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Att bli en mestare
i sitt yrke

IIur duklig d,r du i din yrkesroll?
Som alltid sprider vi oss p5, en
skala fr6,n usla till magiskt bra.
Troligen anser du atl du lillhOr de
baftre, det gor de flesta och def
d,r md,nskligf, men inte alltid sanf.
Scoft 1Miller och Mark lIubble
beskriver i den hd,r artikeln vad
vi kan gora for atl forbd,ftra oss
och bli md,sfare i v6,rt vrke.

Pianlsten Rachel Hsu kommer in i konsertsalen.

Bland de stycken hon ska framlora denna kvdll finns

Etude No 39 av FranzLiszt, kand fc;r att vara en ut-

maning att framfora liksom en njutning att uppleva.

Kledd i en enkel svart khnning av satin och ett rdtt

skdrp gir Rachel tyst fram til l pianot. Sedan magil

Att beskriva ihorarna som fbrstummade skulle

vara en stor underdrift. De ndrvarande dr helt enkelt

fullst5ndigt olorberedda pi vad de bevittnar. Det dr

sex minuter av perfektion som ger publiken tirar i

cigonen. Upplevelsen blir 5n mer gripande genom det

faktum att pianisten bara dr itta ir gammal. Barn

som dr exceptionellt begivade Ir givetvis inget nytt.

Inom minga olika omr6den upptrider dA och di

individer som verkar smittade av storhet som

b1rare av en "gudomlig gnista". Rachel
var inbiuden till konferensen Achie-
ving Clinical Excellence ftir att
visa vad som kan istadkommas
om man fdlier vissa procedu-
rer eller steg. Avsikten med
konferensen var att skaoa
tillvdgagingssdtt for
att uppni mdsterskap
inom psykotera-
piomridet, som
forskningen
har visat ger
overl6gsna
behandlingsre-
sultat. Faktum
dr att dessa
tillvdgagings-
sdtt leder till

l
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u Orn Cu inte behover kanna Cig ovellagsen, varfOr

in.te bara erkanrla att Cu inte vef, ogh frfiga?u

mdsterskap inom alla omriden och yrken.

Scott Miller och Mark Hubble dr grun-

dare och ledare for the Institute for the

Study of Theraputic Change gir hdr over

ti l l psykoterapins omride och anvdnder

terapeutens yrkesroll for att visa hur man

kan aktivt arbeta lor att bli mdstare inom

sitt yrke. Prova gdrna att byta ut "terapeu-

ten" ti l l  "skolskoterskan" och 
'psykoterapi"

ti l l  "elevhdlsa".

FRAMGANGAR

Vilka framsteg kan vi di skryta med inom

psykoterapin under senare 6rl Vilken 6r

det senaste verkligt revolutionerande

upptdckten inom psykoterapifdltet I

Vilken "behandling" har nigonsin

pi ett framgingsrikt sitt utrotat

en psykisk sjukdom eller specifika

emotionella probleml I sjdlva verket har

siffrorna fcir personer med depression

och Sngestproblematik rakat i hojden

med vi stett dar pi post och bidragit och

paraderat med en hel arm6 av tekniker och

metoder. Psykoterapins nytta dr en oppen

friga lor m6nga nuvarande och potentiella

konsumenter. Trots overtygande bevis ltir

att psykoterapi fungerar och att mer dn 9o
procent av allmdnheten sdger att de fiore-

drar samtalshjalp framfor medicinering,

si tvivlar mdnniskor pi behandlingens

effektivitet.

lnse faktum. De flesta lorsok som gors

for att oka kvaliteten och resultaten borjar

med kraven pi hogre professionell stan-

dard: mer utbildning, mer specialisering

och mer tydlig legitimering och regler

lor professionellt utftirt arbete. Tyvdrr

visar forskning att denna priorite-

rade och tidskrdvande strategi dr

ett enda stort misslyckande. Men

man kan dndi med s5kerhet

havda att kliniker kan for-

bittra sina resultat. Vi publi-

cerade med Barry Duncan

tvi artiklar (Supershrinks:

, Learning from the fields

most effective practioners,

How being bad can make

you good) ddr vi beskrev

vnr forskning pe terapeuter som var hog-

presterande.

