats av att klienterna på LVM-vården deltog frivilligt i DBT-
behandlingen, det vill säga att klienterna kan ha haft en föreställning att ta till sig DBT-
behandlingen. Styrkor till studien har varit de långa innehållsrika intervjuerna där 
respondenterna fått tala fritt utöver frågorna, det har gett material för att kunna genomföra 
studien. Samt att respondenterna gav konstruktiva exempel på klienter som genomfört DBT-
behandlingsinslagen.  

Förkunskaperna inför studien var angående DBT och vad behandlingen innebar samt hur 
den behandlingen fungerade. Annan förkunskap var kunskaper om diagnoser så som ADHD, 
så som vad diagnoserna hade för kännetecken. Det som inte funnits var fördjupad kunskap om 
LVM, vad LVM hade för behandlingsmetoder eller rutiner. Den kunskap som fanns om LVM 
var att det var tvångsvård för missbrukare, där missbrukares destruktiva beteenden påverkar 
deras utveckling, och för att skydda sig själva och för omgivningen. Förkunskaperna har varit 
till fördel genom att kunna påbörja metoden med ett öppet sinne. Då förförståelsen inte gjorde 
att den eventuella kunskapen kunde ge fördömande åsikter, vilket hade kunnat färga resultatet 
till studien. Exempelvis om fördomar fanns för missbrukare hade inställningen kunnat vara att 
det inte fanns hjälp för missbrukare för att de har orsakat sitt missbruk själv, denna inställning 
undveks genom att vara öppensinnad till studien. 

Studiens förmåga att växa fram kom ifrån den praktiska förkunskapen att kunna genomföra 
intervjuer, bland annat genom fysiska möten och telefonintervjuer. Att ha fysiska intervjuer har 
gett en god kontakt där intervjuaren har kunnat se mikrosignaler som indikerar om de har mer 
att säga genom att visa att respondenten tänker. Eller att intervjuaren kan se när respondenten 
har talat klart och väntar på respons från intervjuaren. Detta kan ha medfört en bred 
datainsamling inför analysen. Att genomföra intervjuer genom telefon bortfaller dessa yttre 
mikrosignaler, genom att kunna se om respondenten tänker eller inte. Detta har kompenserats 
med att noggrant se till att respondenten får tid att tänka och svara klart, genom att använda 
regelbundet vara tyst i sju sekunder. Detta medförde att respondenterna hade tid och möjlighet 
att utveckla sina svar, samt medförde att det blev fördjupad insamlad data inför analysen. Båda 
metoderna är en osäkerhet att respondenterna fått förmedla det dem velat, på grund av tidsbrist 
eller andra orsaker som intervjuaren inte uppfattade. En förhoppning var att intervjuarens 
kunskap och vana att intervjua underlättade för respondenterna att förmedla det dem önskade. 

Individskyddskravet enligt Vetenskapsrådet (2011) togs hänsyn till genom att inte utsätta 
respondenterna för psykisk ohälsa genom att använda utpekande frågor gentemot dem, 
exempelvis att ifrågasätta deras metoder eller liknande. Respondenterna var närmast man kunde 
komma klienterna inom LVM-vården, vilket var anledningen till att intervjua personalen till 
klienterna. I syfte att minimera risker att klienter skulle få psykisk ohälsa, samt att hamna i 
tvångsvård för människor är ett känsligt ämne, därför att det kan tolkas som ett misslyckande i 
ett ansvar att leva ett gynnsamt liv. Dessvärre kunde intervjuerna med personal istället för 
klienter påverka resultatet genom att inte komma i kontakt direkt med klienten, vilket troligen 
hade gett ett mer tillförlitligt svar. Trots att personal har intervjuats istället för klienter har 
studien förhoppningsvis tillfört mer information som kan vara till värde för syftet. 

