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Sammanfattning 
 
I London har en grupp kring psykoanalytikern och anknytningsforskaren Peter Fonagy 

utformat en mentaliseringsteori. Denna uppsats är en studie av denna teori. Mentaliserings- 

teorin har beskrivits som ett nytt paradigm inom psykoanalysen - och är en vidareutveckling 

av objektrelationsteorin. Styrkan med Fonagy och medarbetares bidrag är ambitionen att hålla 

ihop olika forskningsfält och visa på ett rimligt sammanhängande mellan olika teorier: 

Anknytningsteori, ”theory of mind”, neurobiologiska-, kognitiva- och affektiva teorier. Ett 

”teoribygge” som dessutom är kliniskt användbart. Forskarna i London har utvecklat en 

mentaliseringsbaserad terapi (MBT) för borderlinepersonlighetsstörning (BPD). MBT har 

visat sig vara effektiv i randomiserade och kontrollerade kliniska studier. Men modellen kan 

även användas vid andra diagnoser. I arbetet ges dock endast en sparsam beskrivning av de 

terapeutiska tekniker som modellen rymmer. Fokus ligger i stället på att ge en introduktion till 

grundmodellen. I första delen presenteras en teoretisk genomgång av Fonagy och hans 

kollegors utvecklingsmodell. Sedan följer en genomgång av begreppet reflekterande förmåga 

(RF). Sist presenteras exempel på mentaliserande förhållningssätt i behandling och en 

kortfattad beskrivning av ett MBT-projekt vid Huddinge psykiatriska öppenvårdsmottagning. 

Uppsatsen visar på hur användbara begreppen mentalisering och reflekterande förmåga (RF) 

är i behandling och forskning.  
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Inledning 
 

Bakgrund 

 

Under psykoterapeututbildningens kom jag i kontakt med Peter Fonagys1 m fl teorier om 

mentalisering och reflektionsförmåga – i samband med föreläsningar - men framför allt under 

min handledning hos Leif Havnesköld och Lotta Landerholm. Dessa teorier hjälpte mig 

mycket under de handledda utbildningsterapierna – men de är även användbara ”verktyg” för 

att förstå de patienter som jag träffar i mitt arbete på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. 

Numera tänker jag ständigt i termer av mentaliseringsförmåga och affektmedvetenhet. När det 

blev dags att skriva uppsats, tänkte jag därför, att det var ett bra tillfälle att få möjlighet att 

fördjupa mina kunskaper i mentalisering och mentaliseringsbaserad terapi.  

 

Begreppet mentalisering (Bateman & Fonagy, 2006) har använts i psykoanalytisk litteratur 

sedan 1970-talet. Sedan 1980-talet har begreppet ofta använts synonymt med ”theory of 

mind” eller ”mental teori” – som utvecklades framför allt inom den kognitiva utvecklings- 

psykologin2. ”Theory of mind” handlar om att kunna föreställa sig att andra människor har 

avsikter och föreställningar, och att kunna leva sig in i och förstå en annan människas tanke 

och känslovärld. Detta paradigm blev dock alltmer kritiserat – bland annat för att vara för 

begränsat till en speciell uppgift (false-belief task) och åldersgrupp (förskolebarn) – och i 

stället började alternativa paradigm göra sig gällande. Utvecklingsforskare började också i 

större utsträckning använda begreppet mentalisering.  

 

I London har en grupp kring psykoanalytikern och anknytningsforskaren Peter Fonagy arbetat 

med att undersöka innebörden i förälderns sätt att möta barnets emotionella upplevelser 

(Fonagy, 2001; Fonagy m.fl., 2002). Med hjälp av begreppen mentalisering eller reflekterande 

sinne, beskriver Fonagy hur barnet genom anknytningsrelationen gradvis lär sig att utveckla 

känslan av att ha ett eget själv - som har en förmåga att uttrycka känslor på symbolisk nivå. 

Ambitionen hos Fonagy och hans forskargrupp har varit att vidareutveckla anknytningsteorin. 

                                                 
1 Peter Fonagy (psykolog, psykoanalytiker och forskare) är verksam vid Sub-Departement of Clinical Health 
Psychology, Univeristy College och vid Anna Freud Centre, båda institutionerna är belägna i London.  
2 Ett exempel på en stor auktoritet inom området är professor Uta Frith som forskar inom området autism. Enligt 
Frith är förmågan till ”theory of mind” nedsatt hos personer med autism. 
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De menar att det psykobiologiska syftet med anknytningen är att ge barnet möjlighet att 

utnyttja relationer i sin omgivning till att lära sig förstå sina egna och andras sinnestillstånd. 

Denna forskning är av stort värde på grund av att den sätter in tanke och känslomässig 

förståelse i samma referensram. Hypotesen är att den känslomässiga utvecklingen samverkar 

med den intellektuella/kognitiva och manifesteras i barnets mentaliseringsutveckling. 

 

Enligt Fonagy kan mentalisering definieras som ”vardagspsykologi” – andra närliggande 

begrepp/ord är: empati, att vara i den andres skor, reflektion, eftertänksamhet, att läsa andras 

och egna tankar och sunt förnuft. Att kunna uppfatta och tolka sina egna och andras 

sinnestillstånd (inklusive känslor) är kärnan i allt socialt samspel. Vi använder oss ständigt av 

”vardagspsykologi” för att förklara och förutsäga beteenden hos varandra. Enligt Baron-

Cohen (1993) använder vi en stor del av vår vakna och drömmande tid till att formulera 

omvärlden och oss själva. Men det är alltså inte något som barnet behärskar från födelsen – 

utan förmågan att skapa mening i sin tillvaro är något som växer fram genom att föräldern 

med sin omvårdnad hjälper barnet att bära sina egna känslor och inre tillstånd. Anknytnings- 

personens uppgift är att visa barnet att känslor kan uppfattas - att de kan förstås av någon 

annan - och att de också kan hanteras med hjälp av symboliskt tänkande. Man bör dock ha i 

minnet att mentaliseringsförmåga är en process genom hela livet. Den kan utvecklas – framför 

allt i nära relationer – i nya anknytningsrelationer, med partners, vänner etc och inte minst i 

den terapeutiska relationen. 

 

Fonagy (2001) har alltså intresserat sig för konsekvenser av förmågan att på ett mer avancerat 

sätt reflektera över både andras och sitt eget inre mentala tillstånd - något som benämns 

mentalisering. Hans forskning (Fonagy, 2001) visar att brister i samspel och spegling kan leda 

till brister i självutveckling, bristfällig perception av själv och andra samt bristande förmåga 

att reglera affekter. Den patientgrupp som Fonagy och hans kollegor varit mest inriktad på – 

är borderlinepersonlighetsstörning (BPD). Men de ger även exempel på att mentaliserings- 

baserade förhållningssätt kan användas vid andra diagnoser/problematik, där patientens 

”mind” misstolkar sina egna upplevelser av sig själv och/eller andra – alltså vid olika typer av  

”mentaliseringsstörningar” (disorder of mentalization).   
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Ett mentaliseringsbaserat behandlingsprogram (MBT3) har utvecklats vid Halliwick Day 

Hospital i London för patienter med BPD. Detta behandlingsprogram har även utvärderats och 

visat sig ha ”god evidens”4. I en undersökning med 38 patienter kunde Bateman och Fonagy 

(1999) visa på mycket goda resultat med avseende på självdestruktivitet, sjukvårdskostnader 

(antal vårddygn) och symptom av olika slag. MBT behandling har rönt mycket stor 

uppmärksamhet över hela världen och behandling och forskning har startats upp på många 

håll.  I Sverige pågår bland annat ett MBT-behandlingsprojekt för borderlinepatienter vid 

Huddinge sjukhus. 

 

Syfte 
 

Det huvudsakliga syftet med föreliggande arbete är att ge en introduktion till Fonagy och 

medarbetares teorier kring mentalisering. Syftet kan beskrivas enligt nedan: 

- Beskriva mentaliseringsteorin.  

- Kortfattat beskriva reflective functioning (RF) och hur bedömningen går till. 

- Ge exempel på mentaliserande förhållningssätt som man kan använda sig av i psyko- 

terapier/behandlingar vid BPD – men även vid annan problematik. 

 

 

Metod och avgränsningar 
 
Uppsatsen är en teoretisk litteraturstudie Det material jag använt mig av är till största del  

litteratur och vetenskapliga artiklar av Fonagy och hans forskargrupp i London. Förutom 

litteratur hämtade jag också inspiration och fakta från en föreläsning som Peter Fonagy höll i 

Stockholm i december 2006. Några intervjuer med ”experter” inom området har jag också 

hunnit med. I början av uppsatsskrivandet träffade jag överläkare/psykoanalytiker Göran 

Rydén vid Huddinge sjukhus - som berättade om det mentaliseringsbaserade behandlings- 

projekt för borderlinepatienter som han leder vid Huddinge sjukhus. I ett senare skede 

intervjuades leg. psykolog och psykoterapeut Peter Mühr - som utbildat sig i att bedöma 

”reflectiv functioning” (RF) vid Anna Freud Clinic i London. Han arbetar även som konsult 

vid ett behandlingshem där man inriktat sig på mentaliseringsbehandling5. 

                                                 
3  Mentalization-Based Treatment. 
4  Det finns bara några få välgjorda undersökningar på psykoterapeutisk behandling vid personlighetsstörning. 
5 Hammarby behandlingshem utanför Gävle. 
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Mentaliseringsteori 
 

Vad är mentalisering? 
 
Fonagy et al definierar mentalisering (mentalizing) som en kapacitet att uppfatta/skapa sig en 

bild om hur andra och man själv handlar utifrån mentala tillstånd, som till exempel tankar, 

känslor, fantasier, farhågor och föreställningar. Vi människor strävar ständigt att försöka 

förstå andra människors handlingar genom att ”gissa” vad den t ex tänker och känner. En stor 

del av vår tid upptas av att formulera omvärlden och oss själva. Mentalisering som begrepp 

ligger därför väldigt nära ”meaning making”. Så här formulerar sig Fonagy (1995) kring 

mentaliseringsbegreppet i en av sina texter; 

 

“Mentalizing refers to the capacity to perceive and understand oneself and others in 

terms of mental states (feelings, beliefs, intentions and desires). It also refers to the 

capacity to reason about ones own and others behaviour in terms of mental states, i.e. 

reflection. The emergence of this depends upon the caregivers capacity to more or less 

accurately perceive intentionality in the infant! Mentalization comes about through the 

childs experience of his mental states being reflected on, through experience of affect-

laden interactions with the caregiver. The parent reflects upon the child´s behaviour and 

responds in a way that at once soothes the child´s distress (promoting intimacy and 

sameness) and also suggest a mode of coping (promoting autonomy and separateness). 