Vi gjorde denna slutsats: "Nyckeln ti l l

ett riktigt bra arbete ... ir att de allra bdsta

helt enkelt arbetar mer for att bli bdttre

dn vad andra gor". Det handlar inte om

att fi in mer samtalstimmar, vilket un-

dersokningar frin andra omriden ocksi

bekrdftar. Det visar sig t.ex. att antalet

timmar man spelar schack har en negativ

korrelation ti l l  resultat. PA samma sdtt

har tidsmdngden som man bedrivit terapi

aldrig varit en stark garant lor positiva

resultat. Om man ska prestera pi toppen

krdvs det hSrt arbete pi helt annat sdtt:

att medvetet och hela tiden strdva mot

mil som ligger just utanfor ens aktuella

lormiga eller niv6.

Rachel Hsu dr ett perfekt exempel. Di

hon efter sitt framtrddande interviuades

infor publiken sa hon pi en gSng att hon

gjort en rad misstag. Publiken skrattade

oforstiende. Rachel fortsatte envist.
"Nestan ingen mdrker det forstis, men

jag gor det - och jag minns". Mer skratt.

F{on fortsatta med att lorklara att dessa

misstag var fokus for henne ndsta ging

hon ovade. Eftersom hon vet vilken nivS

som hon vil l uppni, si saktar hon ner

dessa passager och spelar dem upprepade

ginger ti l ls hon behdrskar dem. Til l sin

hjelp har hon sin mamma och llrare som

granskar och bedomer henens spel.

Rachels berdttelse fingar de

tre steg som vi beskrev i vira

tidigare artiklar och som

forskning har visat vara

nodvdndiga for att uppni

mdsterskap. Det lorsta

dr at t  kdnna din

grundkapacitet.

Rachel kan

uppskatta vad

hon gor med

utgi.rgspunkt vad I
hon dr kapabel till.
For det andra: dgna dig
it medveten trdning. Det gor

man med hji lp av en systema-

tisk och krit isk granskning ddr

mindre lyckade insatser definieras och ovas

pi, eller om det inte gir si funderar man

pi alternativ som implementeras och ut-

vdrderas. For det tredje ska man se ti l l  att

fA kontinuerlig och strukturerad feedback.

For att i l lusterar detta kan vi berdtta att vi

noterade att Rachel och hennes mamma

itervdnde ti l l pianot di konsertlokalen var

tom. Rachels mamma uppmdrksammade

henne pi korta avsnitt i stycket hon spelat

och kom med ftirslag till forbdttringar.

Hitti l ls har mer dn ett dussin randomi-

serande kliniska studier med tusentals

klienter och ett stort antal terapeuter visat

att mesterskap inte 1r reserverat for ett

utvalt f ital. Lingr derifran. Det l igger

inom rickhill lor alla. Studierna visar

att om man anvdnder sig av de tre stegen

ovan si okar kapaciteten hos den enskilde

klinikern trefaldigt, minskar avhopp med

50 procent, minskar risken for forsdm-

ring med 33 procent och rikar takten pi

forbettring med 66 procent samtidigt som

klientti l l fredsstll lelsen dkar och kostna-

derna minskar.

MASTERSKAPSI<UTTUREN

Att kdnna ti l l fakta och att anvdnda det

i praktiken 6r tvi helt olika saker. Vi har

lorvinats over att sA fi bland de mest

intresserade och entusiastiska klinikerna

borjade anvdnda id6erna i sin dagliga

verksamhet. Och de som borjade gora det

tappade snart sugen att fortsetta.

Til lganglig forskning var inte ti l l

nigon hjdlp eftersom det inte

finns data som kan forklara

varfbr vissa personer dgnar

all den nodvdndiga tiden,

energin och resurserna

it att uppni misterskap.