Varje deltagare i studien hade blivit informerade att materialet användes i forskningssyfte. 
Utöver detta är respondenternas förmedlade information konfidentiell och kommer inte 
offentliggöras annat än den studie som blir av informationen. All insamlad data förvarades 
oåtkomligt för obehöriga och användes enbart för forskningssyfte.  
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Denna kvalitativa studie skulle troligtvis ge andra resultat om detta genomfördes igen, då 
den kvalitativa studiens respondenter har olika uppfattningar om sina klienter. Respondenternas 
kunskaper om sina klienter förändras ständigt då informationen om studiens syfte kommer i 
andra hand och inte direkt ifrån klienterna. Och kan därför vara svårt att ge rekommendationer 
med en viss säkerhet, då data insamlingen är baserad på upplevelser. Samt att bristen av tillgång 
till urval då det finns för få platser som genomför DBT-behandling i LVM-vården, vilket 
medfört begränsningar för generaliserbarheten av resultatet, det vill säga den låga kvoten av 
respondenter medför begränsning att tillämpa resultatet generellt för individer som genomgår 
DBT-behandlingar. 

Studien hade för övrigt insamlat data systematiskt och inte förställt eller förvrängt resultatet. 
Studiens urval av respondenter valdes efter begränsningarna som existerade. Det vill säga de 
som uppfyllde kraven att de på något sätt var delaktiga i LVM-vårdens DBT-behandlingsinslag. 
Detta var en förutsättning för att kunna komma de berörda klienterna nära, utan att ha direkt 
kontakt. Fler förutsättningar studien hade var det neutrala förhållningen till studien för att inte 
döma varken respondenterna eller klienterna. Det har också varit lätt att få kontakt med 
respondenterna med god mottagande och lätt tillgängliga för att delta på intervjuerna, vilket har 
underlättat studiens datainsamling. 

Vid databearbetningen gjordes det en medbedömare överensstämmelse, genom att 
bedömarna fick pricka av en lista med meningskoncentreringar när de läste igenom 
sammanfattningarna, för att se hur olika eller lika bedömarna tolkade innehållet. Resultatet av 
medbedömarnas överensstämmelse visades procenttalen vara över minimum för att räknas som 
tillförlitligt för att de fem teman av resultatet skulle vara relevanta för studien. Detta skedde 
med försiktighet då medbedömare överrensstämmelse kan likna kvantitativa mätningar 
(Langemar, 2008), metoden kan nämligen ses som att den mäter det forskaren själv gjort ”rätt” 
eller inte när denne ska kategorisera teman. Målet med metoden var att kunna studera det som 
är och inte det som tros vara. I denna studie användes medbedömare överensstämmelse för att 
förenkla och hitta förankringar i andemeningen av vad respondenterna har svarat. Genom att ha 
olika bakgrunder och olika förkunskaper hos bedömarna benade analyseringen ut det som varit 
mindre väsentligt, i syfte att hitta grundstenarna till resultatet. Denna metod är även ett sätt att 
mäta validitet, vilket också ska användas med försiktighet i kvalitativa mätningar. Då validitet 
har baserats från kvantitativa mätningar. I detta fall används validitet som en term för att 
understryka vikten av att kvalitativ forskning är lika betydande som kvantitativ forskning. 
 
 

Rekommendationer för framtida studier 
 
Förhoppningen för studien är att det blir ett startskott för vidare forskning att jämföra olika 
terapier och behandlingsformer inom LVM-vården. I syfte att hitta en effektiv metod som 
främjar och utvecklar människors behov för att inte hamna i missbruk eller återfall. Eller vara 
ett startskott till forskning att komma fram till tillvägagångssätt för resurser för befintliga 
behandlingar, så som DBT eller andra behandlingar som skulle passa bättre för män respektive 
kvinnor inom sluten vård. 

På grund av bristerna av urval inom DBT för sluten vård, skulle det rekommenderas att 
jämföra DBT mellan öppen vård och sluten vård. Då urvalet skulle bli högre i den aspekten 
skulle det också finnas lämpligt att göra en större studie för att kunna jämföra mellan könen, 
män respektive kvinnor. Hur de tillgodogör sig DBT-behandlingen olika i förhållande till om 
det är genom öppen vård eller sluten vård. Dessa studier skulle i sin tur tillgodose med material 
till att göra en studie i syfte att jämföra de två könen om hur de olika könen tillgodogör sig 
DBT-behandling olika eller inte. Och om klienter tillgodogör sig olika inom öppen respektive 
sluten vård. Vilket också skulle kunna öka generaliserbarheten i studien. 
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