Mentalization by the parent provides or confronts the children with a presentation of the 

contents of the parents mind that is both the same and different from the contents of the 

child´s mind. Behaviour becomes predictable, promotes and maintains attachment 

security, facilitates the apperance-reality distinction, enhances communication, 

encourages meningsful connections between the internal and external worlds. The 

psychoanalyst´s task is in some way analogous to that of the parents”.  

 

Man kan även beskriva vad mentalisering är i nedanstående punkter - som jag hämtat från ett 

utbildningsmaterial från MBT-projketet vid Huddinge Sjukhus6. 

- Känslighet inför andras och egna känslor. 

- Att räkna ut vad andra personer kan och vet. 

- Att avläsa och svara på intentioner. 

                                                 
6 Hämtat från Göran Rydéns föreläsningsmaterial.. 
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- Att avläsa lyssnarens mått av intresse för det man talar om. 

- Att upptäcka en talares avsedda mening. 

- Att förutse vad andra kan tänka om det man gör. 

- Att förstå missförstånd. 

- Att luras eller förstå när någon luras. 

- Att förstå skälen till människors (andra och eget) agerande. 

- Att förstå ”oskrivna regler”. 

 

Man kan se mentalisering som en skyddande buffert i människans förmedvetna/omedvetna 

lager som bidrar till att skapa mening och förhindra fragmentering. Det är en automatisk 

process som kan liknas vid en ”autopilot” i vårt samspel med andra människor. Denna 

”autopilot” - som till stor del är av implicit/procedurell natur - utvecklas i samspel med de 

närmaste vårdarna.  

 

Det börjar med anknytning – en förutsättning för att lära sig mentalisera 
 

”Anknytningsteorin handlar just om tråden till andra. Hur vi inför avklippningen av 

navelsträngen redan börjat skapa psykologiska band till den andra. Att vi alltså föds med 

förmågan att väva en anknytningstråd till en eller flera viktiga personer. Att vi under det 

första levnadsåret har förutsättningar att skapa ett sådant band, att vi i den relationen 

(eller de, om flera viktiga finns till hands för barnet) -  kan börja dialogen inåt med våra 

egna affekter och behov, liksom dialogen med yttervärlden. Banden till dessa personer är 

livsviktiga, för det är just i dessa relationer, som vi ska tillägna oss förmågan att tolka 

anstormningen av signaler inifrån oss själva och från yttervärlden”. (Landerholm, 2002) 

 

Utgångspunkten för Fonagy et al är Bowlbys teori om anknytning. Anknytning är en svensk 

översättning av det engelska begreppet ’attachment’. Anknytningsteorin var ursprungligen en 

teori om den process vars resultat är ett psykologiskt band mellan spädbarnet och dess 

närmaste vårdare (Bowlby, 1969).  Bowlby lade grunden till den psykologiska anknytnings- 

teorin - och enligt honom måste spädbarnet för att överleva ”vara utrustat med ett 

beteendesystem vars funktion är att främja tillräcklig närhet till den huvudsakliga vårdaren7 – 

oftast modern – så att föräldrabeskyddet underlättas”. Barnet knyter känslomässigt an till den 

                                                 
7 Senare forskning har visat att spädbarnet är kapabelt att knyta an känslomässig till fler än en vårdare. 
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vuxna person som vårdar det - eftersom detta ger en upplevelse av trygghet. Utifrån sina 

upplevelser i detta tidiga känslomässiga samspel bygger barnet upp inre arbetsmodeller för 

relaterande till andra (Broberg, 1999). 

 

Med begreppet inre arbetsmodell (internal working model) menas de föreställningar om sig 

själv och sina relationer till andra människor som barnet utvecklar. De inre arbetsmodellerna 

rymmer såväl medvetna som omedvetna aspekter och de har både kognitiva och affektiva 

komponenter. Begreppet inre arbetsmodell kan även ses som hierarkiskt överordnat Sterns 

(1985) begrepp RIGs (Repeated Interactions being Generalized) vilket innebär att ett flertal 

RIGs tillsammans bildar en inre arbetsmodell av sig själv och andra. Stern har i sina senare 

skrifter utvecklat dessa tankar och talar nu istället om scheman ”vara med annan” (schemas-

of-being with) (Stern, 2005). Dessa scheman varierar kraftigt beroende på hur lyhört och 

samstämt det känslomässiga samspelet mellan barnet och dess vårdare är – eller har varit.  

 

Begreppet trygg bas är det mest centrala inom anknytningsteorin. Begreppet beskriver för- 

älderns förmåga att utgöra en ”hamn” (a haven of safety) för barnet (Bowlby, 1969). Det är 

från denna hamn som barnet utgår ifrån i sitt utforskande av världen och det är dit barnet 

återvänder för känslomässig påfyllning. Barnet vågar riskera den osäkerhet som en ny 

situation medför för det litar på att föräldern är tillgänglig. Barnet har en inre förvissning att 

de alltid kan ”återvända till basen”. Existensen av en trygg bas ger den känsla av ”felt 

security” - som individen behöver (barnet såväl som den vuxne) för att hänge sig åt 

nyfikenhet och sitt behov av att utforska världen. Det är först när individens upplevda 

trygghet/säkerhet minskar (genom yttre hot, förlust, sjukdom) som anknytningsbeteendet åter 

träder i förgrunden. Detta sätt att använda sig av sina anknytningspersoner benämns trygg 

anknytning (Ainsworth et al, 1978). 

 

Om det är så att barnets relation till föräldern präglas av osäkerhet påverkas barnets förmåga 

att undersöka världen negativt. Eftersom barnet inte kan lita på att föräldern finns där som en 

trygg bas när det behöver tröst eller känslomässig påfyllning utvecklas defensiva strategier. 

Antingen klamrar sig barnet ängsligt fast vid föräldern (dvs aldrig lämna basen) eller så kan 

det bete sig som om basen inte behövs - dvs inte använda den för känslomässig påfyllning 

eller för ökad egen säkerhet. Den första av dessa två anknytningsmönster benämns otrygg/ 
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ambivalent och den andra otrygg/undvikande (Ainsworth et al,1978). En fjärde typ av anknyt- 

ningsmönster - otrygg-desorganiserad – har senare identifierats av Main och Solomon. Detta 

anknytningsmönster – som i hög grad bygger på rädsla – har av flera forskare visat sig vara en 

betydande riskfaktor för individens fortsatta utveckling  (Broberg m fl., 2006). 

 

En av de viktigaste känslomässiga lärdomarna under spädbarnsperioden, som sedan finslipas 

under uppväxten, är hur man tröstar sig själv när man blivit upprörd eller ledsen. Konsten att 

lugna sig själv är en grundläggande förmåga som man tillägnar sig i en intersubjektiv relation. 

En del psykoanalytiker, som John Bowlby och D.W Winnicott, ser detta som ett av de nöd- 

vändigaste psykiska verktygen. Enligt dessa forskare lär sig emotionellt friska barn att lugna 

och trösta sig själva, genom att ta hand om sig själva på samma sätt som deras föräldrar tog 

hand om dem. Och det gör att de inte är så känsliga för känslostormar. För de minsta 

spädbarnen kommer trösten från föräldrarna: en mor hör att barnet börjar gråta, lyfter upp 

henne, håller henne i famnen tills hon lugnar sig. Det är denna  biologiskt grundade lyhördhet 

som hjälper barnet att börja lära sig hur det kan göra detsamma själv.  

 

Under en kritisk period mellan nio och arton månader, bildas i snabb takt nervförbindelser 

mellan det orbitofrontala området i frontallobscortex och det limbiska systemet - vilket 

kommer att göra frontalloben till en av de viktigaste ”avstängningsknapparna” för upprörda 

känslor. Ett barn som blivit tröstat otaliga gånger har lärt sig att bli lugn och har starkare 

kopplingar i dessa nervkretsar - och kommer därför under hela livet att ha lättare att lugna ner 

sig när han eller hon känner sig upprörd (Gabbard, G, O, Miller, L, A. & Martinez, M., 2006). 

En forskare som Fonagy även refererar till i detta sammanhang är Allan Schore (2003), som i 

sin forskning betonat att kvalitén i anknytningen påverkar mognaden av barnets stress och 

copingstrategier i höger hjärnhalva. Enligt Schores teori sitter ”självets centrum” (affekt- 

regleringssystemet) i höger hjärnhalva - och det är med denna del som människan uppfattar 

och reglerar sina känslotillstånd (Fonagy, 2004). 
 

För att återknyta till Fonagy m fl så har dessa forskare vidareutvecklat både anknytningsteorin 

och ”theory of mind begreppet” genom att föra dem samman. De menar att anknytnings- 

relationen/-erna gör det möjligt för barnet (även den vuxne) att utveckla förmågan att förstå 

mentala tillstånd hos själv och andra. Vidare så har de visat att trygg respektive otrygg 
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anknytning påverkar barnets mentaliseringsförmåga. Barn med trygg anknytning har genom- 

gående en mer avancerad och korrekt mentalisering än barn med otrygg anknytning.  

 

Mentalisering kommer till stånd genom att föräldrar är ”good enough” och tonar in och 

reflekterar över barnets olika mentala tillstånd. Den mest ändamålsenliga hjälpen från 

anknytningspersonen är enligt Fonagy ”…när barnets akuta affektiva tillstånd, på ett 

omsorgsfullt, men inte övermannande sätt, återspeglas till barnet” (Fonagy m.fl., 2002). 

Fonagy refererar även till Bions begrepp om emotionellt härbärgerande och menar att 

erfarenheten av att en anknytningsperson tar hand om barnets upprördhet och gör den mindre 

obehaglig är betydelsefull.  
 

Anknytningsteorin belyser alltså betydelsen av tidiga sociala relationer. Genom omvårdnad, 

präglad av lyhördhet och trygghet lär sig barnet att ta ansvar för sina egna känslomässiga 

behov, uppfatta andras och tillitsfullt fungera tillsammans med sina medmänniskor. Allt detta 

gör det tydligt att mentalisering inte bara är en kognitiv process utan tar sin början genom 

”upptäckandet” av affekter genom relaterande till primära objektrelationer. Det är genom 

detta som affekreglering spelar en viktig roll i Fonagy m fl utvecklingsteori och teorier 

gällande psykopatologi. Affekter ses som ett ”preludium” till mentalisering. 