Motivation, personlighet och

utvecklingshistoria var

tydligen avgorande fak-

torer eftersom vi med

fi undantag arbetade

med hdngivna, hirt

arbetande profes-

sionella. Vi blev

varse en annan
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' '€ verklighet di vi horde Rachel Hsu pi ett

sjdlvklart sdtt berdtta att hon ovar fyra

t immar om dagen, s ju dagar i  veckan in-

klusive lov. Det var som att vi blendats av

stri lglansen frin storhet och blivit blinda

for det omgivande sammanhanget, som

inneholl ett komplext och interagerande

ndtverka av mdnniskor, platser, resurser

och omstdndigheter utan vilka mdsterskap

inte dr mojligt annat dn lor ett f ital. Vi

kallar detta social st5llningsbyggande lor

"mdsterskapskulturen".

Det kdnns s jd lvk lar t  at t  tdnka s ig at t  in-

dividuell utveckling ti l l  mdsterskap gynnas

av stottande omstdndigheter. Psykoterapi-

verksamhet dr inget undantag. Kliniker

som blivit riktigt duktiga dr beroende av

sin ndrmaste professionella omgivning.

Olyckligtvis dr det si att psykoterapikultu-

ren idag inte dr ti l l  for att gynna utmdrkt

kliniskt arbete, snarare gynnar det

medelmittighet och en ovil ja att sticka ut.

Institutioner och organisationer har ofta si

dil ig ekonomi si det overordnande milet

blir ekonomisk trygghet och overlevnad,

der av den overdrivna fokuseringen pi

antal besok och produktivitet. Regler,

organisations- och ledarpolicy och kost-

nadsjakt premierar forutsdgbarhet och en

fasad av kompetens. Problemet handlar

ocksi om hur organisationer mdter pro-

duktivitet. Det krdvs t.ex. inget geni for att

rdkna ut betydelsen av en policy som

begrdnsar produktivitet ti l l  en enkel

siffra som handlar om antal klientsamtal

per veckoarbetstimmar.

Problemet med isolering i sin yrkesroll

ft irvdrras av det vdlkdnda faktum att

behandlare tenderar att overskatta sin egen

skicklighet och effektivitet. I en studie

ombads ett representativ urval av psyko-

loger, socialarbetare, psykiatriker och par-

och familjeterapeuter ranka sin kliniska

skicklighet och effektivitet jdmfort med

andra professionella med liknande utbild-

ning. Man svarade i genomsitt genom att

placera sig inom den oversta 2o procents-

delen,  en stat is t isk omoj l ighet .  An vdrre

var att fdrre 5n fyra procent ansig sig l igga

medelmittl igt och inte en enda behandlare

ansig sig l igga under medelsnittet. Med

detta som bakgrund, hur kan professionen

bygg^ upp sig si att vi f ir en chans att bli

de terapeuter som vi verkligen vil l varal

TEDARSKAP

En "mdsterskapskultur" uppstir inte vara

av sig sjdlvt - ledarskapet dr avgorande.

Detta sdger Cynthia Maeschlack som

specialiserat sig pi att arbeta som konsult

for att forbettra terapeuters prestationer.
"Ledare behover ta kommandot och se

til l att arbetsmetoder som uppmuntrar ti l l

mdsterskap dr en sjdlvklarhet i hela organi-

sationen". Idag dr det vdlkdnt att kliniker

som fir kontinuerlig
feedback frin

sina klienter
och som

mater slna

resultat fcirbdttrar kvaliteten i sitt arbete.

Mdtning och feedback 5r nodvdndiga lor

att Sstadkomma en "mdsterskapskultur"

eftersom vi mdnniskor har en tendens att

bortse fr6n vira brister och overdriva vira

framgingar. Men man nir antagligen

ingen framging om man inte samtidigt

skapar en trygghetskultur. Det beror pi att

de viktigaste byggstenarna dr misslyck-

anden och en vil ja att erkdnna dem. Om

detta inte Stfoljs av skamkinslor, kan

motivationen att ldra, oka. Men mdnniskor

vil l inte erkdnna fel eller gora misstag, om

de fruktar att det kommer att sl6 ti l lbaks

mot dem eller gora att de ses som inkom-

petenta. Undersokningar visar att duktiga,

effektiva terapeuter har ldttare att medge

misstag och vara mer sjdlvkritiska dn deras

mindre framgingsrika kollegor. Andra

undersokningar visar att professionella

inom hdlso- och sjukvird som medger att

de begitt misstag loper mindre risk att

bli anmdlda eller stdmda. "Felscikande"

tdnkande, att leta efter det som inte riktigt

fungerar, dar forbettringar kan goras, dr

typiskt for arbetsplatser ddr man forsoker

lorbattra kvaliteten pA det terapeutiska

arbetet.