 

Självutveckling enligt mentaliseringsteorin  
 

Bowlby talar om vikten av att anknytningspersonen är optimalt inkännande och Kohut talar 

om vikten av att anknytningspersonen fungerar som ett empatiskt speglande självobjekt för 

optimal självutveckling. Enligt mentaliseringsteorin är det för varje barn framför allt av 

avgörande betydelse att i förälderns inre föreställningar finna en riktig bild av sig själv som en 

person med egna inre uppfattningar/intentioner. Eller att föräldern som Winnicott uttryckte 

det ”ger tillbaka barnets eget själv till barnet” (Winnicott, 1967, s 33). När detta inte lyckas 

kan det – enligt Fonagy et al - leda till att barnet utvecklar ett alienerat (eller främmande) själv 

(’alien self’) eller i Winnicotts terminologi ”ett falskt själv”.  

 

Fonagy menar att förälderns förmåga att reflektera över sin egen inre värld - är relaterad till 

dennes förmåga att emotionellt ta hand om det egna barnet – att visa intresse för sitt barns inre 

känslotillstånd. Han uttrycker det fint när han säger att det är viktigt att föräldern förmår att ha 
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barnets ”mind in mind” (Fonagy 2001). Diana Fosha (2003) har i en av sina skrifter lagt till 

heart i Fonagys underbara fras ”existing in the mind of the other” – för att betona den 

affektiva beståndsdelen i reflektionen. ”Existing in the heart and mind of the other” – det 

tycker jag låter fantastiskt fint.  

 

Enligt Fonagy et al är det alltså viktigt att föräldern har barnets ”mind in mind” för att en 

trygg anknytning och koherent själv ska utvecklas. Processen är intersubjektiv: barnet lär 

känna förälderns inre medan föräldern försöker förstå och ta till sig barnets olika ”tillstånd”. 

Barnet uppfattar genom förälderns beteende inte bara förälderns reflekterande hållning utan 

också att föräldern tar för givet att barnet har ett psykiskt inre liv med önskningar och 

uppfattningar. Barnet tar in att föräldern föreställer sig att barnet har egna avsikter. Det är 

denna föreställning som införlivas och bildar självet. Om föräldern/vårdgivaren med hjälp av 

sin reflekterande förmåga skapat sig en riktig bild av barnets sätt att förhålla sig, blir det 

möjligt för barnet att ”finna sig själv i den andre” som en psykiskt reflekterande individ.  

 

En sensitiv vårdare relaterar alltså till barnet som ett subjekt långt innan barnet har begrepp 

om andra personers ”minds” – subjektivitet. Vårdarens upprepade speglande av hur hon/han 

upplever barnet hjälper till att modulera barnets emotion och kognition samt att skapa ett 

första symboliskt system. Detta underlättar vidare uppbyggnad av självstrukturer och 

kapacitet för självreglering. Ett liknande tänkande kring barnets första självstruktur finner vi 

hos Daniel Stern – bland annat i hans bok ”Spädbarnets interpersonella värld” (1985). 

Likheterna är slående.  

 

Stern har i sin senaste bok - Ögonblickets psykologi (2005) - vidareutvecklat sin syn på 

intersubjektivitet – vårt behov av att dela mentala landskap med en annan. Han menar att vi är 

ett socialt släkte och att vårt ”mind” har ett medfött behov av intersubjektivitet. Spädbarnet 

har t ex ett behov av att förstå moderns intention och att härma henne för att på så sätt få till 

stånd ett affektivt möte. Senare i utvecklingen behöver det lilla barnet få en upplevelse av 

moderns inre värld och att modern samtidigt upplever barnets. För en stund uppstår då ett 

möte – enligt Stern - där de liksom delar värld med varandra – deras ”mind” blir liksom ett. 

Han betonar mötesögonblickets betydelse - ”moments of meeting”-  både i vardagslivet och i 

psykoterapier.  
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Anknytningspersonens ”mind-mindedness” – dvs förmågan att fånga in sinnestillstånd, är 

förutsättningen för att mötesögonblick ska uppstå. Enligt studier som Elizabeth Meins et al 

(1999) genomfört fann de tydliga samband mellan mödrars användning av språk till att ge 

”mind-relaterade” kommentarer och barnets senare förståelse av sinnet, psyket och förmåga 

till lek. Det räckte inte bara med en trygg anknytning utan mödrars förmåga till att fortlöpande 

läsa barnets känslotillstånd och inre tillstånd (affektintoning) och uttrycka det explicit var 

avgörande för hur barnet utvecklades språkligt och barnets senare förståelse av psyket. Barn 

med ”mind-minded mothers” utvecklades till att förstå egna och andras inre tillstånd, och bli 

narrativa angående egna känslotillstånd och mentala tillstånd, i högre utsträckning än barn till 

icke lyhörda mammor (Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. & Target, M., 2002). 

 

Även Ainsworth förespråkade begreppet lyhördhet – som innebär att föräldern inte primärt 

utgår ifrån de egna behoven av att ge – utan sätter sig in i vad barnet behöver och egentligen 

vill i just denna situation. Lyhördhetsbegreppet har under det senaste decenniet utvecklats 

vidare. Peter Fonagy menar att en förälders reflekterande sinne (reflective functioning) dvs 

förmågan att reflektera över barnets emotionella värld – är en avgörande kvalitativ variabel i 

omvårdnaden. En förälder som kan reflektera över sin historia har bättre förutsättningar för att 

kunna reflektera över vilka motiv som styr barnets inre (Bateman & Fonagy, 2004, 2006). 

 

Tidiga erfarenheter av att vara tillsammans med andra människor – i första hand föräldrarna – 

ger alltså barnet möjlighet att bygga upp och organisera ett brett sortiment av Själv - Andra 

representationer. Ju bättre barnet lär sig att förstå andra ju bättre lyckas de ur dessa många 

Själv – Andra representationer aktivera de representationer som verkar passa bäst att reagera 

på i det aktuella interpersonella mötet. Betydelsen av detta utforskande av andra människors 

sätt att vara - är en föregångare till det lilla barnet gällande dess förmåga att registrera egna 

psykiska erfarenheter - och tillskriva dessa betydelse. Denna förmåga hos det lilla barnet 

ligger till grund för t ex affektreglering, impulskontroll, självobservation – byggstenar i 

individens självorganisation.  

 

Som filosofen Hegel (1807) lärde oss är det bara genom att lära känna en annans inre som 

barnet riktigt lär sig att förstå olika psykiska tillstånd. 
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Självagens - mentaliseringsutveckling 
 

Agens, att ha en upplevelse av att vara den som styr, både de egna handlingarna, i viss mån 

intensiteten i upplevelsen av känslor och uttrycket av dessa, är nödvändigt för att känna sig i 

psykisk balans. Hit hör också förmågan att reglera avståndet till andra människor och försvara 

gränser för intrång. Fonagy et al (2002) beskriver en utveckling av självagens i fem steg: 

fysisk, social, teleologisk, intentionell och representationell. Det är dock viktigt att komma 

ihåg att det inte är stadier – det går in i varandra. 

 

1) Fysiskt förhållningssätt omfattar förståelse av minst två kausala samband; dels självet som 

en fysisk entitet med kraft som källa till handling, dels självet som kan få tillstånd förändring i 

yttervärlden. Barnet förstår att det händer något när det signalerar. Den första känslan av 

agens – barnet signalerar hunger, gråt, äter blir mätt, trött, sover – ett visst känslotillstånd 

förändras – och orsakssambandet blir klarare för barnet. 

 

2) Socialt förhållningssätt innebär att barnet förstår att dess signaler kan påverka och förändra 

andras (föräldrarnas) känslor och beteende. En följsam förälder är uppmärksam på affektiva 

skiftningar hos sitt späda barn och återspeglar dessa. Genom att ständigt få sina affekter 

återspeglade upptäcker barnet sig självt (”jag är den som har dessa känslor”) – och föräldern. 

Att se sina inre tillstånd i en annans ansikte ger en känsla av agens - en känsla av att det jag 

känner och gör påverkar vad mamman/pappan känner och gör. 

 

3) Teleologiskt förhållningssätt, som man kan se hos barn vid 8-9 månader, innebär att barnet 

kan välja mellan olika handlingar som leder till ett visst mål. Man förstår att handlingar har 

syften, att människor gör saker för att uppnå något, men handlingar bedöms enbart utifrån 

sina fysiska synbara resultat (konkret). ”Jag kan bara tro att du älskar mig om du kommer hit 

genast”. Fonagy et al menar att personer med BPD har ”stannat i utvecklingen” och är kvar 

på den teleologiska nivån pga att de inte haft ”good enough” föräldrar. Bristande förmåga till 

mentalisering hos dessa leder till en upplevelse av att den yttre verkligheten och den inre 

mentala världen är separerade från varandra. Det teleologiska förhållningsättet gör också ofta 

att individer med borderline-problematik misstolkar andra människors beteenden: Att min vän 

kom för sent till vår träff, betyder att hon inte tycker om mig”.  
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För att förklara varför vissa barn/personer ”blir kvar” i den teleologiska utvecklingsnivån 

använder sig Fonagy et al av två andra begrepp för att beskriva hur små barn upplever 

verkligheten: Det ena är psykisk ekvivalens som innebär att barnet uppfattar den psykiska 

verkligheten som identisk med den fysiska verkligheten. Och den andra är pretend mood 

(play) som innebär att när barnet leker uppfattar det fantasi och verklighet som åtskilda och 

helt frikopplade från varandra - som om det inte fanns något som helst samband mellan inre 

och yttre verklighet. Om jag förstått Fonagy rätt så menar han att ”spelet” mellan psykisk 

ekvivalens och pretend mood utgör en av vägarna mot mentalisering – en intra-process som 

hjälper till att hantera livet - samtidigt som utvecklingen påverkas av det som sker mellan- 

mänskligt. Han menar vidare att dessa är universiella utvecklingssteg och att det bara är när 

dessa blir dominanta och rigida som det kan bli patologiskt. 

 

Om man ska beskriva en normal mentaliseringsutveckling hos barn 2 till ca 5 år  (Fonagy & 

Target, 1997) så måste barnet göra en övergång från denna splittrade modalitet – psykisk 

ekvivalens och pretend mood – till en integrerad mentalisering (reflective mode). Barnets 

erfarenheter av att hennes mentala tillstånd blir reflekterade i anknytningsrelationen och 

genom trygg lek med förälder eller äldre barn underlättar integrationen. I ett ”lekområde” ger 

föräldern alternativa perspektiv i form av tankar och känslor som förbinder till yttervärlden – 

och representerar ett alternativt perspektiv utanför barnets ”mind”. Detta hjälper till i 

utvecklingen mot ”reflective mode” eftersom mentalisering bland annat innebär att kunna 

förena och kombinera den inre och den yttre världen.  

 

För att en normal mentaliseringsutveckling ska komma till stånd - är det mycket viktigt att 

speglingen8 (av intensiva affekter) sker på ett sådant sätt - att barnet samtidigt bekräftas och 

uppfattar att dess affekter går att stå ut med. Det vill säga att affekterna/känslorna inte är 

överväldigande och farliga utan hanterbara och föränderliga. Speglingen ska – enligt Fonagy 

et al - ha ett tillägg av marking/en ytterligare modalitet (det ironiska tillägget). Ett exempel på 

sådan spegling kan vara att mamman tröstar sitt gråtande barn efter en vaccination. Samtidigt 

som hon snabbt speglar barnets smärta och rädsla – lägger hon till affekter som egentligen är 

oförenliga med barnets tillstånd. Hon återger alltså en mer komplex känsla och hjälper barnet 

                                                 
8 Fonagy hänvisar till George Gergely and John Watsons ”psycho-feedback eller social biofeedback model.  
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att uppfatta känslan som analog - men inte identisk med upplevelsen. Detta för att visa ”du 

och jag – vi är inte samma”. 

 

Fonagy menar att upprepade erfarenheter av detta slag rubbar barnets föreställning om att dess 

affekter är en direkt återspegling av den yttre verkligheten - en sk teleologisk uppfattning. 

Och att det så småningom förstår att affekter är inre tillstånd, som visserligen har förbindelse 

med den yttre verkligheten, men inte är identisk med den (Fonagy et al, 2002). Barnet lär sig 

sålunda genom erfarenhet att den andra inte tänker/känner exakt som hon och ”lämnar” därför 

det teleologiska tänkandet. Det är först då som intersubjektivitet blir möjligt. Mentalisering 

refererar just till processen att kunna ta en ”intentional stance”9 – dvs. behandla människor 

som intentionella varelser i stället för objekt utan ”minds”.   

 

4) Intentionellt förhållningssätt – utvecklas under det andra levnadsåret som ett resultat av att 

barnet börjat förstå att andra inte nödvändigtvis tänker och känner detsamma som hon/han 

själv. Barnet har förstått att dess handlingar orsakas av mentala tillstånd. Barnet förstår också 

att handlingar inte bara kan åstadkomma förändring i den fysiska världen, utan också i 

mentala tillstånd. Det kan sätta sig in i andra människors tankar och känslor – och börja 

återberätta sig själv. Barnet börjar utveckla metakognition – kan tänka om sitt eget tänkande. 

 

5) Representationellt förhållningssätt (vid ca 4-5 års ålder) betyder att barnet har förstått att 

handlingar orsakas av inre tillstånd som är representationer – inte ”karbontryck” av verklig- 

heten. Det vill säga inte längre direkta avtryck - ”samma som” - av yttervärlden som vid det 

teleologiska förhållningssättet. Det börjar gå bra att tvivla och korrigera. En relaterad förmåga 

är förmågan att förstå självets intentioner som tidsmässigt och kausalt ordnade, sk 

”autobiografiskt själv” (hör ihop med ökad minneskapacitet). Efterhand som barnet börjar 

förstå att andra inte nödvändigtvis tänker och känner detsamma som hon/han själv, blir 

förhållningssättet allt mer intentionellt: Barnet börjar resonera utifrån de föreställningar som 

den andre kan tänkas ha och utvecklar på så sätt en teori om ”psyket” (theory of mind).  

 

Vid 4-5 år sker alltså en integration mellan psykisk ekvivalens och pretend mood till 

“reflective mode” – barnet förstår då att inre och yttre hänger ihop - men kan skiljas åt.  Först 
                                                 
9 Ett begrepp som utvecklats av filosofen Dennet (1987). 
 

                                                                   17  



förstår barnet att människor har olika känslor, sedan att de har olika tankar om samma yttre 

verklighet.  

 

Den ovan beskrivna utvecklingen kan också exemplifieras så här: Ett 3-årigt barn till en 

deprimerad mamma känner att mamma ligger i sängen på grund av att hon (barnet) är oälskad 

och dålig. Vid 4-5 år kan hon i stället tänka att det inte beror på mammans känslor för henne – 

det är i stället något i mammans ”huvud” (reflective mode). Vid 7 år kan barnet producera en 

kontextuell berättelse: ”Mamma är deprimerad för att hennes mamma dött, pappa lämnat 

henne och på grund av att vi inte har så mycket pengar.” Denna mentala utveckling gör 

naturligtvis barnet – och den vuxne – mindre sårbara. 

 

För lite och för mycket affektiv spegling kan sålunda resultera i psykopatologi – lagom är 

bäst. Bristfällig spegling leder till att en inre representation inte skapas och barnet lämnas 

ovetande om både vad det känner och om hur känslorna kan modifieras. Detta kan leda till att 

känslor systematiskt kommer att ”regleras ner” och undervärderas som information - och i 

stället bli en källa till ångest, hjälplöshet, skam och skuld mm. Perfekt spegling å andra sidan 

är inte heller någon hjälp för barnet. Utan leder till att en inre representation av affekten 

skapas - som i sig blir skrämmande och inte får symbolens kraft att minska intensiteten i 

affekten. Fonagy menar att perfekt spegling till och med kan leda till att affekten förstärks, så 

att den inre representationen kommer att innehålla för mycket av den ursprungliga upp- 

levelsen. I stället för att förse personen med ett sätt att minska affektens intensitet, stimuleras 

affektens fysiologiska uttryck, vilket sätter igång en eskalerande spiral där affekten hela tiden 

förstärks. Detta kan vara fallet med människor med panikångest (Bateman & Fonagy, 2004). 

 

Sammanfattningsvis så utvecklas mentaliseringsförmågan i samspel med de närmaste 

vårdarna (finns biologiskt förberedd) och är avgörande för en människas självorganisation. I 

denna samspelskontext sker en explosion av psykiska förmågor; agens, affektreglering, 

självreglering, impulskontroll, skilja inre från yttre, andras från eget och verklighet från 

fantasi – psykiska förmågor som gör att vi kan fungera så bra som vi gör. Bristfällig 

spegling/omhändertagande kan å andra sidan leda till att dessa psykiska förmågor inte 

utvecklas på ett adaptivt sätt.  
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Desorganiserad anknytning och det alienerade självet (”alien self”) 
 

På senare år har det kliniska intresset förskjutits från indelningen trygg respektive otrygg 

anknytning till organiserad respektive desorganiserad anknytning. Att ha en otrygg strategi är 

bättre än att inte ha någon strategi alls, och i vissa riskmiljöer kan till och med ett beteende 

som speglar en undvikande otrygg anknytningsstrategi vara mer gynnsamt än ett tillitsfullt 

förhållningssätt (Broberg m fl, 2006). En mängd forskningsresultat visar dock på de lång- 

siktiga negativa konsekvenserna av dessa anknytningsbrister. Som tidigare nämnts har 

Fonagy och hans kollegor bland annat visat att barn med trygg anknytning genomgående har 

en mer avancerad och korrekt mentalisering än barn med otrygg anknytning (Fonagy & 

Target, 1997; Fonagy, 2001). En otrygg anknytning är dock inte patologisk – utan den bör 

snarare ses som en riskfaktor som i kombination med andra risker kan försvåra en individs 

emotionella anpassning. 

 

Utvecklingen av en mentaliserande självorganisation förutsätter – som ovan nämnts - en 

sensitiv attachmentfigur som gör det möjligt för barnet att finna ”sig själv” representerat i den 

andre. Barn med desorganiserad anknytning har dock inte lyckats med detta – barnet har blivit 

för försummat. När ett barn som signalerar behov av skydd i stället till exempel möts med 

aggressivitet så skapas förvirring. En situation uppstår som kan karaktäriseras som ”en rädsla 

utan slut”- när den som ska förmedla trygghet i stället väcker det motsatta. Barnet möter en 

förälder som uppfattas som skrämmande eller skrämd, som antingen visar rädsla för barnet 

eller rädsla för sin egen rädsla. Det desorganiserade anknytningsmönstret har därför av 

förklarliga skäl visat sig vara en betydande riskfaktor för individens fortsatta utveckling. 

Speciellt om han eller hon utsätts för andra påfrestningar. Forskare har med nya data visat att 

den grupp barn som utvecklar en desorganiserad anknytning nog är större än vad vi tidigare 

trott, den uppskattas i dag till ca 10 - 15 procent av normalpopulationen10 (Lyons-Ruth, K & 

Jacobwitz, D. 1999). 

 

Forskare betonar att föräldrars missbruk, psykisk sjukdom och våldsbenägenhet ökar risken 

för att barn ska utveckla desorganiserad anknytning. Och många gånger bär föräldrar till dessa 

                                                 
10 I uttalade riskgrupper – exempel i familjer där man belagt förekomsten av fysisk eller psykisk 
misshandel/vanvård, har andelen barn med desorganiserad uppgått till 80% i vissa studier  (Lyons-Ruth, Conell 
& Zoll, 1989). 
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barn på egna trauman som väcks till liv när de möter det behövande egna barnet. De kan på en 

omedveten nivå inte hantera barnets krav på närhet och står inte ut med barnets vädjan om 

kontakt11. Jag kommer senare – i avsnittet om reflekterande funktion (RF) – att visa att det 

inte är ovanligt att en låg mentaliseringsförmåga/reflekterande funktion ”förs över” från 

generation till generation. Barnet får dessa brister i arv.  