En tredie bestindsdel som behovs for att

skapa en "miisterskapskultur" dr att man

bygger en gemensam etisk plattform for

utlorande och resultatmltning. Bland de

enskilda psykoterapeuter som presterar

bdst dr utvdrdering lika viktig som mer

allmdnna riktmdrken som effektivitet och

utdelning av investerat kapital. Minga

terapeuter uttrycker tvivel pi att kunna

mdta vilken effekt deras arbete har - hur

kan den subjektiva kvalitet som finns i

relationen terapeut - klient kunna visas

i grova siffermittl PA arbetsplatser ddr

man arbetar medvetet pi att hoja nivin

pi arbetet si dr mdtning en viktig

del for att personalen ska kunna

reflektera pi sitt arbete. I stdllet

lor att bli en kalla ti l l  besvikelse,

blir siffror som visar pi resultat av

varje mote nigot som gor att man

kan uppmdrksamma framsteg frin

samtal ti l l  samtal. Om i andra sidan

det inte sker nigra framsteg, eller om

**';::f31+
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,llpplevelserr av att k6nna sig engageraC, bekrafland.e,

starkt erirpatisk, flexibel ochr kapabel all h.arrfera

svfl,righrefer ar Cet Sorn man ytterst sfravar effer."
dF
J
I;

resultaten fcirsdmras, si fir terapeuten reda

p5 att det dr nodvdndigt med fordndringar

i arbetssdttet. Detta dr viktig och anvlnd-

bar information som man kan dela och

diskutera med kollegor och i handledning.

"Det dr inte just siffrorna. Det handlar om

att vara nyfiken", sdger Belinda Wells, vars

team nir exceptionella resultat. 
'Att 

forsoka

hitta det som inte fungerar och hur vi kan

bli bdttre".
"Varje terapeut kan anvdnda den ar-

betsmetod som de tycker passar dem och

klienterna. Vi dr inte intresserade av hur

terapeuterna arbetar. Precis om dr fallet

med vira klienter si dr vir personal inte

homogen. Det vi 5r intresserade av dr att

varje terapeut dr duktig och att han eller

hon blir bettre. Det hdr inneber att man

regelbundet ber om feedback om hur

behandlingen passar klienterna och vilken

effekt den har".

En omfattande internationell l ingtids-

studie visar att terapeuter onskar och ser

sig sjl lva som att de kontinuerligt utvecklas

under hela karridren. Di forskare studerar

evidensen for detta finner man lite som

stodjer denna forhoppning. De stora

satsningar som gors pA att vidareutbilda

behandlare ti l l  att bli legitimerade, resulte-

rar inte i n6gon mdtbar skil lnad vad gdller

resultat i klientarbete. Problemet handlar

inte om att professionella inte skaffar sig ny

kunskap eller ldr sig nya metoder - proble-

met dr att det man ldr sig inte har nigon

koppling ti l l  bdttre resultat. HIr l igger den ,
avgorande skil lnaden mellan de bdsta och

de ovriga, det som forskare kallar 
'tn 

djup

dmnesspecifik kunskap". De bdsta kan och

vet inte bara mer dn de ovriga medelmAt-

torna, de dr ocksi mycket bdttre pi att

uppfatta ndr, var, hur och med vilka de ska

anvdnda sina kunskaper. Se pi tennisstjdr- ,
nan som kan ftirutse var bollen kommer

att landa eller specialistsjukskoterskan pd

neonatalkliniken som utvecklar en osviklig

kdnsla for att upptecka infektioner innan

barnet uppvistrr symtom eller det syns pi

provsvar.