 

Enligt anknytningsteorin utvecklas självet i en affektreglerande kontext tillsammans med 

föräldrarna. Barn som utvecklar en desorganiserad anknytning får ingen möjlighet att utveckla 

ett agentivt själv – självstrukturen blir även desorganiserad/fragmenterad/försvagad. I stället 

för att finna sig själv representerat i den andre, lär sig dessa barn tidigt mentalisering för att 

kunna läsa av och förutse föräldrarnas – ofta skrämmande – agerande. Ett alienerat själv (alien 

self) utvecklas genom att barnet som en del av sin identitetsupplevelse tar in den andres (alien 

others) inre med dess förvrängda, frånvarande eller illvilliga bild av barnet - se figur nedan.       

 

Anknytningspersonens bristfälliga spegling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnet kan inte ”finna sig själv i den andre” som en intentionell varelse – internaliserar i 

stället en representation av ”the alien other” i självet.  

 

Figur 1: Födelsen av det ”alienerade självet” (alien self)  

 

Winnicott (1967, s 23) uttryckte detta bra när han skrev: ”Vad är det babyn ser när han/hon 

tittar på moderns ansikte? Hur ser hon ut i samband med vad hon ser där…, hur blir det för 

                                                 
11 Det är svårt att inte komma och tänka på Selma Fraibergs bok The Ghost in the Nursery. 
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babyn om mammans uttryck återspeglar hennes eget dåliga humör, eller ännu värre, hennes 

stela försvar. Babyn/barnet tittar - men ser inte sig själv… Denna bild blir sedan fröet till en i 

självet lagrad potentiellt plågande röst som är en annans, främmande och inte möjlig att 

assimilera. Det är något som är jag – men ändå inte jag…. 

 

En individ med desorganiserad anknytning har stannat i utvecklingen på grund av bristande 

omsorg. Hon/han har mentaliseringsförmåga – men denna har inte samma positiva roll i 

självorganiseringen som hos tryggt eller otryggt anknutna barn. Desorganiserade barn ges 

ingen möjlighet att utforska sitt eget inre representerat i förälderns inre - utan tvingas lära sig 

tolka den del av förälderns inre som utgör ett hot mot det egna självet (Bateman & Fonagy, 

2004, 2006). Uttalade och långvariga känslomässiga kränkningar, t ex grymma och sadistiska 

hot, förödmjukelser och ren och skär elakhet kan alltså få en paradoxal effekt. Barn som 

utsätts för sådana kränkningar kan bli extremt uppmärksamma på andra människors känslor - 

och de blir extra vaksamma på hotsignaler. En sådan tvångsmässig upptagenhet vid andras 

känslor är typisk för psykiskt misshandlade barn, som i vuxen ålder lider av intensiva och 

snabba känslosvängningar. Många av dessa är mycket skickliga på att uppfatta andra 

människors känslor – och förstå andra, men inte sig själva. De är enligt Fonagy inte ”mind 

blind”, men däremot inte heller ”mind concious”. 

 

Det alienerade självet (eller främmande självet) är skapat av en massa dåliga RIG:s12 eller 

alltför bristfälliga ”scheman att vara med annan” om man använder sig av Daniel Sterns 

(1984, 2005) terminologi. Ofta handlar det om händelser där skamaffekter och avvisande är 

inblandat - ”man sträcker ut sig mot någon, men får inget svar”. Som så mycket annan 

”relationell erfarenhet” har det alienerade självet gett avtryck i det implicita minnet - och är 

därför oåtkomligt för ord. När man ska använda ord blir det svårt eftersom det är ordlöst – det 

både finns och inte finns. Man kan också uttrycka det som att; fragmenteringen av självet har 

lett till att en del av självet inte är tillgängligt för en själv. Man kan kanske likna det vid ett 

”svart hål” eller en tomhetskänsla. Det handlar om osymboliserade erfarenheter som ofta 

artikulerar sig som smärtor, sjukdomsupplevelser, yrsel, trötthet etc. Men det alienerade 

självet ger sig inte alltid till känna – det uppstår i vissa situationer. I strukturerade 

sammanhang kan t ex individen fungera – men i familjelivet blir det en avgrund. 

                                                 
12 Repeated Interactions being Generalized 
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Fonagy menar att eftersom alla barndomar innehåller föräldrabrister så har alla människor 

aspekter av sitt själv som är falsk eller ”alien”. Men när självbilden till stor del består av 

”alien self” har man i de viktigaste relationerna mötts av den andres (alien other) projektioner 

i stället för att bli speglad för den ”man verkligen är”, i de känslor och de egenskaper som är 

just de egna. Man tvingas ta in den andres projektion eller avstängdhet i stället för att kunna 

forma en egen självbild som överensstämmer mer med det egna inre. I ett sådant möte har inte 

funnits utrymme för den genuina kontakt som möjliggör verklig kommunikation mellan 

människor. Det har inte funnits utrymme för att vara två i mötet samtidigt, för att utveckla en 

känsla och förståelse för det egna mentala tillståndet såväl som den andres – att det finns, har 

en mening och att de skiljer sig åt.  

 

Fonagy och Batemans beskrivning av ”alien self” tycker jag har bidragit till ökad förståelse 

för både hur och varför svårigheter kring mentalisering (”integrering”, förmåga att kunna 

sörja, stå ut med separathet eller genuin närhet, försvagat själv etc) uppstår/kvarstår. Detta 

tänkande, tycker jag, fångar in den relationella aspekten av psykisk utveckling inom individen 

på ett fördjupat och mer tydligt sätt. Dock tycker jag att begreppet ”alien” är illa valt – det för 

tankarna ut i rymden…. ”alien” varelser… 
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Mentaliseringsbrister vid personlighetsstörning - BPD 
 

Mentalisering är en viktig social-kognitiv kapacitet som har hjälpt människan att skapa 

effektiva sociala grupper. Denna förmåga förvärvas – som ovan beskrivits - i en social 

kontext, men förmågan är biologiskt förberedd på samma sätt som språkanlaget. Och på 

samma sätt som språket är mentalisering en social förmåga som påverkas av vad som ”läggs 

ut” av föräldrarna för att använda Vygotskys terminologi (Vygotsky, 1986). För att barnet ska 

lära sig mentalisera/reflektera krävs att barnet interagerar med en ”more skilled mentalizer”. 

Och beroende på kvalitén i detta samspel utvecklar barnet olika nivåer av reflekterande- 

förmåga - det handlar om ett kontinuum – från mycket god förmåga till mycket bristfällig.  

 

Men vad är det för faktorer som gör att det kan ”gå fel” i mentaliseringsförmågan? Fonagy 

et al nämner tre faktorer/omständigheter: a) Barnet har en medfödd känslighet13. b) Anknyt- 

ningspersonen klarar inte sin speglingsuppgift (en otrygg bas). c) Barnet som utsätts för 

trauma kan stänga av sin mentaliseringsförmåga (trauma som förstör leken) (Bateman & 

Fonagy, 2006). 

 

Desorganiserade barn har mentaliseringsförmåga – men denna är ofta dysfunktionell på olika 

sätt. Personer med BPD är t ex ofta ”hyggliga mentaliserare” - förutom i nära attachment-

relationer – förmågan är alltså kontextuell. När ”anknytningssystemet” är påslaget tenderar de 

att ha inkonsekventa och felaktiga uppfattningar av själv och andra och nedsatt förmåga att 

reglera sina känslor. BPD benämns också emotionellt instabil personlighetsstörning – vilket 

ger en bättre bild av vad diagnosen handlar om. Personer med denna diagnos är ofta 

emotionellt instabila, impulsiva, osäkra på sig själva – negativ självbild och de har ofta 

instabila relationer – relationsproblem (Bateman & Fonagy, 2006).  

 

Vid ökat anknytningsbeteende minskar mentaliseringsförmågan hos personer med BPD. Detta 

kan gälla i analys- och terapirelationen - men också i andra relationer där anknytnings- 

beteendet hela tiden är hyperaktiverat. Kommer hon/han att överge mig nu? Älskar – älskar 

inte? Stress - hotande separation, rädsla - gör att systemet rasar samman och psyket börjar 

fungera på ett tanke- och känslomässigt primitivare sätt. Dessa primitivare tankemönster leder 

                                                 
13 Medfödd sårbarhet – t ex kognitiva svårigheter (ADHD, ADD/autism).  
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till en upplevelse av känslomässigt kaos som på något sätt måste hanteras eller ”stängas av”. 

Och självskadande beteende är då vanligt. När mentaliseringen är hämmad och när den 

psykiska realiteten är dåligt integrerad kan alltså kroppen få en alltför stor roll i upplevelsen 

av sig själv. ”Om man har problem med att känna sig själv från insidan - kan man bli tvungen 

att erfara sig själv från utsidan”. Självdestruktivitet kan alltså ses som en form av reglering 

av outhärdliga känslomässiga tillstånd som patienten på grund av sin bristande reflektiva 

förmåga hela tiden hamnar i.  

 

Stress14, hotande separation och rädsla – kan alltså leda till att psyket börjar fungera på ett 

primitivare sätt. Förenklat så delar Fonagy et al in mentaliseringsbristerna vid BPD i fyra 

”former”: Psykisk ekvivalens, pretend mood, teleologisk hållning och generell mentali- 

seringsbrist – se figur nedan. Det är också vanligt att individer som utsatts för trauma stängt 

av sin mentaliseringsförmåga - och använder sig av dissociation som försvar (Bateman & 

Fonagy. 2004, 2006) 

 
     Generell mentaliseringsbrist 

 

 

      Pretend mode                                    Psykisk                                      Teleologisk                                           
                                                              ekvivalens                                     hållning 
 

 

 
        Pseudo                                            Konkret                                        Mentaliserings 
    mentalisering                                    förståelse                                           missbruk 

 

 

                                       Dysfunktionella interpersonella relationer  

                                                             Suicid 

                                                Självskadande beteende 

                                                         Impulsivitet  

 

Figur 2: Mentaliseringsbrister och BPD 

                                                 
14 Mentalisering är i mångt och mycket en pre-frontal cortex funktion. För personer med BPD slås det pre-
frontala cortex av pga stress och de reagerar då med att slå på ”fight-flight” och ”frysningssystemet”. Resultatet 
blir panikresponser och impulsivt beteende i stället för mentalisering.  
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Nedan följer en kort presentation av de tre nivårerna av primitivt tänkande som reaktiveras. 

Alla tre nivåer skapar en fragmenterad föreställningsvärld som försvårar möjligheten att 

handskas med såväl relationer som inre och yttre verklighet (rädsla/ångest) - vilket i sin tur 

leder till att individen än mer försöka skapa ordning med dessa tankeformer.  

1) Psykisk ekvivalens:  

- Den psykiska verkligheten uppfattas som identisk med den fysiska verkligheten.  

- De egna tankarna och känslorna måste vara sanna, och andra människor uppfattar med 

nödvändighet världen på samma sätt som man själv. 

- Medför intolerans mot alternativa perspektiv. ”Det som är i huvudet på mig är i 

huvudet på dig”. 

- Inre representationer projiceras på den yttre verkligheten utan medvetenhet om att 

upplevelser på så sätt blir förvrängda. (”Eftersom jag tycker att jag är ful, tycker alla 

andra det också”) Mitt inre blir det yttre – lägger ut det inre. Det tidiga lilla barnet. 

- Negativa tankar om en själv blir på så sätt outhärdliga. Det kan krävas självskadande 

för att bryta dem.  

Denna nivå kopplas i första hand till konkret förståelse (icke symbolisering) av den inre och 

den yttre verkligheten, och är den vanligaste formen av bristande mentalisering. Svart-vitt 

tänkande är vanligt. Individen handlar ofta direkt utan reflektion/eftertanke.  

 

2) Teleologisk hållning: 

- Man förstår att handlingar har syften, att människor gör saker för att uppnå något, men 

handlingar bedöms enbart utifrån sina fysiska synbara resultat: ”Jag kan bara tro att du 

älskar mig om du kommer hit med det samma!”  

- Känslor kan inte hanteras genom reflektion, utan man måste göra något som ger ett 

synbart resultat, t ex att skada sig själv.  

Denna nivå kopplas i första hand till mentaliseringsmissbruk (misuse of mentalization) – där 

personen bl a använder mentalisering för att manipulera andra. T ex psykopatiskt beteende. 

 

3) Pretend mode (låtsasläget): 

- När barnet leker uppfattar det fantasi och verklighet som åtskilda och helt frikopplade 

från varandra, som om det inte fanns något som helst samband mellan inre och yttre 

verklighet. Ett ställe att öva och träna sig – dvs. ett slags förstadie till mentalisering. 
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- Hos vuxna kopplat till dissociation och till känslor av meningslöshet och tomhet. – 

Det är plågsamma tillstånd och känslor, som kan brytas genom självskadande. 

- Dissociativa symtom är utomordentligt vanligt bland BPD patienter. Många patienter 

kan bejaka dissociation, men det är svårt att komma åt. En relation till pretend mood 

gör detta mer begripligt: Som en hållning gentemot världen och som ett skydd mot den 

invasiva känsla som psykisk ekvivalens kan innebära. 

Denna nivå kopplas i första hand till pseudo mentalisering där patienten pratar på utan att 

koppla till verkligheten. Ingen koppling till känslan. Riskerar att bli en låtsasterapi utan 

konsekvenser utanför terapirummet. 

 

Vid akut stress, relationella konflikter, depressiva tillstånd och trauma kan alltså förmågan till 

mentalisering hämmas eller avstängas temporärt eller långvarigt. Alla människor kan förlora 

denna förmåga och tillfälligt falla tillbaka i tidigare förhållningssätt  - ”teleological stance” – 

och kan då inte reflektera särskilt bra kring andras beteende. (Ett exempel är att det ofta under 

ett gräl är omöjligt att föreställa sig hur motparten tänker och känner.) Men återhämtningen 

sker för det flesta spontant och mentaliseringsförmågan återkommer – det är bara för en 

minoritet som har ett fragmenterat själv – som de primitiva sätten att hantera det inre kvarstår.  

 

Ett sätt att förklara svårbehandlad kronisk depression är t ex att dessa patienter ”är kvar” i 

psykisk ekvivalent förhållningssätt och upplever sina negativa tankar med ”full force of 

reality”. ”Eftersom jag tycker att jag är dålig – så ÄR jag dålig”. Fonagy et al finner också 

mentaliseringsteorin tillämpbar på ett flertal andra diagnoser – vid t ex social fobi är individen 

ineffektiv på att mentalisera emotionella scheman hos andra. Personer med social fobi tror 

ofta att alla andra har samma uppfattning som de själva, dvs. att bli orolig innebär att vara 

inkompetent och vek (Bateman & Fonagy, 2004, 2006; Allen & Fonagy, 2006). 

 

Brister i samspel och affektiv spegling kan alltså leda till att en individs psykiska förmågor 

inte utvecklas på ett adaptivt sätt – och som gör att hon/han blir sårbar för olika former av 

psykopatologi. Om bristerna är stora vad gäller förmågorna agens, affektreglering, själv- 

reglering, impulskontroll, skilja inre från yttre, andras från eget och verklighet från fantasi kan 

individen utveckla en allvarlig patologi. Med mentaliseringsbrister enligt ovan.       
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Reflekterande funktion (RF) 
 

Vad är reflekterande funktion? 

 

Mentalisering operationaliseras för forskningsändamål som ”Reflective function” (RF). RF är 

alltså ett mått som används för att mäta mentaliseringsförmåga. Peter Fonagy och hans 

medarbetare i London har utvecklat en metod som försöker fånga karaktären av en vuxen 

persons RF. Metoden grundar sig på Mains beskrivning av metakognitiv förmåga – det vill 

säga förmågan att reflektera över sitt eget och andras tänkande/mentala tillstånd. Den 

innehåller sålunda både en självreflekterande och en interpersonell del. Instrumentet till att 

operationalisera denna reflekterande funktion, har utarbetats vid The Anna Freud Center och 

The Psychoanalysis Unit, University College i London (Fonagy, Target, Steele & Steele, 

199815). Vid dessa institut kan man också gå en utbildning i RF-bedömning16. RF bygger på 

Adult Attachment Interview (AAI), men andra intervjuer/berättelser kan också användas. 

 

Adult attachment interview (AAI17) 
 

I samband med att Mary Main och hennes medarbetare vid Berkeley-universitetet i USA 

skulle göra en uppföljning vid 6 år - av barn som studerats i Strange Situation vid 12 

månaders ålder - beslöt man att utforma en föräldraintervju som skulle fokusera på 

föräldrarnas egna barndomserfarenheter och hur dessa återspeglade sig i förälderns aktuella 

inre arbetsmodeller. Utgångspunkten för arbetet var tanken att föräldrar - vars barn har olika 

anknytningsmönster (A, B, C och D) - skiljer sig åt beträffande sina egna barndoms- 

upplevelser och mentala representationer av anknytningsrelaterade fenomen. AAI och till- 

hörande klassifikationssystem utformades alltså med det uttalade syftet att fånga upp 

skillnader mellan barn klassificerade som trygga, undvikande, ambivalenta och 

desorganiserade i Strange Situation (Broberg, A.,Ivarsson, T., Hinde, M. 1996).  

 

                                                 
15 Fonagy, P, Target, M, Steele, H, & Steele M. (1998). Reflektive-Functioning Manual, version 5.0, for 
Application to Adult Attachment Interviews.. 
16 The Anna Freud Centre and University College London erbjuder “Training in Reflective Functioning” med 
Dr. Fulvia Ronchi, Dr. Mary Target and Professor Peter Fonagy. Se www.annafreudcentre.org.  
17 Vill  Du veta mer om/och lära Dig AAI och reflekterande funktion? Kontakta  professor Anders Broberg vid 
psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. 
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Kodningsprinciperna för AAI utarbetades också mot bakgrund av hur barnet klassificerats - 

dvs man sökte efter specifika barndomserfarenheter och förhållningssätt under intervjun - 

vilka differentierade mellan mammor vars barn klassificerats som  A, B, C eller D i Strange 

Situation sex år tidigare. Arbetet utmynnade i en klassificering av mammorna i tre huvud- 

grupper: Fri (F) som i huvudsak hade barn klassificerade som trygga (B), Avfärdande (Ds) 

som i huvudsak hade barn klassificerade som undvikande (A),  och Allför upptagen (E) som i 

huvudsak hade barn klassificerade som ambivalenta (C). Därtill tillkom en fjärde kategori 

olöst/oavslutad sorg (U) som i huvudsak hade barn klassificerade som desorganiserade (D). 

Dessa hade olösta berättelser på grund av oförlöst sorg – t ex mist anhörig upp till två år eller 

strax efter barnets födelse (Broberg, Ivarsson, Hinde, 1996).  

 

En nyligen utförd meta-analys visar på ett övertygande sätt att det finns ett starkt samband 

mellan anknytningen hos mödrar (mätt med AAI) och deras barns anknytning till dem (mätt 

med Strange Situation) och ett något svagare samband mellan anknytningen hos fäder och 

barn. Föräldrar vars barn utvecklar olika former otrygg anknytning har generellt sett haft en 

mycket besvärligare uppväxt - jämfört med föräldrar vars barn utvecklar en trygg anknytning. 

Skå-Gustav Jonssons begrepp ”det sociala arvet” är sålunda en realitet också i psykologisk 

bemärkelse. En hel del vuxna lyckas dock bryta sig ur den onda cirkeln. De senaste årens 

AAI-forskning, börjar kunna visa vad som gör det möjligt för vissa vuxna att bryta det 

psykologiska arvet, och ge sina barn en tryggare uppväxt än de själva fått. Förutom 

reflekterande förmåga handlar det i hög utsträckning om man haft någon ”vikarierande 

anknytningsperson” (Broberg, Granqvist, Ivarsson, & Risholm Mothander, 2006)18. 

 

Enligt professor Anders Broberg har mer än 6000 personer intervjuats sedan intervjun 

introducerades inom den utvecklingspsykologiska forskningen. Några av studierna har 

undersökt olika metodologiska aspekter och sammanfattningsvis så pekar de på att intervjun 

fyller högt ställda krav på reliabilitet och validitet enligt Broberg. Trots att intervjun alltså ger 

rikhaltig ”djuppsykologisk” information, så går den att genomföra och koda på ett veten- 

skapligt oklanderligt sätt (Broberg, A, 1996).  