I en nydanande studie gdllande

terapeutisk relation bad man kliniker titta

pi en serie videoinspelningar. Ddr visade

man svira kliniska situationer med arga

klienter, pa ssiva kl ienter, lorv i rrade klienter,

klienter med beroendeproblematik och

klienter med kontrollbehov. Forskarna fann

att terapeuternas kcin, teoretiska inrikt-

ning, erfarenhet och social kompetens inte

hade nigot samband med resultaten. Bdst

resultat fick de terapeuter som uppvisade en

bred, djup, leittillgdnglig och interpersonellt

nyanserad kunskap. Oberoende av klientens

problematik och relationsmonster se var

de terapeuter som presterade bdst mer

samarbetsvil l iga och empatiska och kom

sillan med iakttagelser eller kommenterar

som distanserade eller krdnkte klienterna.

Forskare har funnit att ett "helande enga-

gemang", d.v.s. terapeutens upplevelse av att

kinna sig engagerad, bekrdftande, starkt

empatisk, flexibel och kapabel att hantera

svirigheter i terapirummet, er det som man

ytterst strdvar efter. Studien visar att vissa

uppnir detta men andra med motsvarande

erfarenhet och social formiga gor det inte.

Si frigan blir hur man kommer vidare frin

den egna uppfattningen om mdsterskap till

att faktiskt erhAlla den. Om man studerar

litteraturen pi detta omride blir det tydligt

att det inte finns nigra genvdgar. De bdsta

til lbringar mer tid med att igna sig it med-

veten, kontinuerlig och systematisk trening.

ATT M6TA UTMAIITIr\TGEI|I
'Att 

ta risker ir nyckeln ti l l  vdxande"

sdger den danska psykologen Susasanne

Bargmann, "LJtan att ta chanser, utan att ge

sig utanfor det sanna och tidigare provade,

si hdnder ingenting. Du ler dig bara nytt

genom svirigheter". V6r undersokning av

toppresterande personer och institutioner

har visat att mesterskap fordrar att vi ser

framit och upprdtthil ler en process som

gor det molligt att fornya sig, vdxa och

expandera. Medelmittighet dr fienden.

Hela verksamhetsomriden och praktikerna

i  synnerhet  st i r  in for  stora utmaningar

i framtiden. Eftersom de mdnniskor vi

arbetar med och kulturen vi lever i stdndig

fordndras si miste vi det och ocksA. "]ag

kan inte vara en perfekt terapeut", sdger

Wendy Amey. "Hur mycket man dn ut-

bildar sig och trdnar sA dr det ett ofullkom-

ligt yrke". Amey var en av de terapeuter

som presterade bast i den utvdrdering som

vi inledde vir forskningsresa med. UtifrSn

detta si forvdntade vi oss mer sjdlvfortro-

ende frin henne som overensstdmde med

hennes resultat. "Min hjdrna dr inte sdrskilt

snabb och mitt minne dr faktiskt begrdnsat.

Andra verkar allt id ha bdttre kapacitet 5n

mig. Jag miste kdmpa for att hdnga med",

berdttar hon. Det dr inte forrdn hon borjar

beskriva hur hon arbetar som vira kanslor

av oro overg6r i inspiration. 
'Att 

ha vissa

begrdnsningar betyder att jag dr tvungen

att anstrenga mig mer, arbeta hirdare dn

andra. Det som gir ldtt for andra tar tic

for mig. Om jag hade deras form6ga skulle

jag antagligen inte behova arbeta si hirt pi

vissa saker som jag gor".
"Aven om du alltid gor ditt basta, si

5r det inte allt id ti l lrdckligt bra lor just

denna klient, just har och nu. Eftersom

jag d,r passionerat intresserad av att hjalpa

mina klienter pi bdsta sdtt ser jag ti l l  att f i

den hjalp jag behover och att forhil la mig

viildigt oppen till all de erfarenheter som

finns ddr ute, vara mycket oppen infor den.

Och jag ser hela tiden ti l l att vara i kontakt

med mdnniskor som jag kan l6ra mig av.

Om du inte behover kdnna dig overldgsen,

varfcjr inte bara erkdnna att du inte vet, och

frigal". ff i

DENNA ARTIKEL AR FORKORTAD OCH REDIGERAD

AV JOHANNA BRANNSTROM.

ONSKAR DU LASA DEN I sIN HELHET sA ram lu

HITTA DEN pA www.scorrDMlllER.cox,t
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