 

                                                 
18 Intressant bok om föräldrars anknytning: Hur barns problem kan förstås i ljuset av föräldrarnas förflutna. 
Orrenius & Krantz, 2002.  
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AAI-frågorna 
 

AAI är en semistrukturerad intervju innehållande 20 frågor. Intervjun tar i genomsnitt lite 

drygt en timme att genomföra, och skrivs ut ordagrant. Den analyseras enligt flera olika 

bedömningsskalor och klassificeras med hjälp av ett speciellt utarbetat klassificerings- 

system.  Man kan säga att man mäter kvalitén på berättelserna kring de olika episoder som 

individen varit med om. Intervjun börjar med en generell beskrivning av relationen till 

föräldrar under barndomen. Sedan följer en fråga om fem adjektiv som bäst beskriver 

representationerna av föräldrarna. Efter det får personen försöka beskriva episoder som 

illustrerar eller stöder de fem olika adjektiven. Personen frågas till vem han kände störst 

närhet. AAI fortsätter med att fråga vad personen gjorde när han var emotionellt orolig, 

fysiskt skadad, eller sjuk och hur föräldrarna responderade. 

 

Sedan frågas personen om eventuella upplevda avvisanden, om separationer, hot/våld och 

erfarenheter kring upplevelser av övergrepp. Den intervjuade frågas ut om effekterna av dessa 

erfarenheter på hans eller hennes vuxna personlighet; om någon av erfarenheterna medförde 

något bakslag i utvecklingen, och varför föräldrarna tros ha uppfört sig som de gjorde. 

Personen tillfrågas också om det fanns andra vuxna som hon/han kände närhet till. Ett 

speciellt inslag i AAI protokollet är den del som behandlar erfarenheter av förlust av 

betydelsefulla personer genom dödsfall. Varje sådan erfarenhet utforskas systematiskt 

avseende reaktioner till händelsen, förändringar i känslor över tid, och på effekten den haft på 

personligheten i vuxen ålder. Till sist utforskas den intervjuades nuvarande relation till 

föräldrarna - såväl som förändringar i relationen till föräldrarna. 

 

Om den intervjuade själv är förälder så tillfrågas hon/han om separationer från sina egna barn. 

Hon/han får även önska tre önskningar för hennes/hans egna barn. Den sista frågan är: Vad 

tror du att dina barn har lärt sig av sina erfarenheter att bli uppfostrad av dig (Broberg, 

Ivarsson & Hinde, 1996) 

 

Begärande frågor i RF-bedömning 
 

Fonagy och hans medarbetare har utvecklat en metod och en RF-manual för analys av den 

intervjuades förmåga att reflektera över sina barndomserfarenheter i AAI - och den 
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intervjuades funderingar kring frågor - om t ex varför föräldrarna betedde sig som de gjorde 

under barndomen. Teoretiskt handlar skalan för Reflective functioning om metakognitiv 

förmåga, dvs en utveckling av barnets förmåga till ”Theory of mind”. Skalan bedömer det 

som Fonagy och hans medarbetare kallar mentalisering och ”psychological mindedness”, dvs 

en individs benägenhet att kunna gå bortom den direkta erfarenheten till att fundera över den 

andres motiv och känslor som orsak till beteendet i fråga. 

 

När en forskare ska utföra en RF-bedömning utgår hon/han alltså ofta från en AAI-intervju – 

men andra intervjuer där berättelser ingår kan också användas. Det är framför allt 8 frågor ur 

AAI-intervjun som skattas enligt RF- manualen. Dessa frågor ”väger tyngre” eftersom de 

kräver mer reflektion – frågorna ”begär” att intervjupersonen ska använda egen reflektiv-

själv-kapacitet. Nedan följer dessa sk. begärande frågor ur AAI: 

 

       1. Närhet: Till vem kände du mest närhet som barn? 

10. Avvisande: Kände du dig någonsin avvisad som barn? a) Varför tror du att din 

förälder gjorde så? b) Tror du att hon/han förstod att du kände dig avvisad? 

13. Totala upplevelsen: Hur tror du att dina sammantagna erfarenheter med dina föräldrar 

har påverkat din vuxna personlighet?  

14. Bakslag: Finns det några aspekter i dina tidigare erfarenheter som du upplever var ett 

bakslag/hinder för din utveckling? 

15. Varför föräldrars beteende: Varför tror du att dina föräldrar handlade som de gjorde 

under din barndom? 

17. Förlust: I relation till förluster, hur kände du dig vid den tiden och hur har känslorna 

förändrats över tid? (Bedöm varje förlust separat) 

18. Förändringar: Har det infunnit sig förändringar i din relation med dina föräldrar 

sedan barndomen? 

19. Nuvarande relation till föräldrar: Hur är din relation till dina föräldrar nu idag som 

vuxen?  

 

Den utskrivna intervjun bedöms senare av oberoende bedömare med hjälp av RF-manualen. 

Reflektionsförmågan bedöms på en skala från –1 (negativ RF) till 9 (exceptionell RF) och 

kodas med udda nummer. Ju högre skattning desto bättre mentaliseringsförmåga. 1 ges när 
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RF förefaller totalt eller nästan frånvarande, 3 motsvarar tvivelaktig eller låg RF och 5 tydlig 

eller ordinär. Och 7 ges till en person med markerad RF (Fonagy, P, Target, M, Steele, H, & 

Steele M., 1998) 

 

När man bedömer graden av reflekterande funktion tar man i första hand hänsyn till 

individens förmåga att konceptualisera, reflektera över och ha empati för egna och andras inre 

upplevelser. Man uppmärksammar graden av sammanhang och konsekvens i intervju- 

personens beskrivning och värdering av sina barndomsupplevelser. Även förmågan att 

samarbeta är central. Samarbetet visar sig genom att intervjupersonen ger fullständiga eller 

tillräckliga koncisa svar - håller sig till de ämnen som tas upp av intervjuaren - och uttrycker 

sig tydligt, dvs. varken förvirrat, högt stiliserat eller svävande. Viktiga bedömningspunkter är 

också vetskapen att man kan dölja sina intentioner - eller förfalska dem. Likväl att inse att 

förmågan att förstå andra är begränsad. 

 

Ytterligare viktiga kriterier är att uppfatta sammansattheten och tvetydigheten av sitt eget och 

andras personlighet. Hur man ömsesidigt kan påverka varandra - samt att man uppmärk- 

sammar hur andra uppfattar en - och hur ens hållning kan influera detta. Att relationer ändras i 

samband med utvecklingen - liksom att man kan förstå sig och andra utifrån vilken generation 

man tillhör. Men även att man räknar med familjens specifika dynamik - och hur litet eller hur 

mycket man kan frigöra sig från detta19.  

 

Forskning angående lyhördhetsbegreppet och RF 
 

Som tidigare nämnts så har lyhördhetsbegreppet inom anknytningsforskningen utvecklats 

vidare under det senaste decenniet. Fonagy och hans medarbetare menar att en förälders 

reflekterande sinne (reflective functioning) - dvs. förmågan att reflektera över barnets 

emotionella värld – är en avgörande kvalitativ variabel i omvårdnaden. Hypotesen är att; en 

förälder som kan reflektera över sin historia - har bättre förutsättningar för att kunna reflektera 

över vilka motiv som styr barnets inre och främja en trygg anknytning hos barnet (Bateman & 

Fonagy, 2004, 2006). 

 

                                                 
19 Beskrivningen av bedömningskriterierna är hämtad ur ett opublicerat manuskript av Imre Szecsödy. 
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I en studie som gjorts av Fonagy et al redovisas samband mellan oberoende skattningar av 

mammors och pappors förmåga att reflektera över sina barndomserfarenheter och de egna 

föräldrarnas beteende före förlossning - och deras barns anknytning vid ett år. Utifrån 

bedömningarna av den reflekterande funktionen hos föräldrarna före barnets födelse, kunde 

man med gott resultat förutsäga barnets beteende i Strange Situation. Det var tre eller fyra 

gånger mer sannolikt att både fäder och mödrar som skattades högt i denna förmåga hade 

trygga barn, än de föräldrar vars reflekterande förmåga var bristfällig. (Fonagy, 1999).  

 

Förmågan att reflektera är särskilt viktig när barnet utsätts för ogynnsamma inter- 

aktionsmönster i de mest extrema formerna - som vid övergrepp eller trauma. Fonagy och 

hans kollegor har vid upprepade tillfällen visat att kapaciteten att reflektera har flera 

skyddande funktioner i relation till trauma. En förälder med hög RF har förmågan att se sitt 

barn som intentionellt – att det har behov, önskningar och intentioner som är skild från hennes 

egna. Föräldrar som har låg RF är mer sårbara för att utveckla störda och patologiska 

representationer av sina barn. Föräldrar med hög RF är inte bara bra på att reglera sina barn - 

utan de kan också se dem som komplexa intentionella individer - som utvecklas i en 

dynamisk relation till sina föräldrar (Fonagy, Steele, Steele & Higgit, 1994). 

 

Reflekterande Förmåga är sålunda av avgörande betydelse för möjligheten att bli en bättre 

förälder än vad ens egna föräldrar var. Föräldrar med god förmåga att reflektera tycks främja 

en trygg anknytning hos barnet – speciellt om deras egna barndomserfarenheter varit ogynn- 

samma.  Resultaten kan tolkas som att förälderns förmåga att reflektera över sin egen inre 

värld - är relaterad till dennes förmåga att emotionellt ta hand om det egna barnet - visa 

intresse för sitt barns inre känslotillstånd och att anpassa sig själv och barnet till rådande yttre 

omständigheter (Fonagy, 1999). Helt enkelt att ge sitt barn goda emotionella uppväxtvillkor.  

 

Skattning av RF som ett utfallsmått i psykoterapi  

 

RF- bedömningar kan också användas som en metod för att undersöka vad som händer när 

man går i olika former av psykoterapi. Man kan då bedöma RF före och efter behandling – för 

att ”mäta” relevanta effekter. Det kan ge vissa svar på om patienten fått ut något av terapin. 

En väsentlig uppgift är ju – som tidigare nämnts - att öka patientens mentaliseringsförmåga - 
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så att hon/han kan få större grepp om sitt liv och sätt att vara. Och i dessa dagar då man allt 

mer efterfrågar ”evidens” vad gäller effekter av psykoterapi – är det bra att använda metoder 

och instrument som är vetenskapligt utprovade (AAI och RF) och som samtidigt ger rikhaltig 

”djuppsykologisk” information.  

 

Psykoanalytikern Roger Karlsson har lagt fram en LIC-avhandling vid Umeå Universitet som 

handlar om reflekterande förmåga. Han har studerat RF-förmåga hos ett antal patienter som 

gått i CBT, interpersonell terapi (IPT) och psykodynamisk korttidsterapi (BPDT). Kortfattat 

så visar resultatet från dessa studier att RF var stabilt vad gäller CBT och i BPDT - men 

minskad vad gäller IPT i slutet av behandlingen20. Studien visade även att hög RF korrelerade 

med bra utfall i terapin - medan låg RF korrelerade med dåligt utfall. Hög RF var kopplat till 

förmåga till introspektion, förmåga att ge uttryck för negativa känslor och engagemang i 

terapin. Låg RF sammanföll med att patienten var försvarsinställd, passiv och misstänksam. 

Karlssons arbete stödjer således de teoretiker som anser att korta behandlingar inte leder till 

strukturella förändringar (som t ex förändringar i RF). Studien lyfter också fram betydelsen av 

att göra en bedömning av RF-förmågan innan terapistart – eftersom denna förmåga är en bra 

prediktor för att förutsäga framgång med korttidsterapi (Karlsson, 2005). 

 

”Light” version av RF bedömning i Bateman &Fonagys senaste bok21

 

I Bateman & Fonagys ”behandlingsinriktade guidebok” som kom ut förra året presenterar de 

en enklare, behandlingsinriktad – ”light version” - av RF bedömning. De menar att det är bra 

att kunna identifiera vilken typ av frågor som hjälper terapeuten att göra meningsfulla skatt- 

ningar av en patients mentaliseringsförmåga. Detta för att hjälpa terapeuten och patienten att 

bestämma fokus för terapin – men bedömningen kan också ge vägledning i vilka relationella 

sammanhang som patienten har problem med mentalisering. De frågor som Bateman & 

Fonagy rekommenderar är de ovan beskrivna ”demand questions” eller begärande frågor ur 

AAI. I appendix i boken presenteras också en checklista som kan användas vid skattningar/ 

bedömningar av en persons mentaliseringsförmåga.           

                                                 
20 RF-bedömning skedde i genomsnitt vid den 12 sessionen. 
21 Bateman & Fonagy. (2006). Mentalization-Based  Treatment for Borderline Personality Disorder: A Practical 
Guide. 
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”Konsten att bygga en schysst handbroms …” 
 

Inledning 

 

Fonagy et al  har utvecklat en modell för behandling av borderlinestörningar Mentalization 

Based Treatment22 (Bateman & Fonagy; 2004, 200623) - där tyngdpunkten ligger på att 

utveckla patientens kapacitet till ”mentalization” eller ”reflective process”. Med dessa termer 

avser författarna förmågan att reflektera över och dra slutsatser om egna och andras mentala 

processer (tankar och känslor). De terapeutiska interventionerna bör inrikta sig på: 

 

- Stimulera verbalisering och differentiering av känslor. 

- Underlätta sammanlänkning av tankar och känslor. 

- Underlätta tänkande om orsak och verkan, särskilt i interpersonella sammanhang. 

- Hjälpa patienten att skilja inre från yttre, fantasi från verklighet. 

- Etablera ömsesidighet i relationen. 

- Gradvis konfrontera patienten med motsatta/ambivalenta föreställningar och känslor. 

 

Fokus för behandlingen är att jobba här och nu – att hela tiden fråga sig vad som pågår, i 

patienten och i behandlaren och försöka beskriva detta. Noggrant undersöka tankar, känslor 

och fantasier före, under och efter en konflikt, självskadehandling eller något annat som 

”patienten varit med om” - och sätta den/det i samband med relationer, inklusive relationen 

till terapeuten. Det är viktigt att undvika att inta en expertroll – en sådan är anti-

mentaliseriande. Genom att förmå patienten att stanna upp och noggrant beskriva ”vad som 

hände” och reflektera kring tankar och känslor kan mentaliseringsförmågan förbättras. Och 

denna förbättrade förmåga leder i sin tur till ökade valmöjligheter till hur man kan handla 

(eller inte handla) – och innebär att patienten kan börja hejda sig i ögonblicket och tänka efter 

– dra i handbromsen (Bateman & Fonagy; 2004, 2006). 

                                                 
22 Anthony Bateman utvecklade MBT vid Halliwick Psychotherapy Unit i London utifrån Peter Fonagys teorier 
om mentalisering. 
23 Bateman &Fonagy gav ut en amnual 2004 ”Psychotherapy for Borderline Personality Disorder: Mentalization-
based Treatment”. En ny, lättillgängligare manual kom ut i september 2006: ”Mentalization-based Treatment for 
Borderline Personality Disorder: A Practiucal Guide. 
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Målet vid behandling av patienter med BPD är inte ökad ”insikt” - utan att ge patienten 

förmågan att mentalisera. En förändring hos patienten sker när hon lär sig något nytt om hur  

hennes psyke fungerar – genom ”ökad förståelse för tankar och känslor”. Enligt Fonagy 

handlar det alltså om att ”bridging the gap” - fylla ut gapet mellan känsloupplevelse och 

verkligheten. Att hjälpa patienten att överbrygga gapet genom att öka mentaliserings- 

förmågan. Hypotesen är att förmågan till mentalisering kan påverkas och förbättras genom att 

träna detta i en trygg anknytningssituation och att man på det viset också minskar behovet av t 

ex impulsivitet och oflexibla regleringsstrategier - som till exempel självskadebeteende.  

 

Behandlingen bör enligt Fonagy et al inrikta sig på att: Etablera en anknytningsrelation där 

en interpersonell kontext skapas där fokus är egna och andras mentala processer - samt 

skapa en miljö (mest implicit) där patienten kan hitta sig själv i terapeutens ”mind” som en 

tänkande och kännande individ (Bateman & Fonagy 2004, 2006). 

 

Psykisk störning kan alltså enligt Fonagy et al (2004, 2006)24 beskrivas som en bristande 

integration mellan språk och icke språkbaserade system. När barnets känslor valideras i 

anknytningsrelationen kan det implicita systemet integreras med det explicita. En känsla som 

inte valideras integreras inte och kan därför inte hanteras medvetet - utan blir kvar i 

känslovärlden. När en sådan känsla återkommer fylls man av den utan möjlighet att reflektera/ 

decentrera. Mentaliseringsprocessen innebär sålunda en utveckling mot allt högre grad av 

integration och komplexitet mellan systemen. Ju mer processen utvecklas desto bättre blir 

förmågan att tänka om egna känslor och mentala processer. Fonagy et al skiljer för övrigt 

mellan explicit mentalisering – som innebär att kunna beskriva och förstå vad någon annan 

kan tänka och känna – och implicit mentalisering som är en färdighet (tyst kunskap) som vi 

”bara gör”. 

 

Sammanfattningsvis är det centrala målet för psykoterapi  - enligt Fonagy et al - att utveckla 

“mentalization of affectivity” hos patienten25. Även Monsen (1996/97) menar att 

interventioner och tekniker som bidrar till affektmedvetenhet påverkar förmågan till 

mentalisering. Terapeuten måste hjälpa patienten att förstå och benämna sina 

                                                 
24 Även Havnesköld & Mothander (2002). 
25 Enligt Beebe & Lachmann (2002) har affekterna en strukturerande effekt på självet. 
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affekter/känslor26 – och därmed stärka det representationella systemet. Patienten får på så sätt 

en bättre förmåga till självreflektion – som är central för att ”bryta onda cirklar”. Som tidigare 

nämnts är kopplingen mellan kognition och emotion en funktion både av kognitiv mognad 

(theory of mind) och vissa anknytningserfarenheter - nämligen att någon annan är intresserad 

av ens inre liv och hjälper en att sätta ord på vad som rör sig inom en. Anknytningsteorins 

koppling till kunskaper om kognitiv utveckling, får direkt betydelse för hur man ser på de 

tidigaste erfarenheternas betydelse - och möjligheten att symbolisera dessa.  

 

Anknytning i den terapeutiska relationen – behovet av att få knyta an som barn och 
patient 

 

I den psykodynamiskt inriktade psykoterapin är alla i dag ense om att relationen mellan 

patienten och psykoterapeuten har avgörande betydelse för den psykoterapeutiska processen. 

Redan Freud betonade vikten av att en tolkning sker inom ramen för en känslomässig relation 

– inom överföringen (Carlberg, 1999). Däremot finns det en skiljelinje mellan olika skolor, 

beträffande betoningen på relationens betydelse, i att uppnå en läkande psykoterapeutisk 

process. Frågan är om det är relationen som är det viktigaste, eller om tyngdpunktenn finns i 

nödvändigheten av den verbala tolkningen - som leder till insikt. I MBT betonas relationens 

betydelse – enligt Fonagy et al kan tolkningar vara skadliga för patienten pga att det inte finns 

något utrymme för en alternativ värld (Bateman & Fonagy, 2004). 

 

Anknytningsteorin har hjälpt till i förståelsen av relationens betydelse mellan förälder och 

barn och mellan terapeut och patient. Anknytningsdramat innehåller både en intensiv längtan 

efter närhet och meningsfullt relaterande - och en lika intensiv rädsla för att bli bortstött och 

inte få sitt närhetsbehov tillgodosett. Rädslan för att inte kunna etablera och vidmakthålla nära 

relationer innehåller både egen sårbarhet och bristande tilltro på den andres tillgänglighet. Det 

är denna rädsla och de varierande uttryck den tar sig som står i fokus för anknytnings- 

teoribaserad psykoterapi. Drivkraften är ständigt närvarande – längtan att bli sedd och 

skräcken att inte bli funnen (Winnicott, 1981).  

 

                                                 
26 Att sakna ord för känslor – alexetymi – är vanlig hos personer med bristande anknytning.  
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Psykoterapeutens medvetenhet om det sagda ordets begränsningar och öppenhet för det 

implicita flödet är avgörande för hur terapin flyter på. Psykoterapeutens egen intonade 

förmåga, affektmedvetenhet och förmåga att känna av känslotillstånd hos sig själv och 

patienten är viktiga ”egenskaper”. Varje patient är unik och det krävs flexibilitet och 

kreativitet av psykoterapeuten till att anpassa både sitt förhållningssätt, och olika 

psykoterapeutiska tekniker till just denna patient i nuet. Avgörande för psykoterapin är om 

terapeuten är intentionellt öppen och fångar in ”brotten” - så kallade ”ruptures” - och har 

förmåga till att reparera. Det är också viktigt att fånga möjligheten till mötesögonblick, i 

stället för att patienten får en upplevelse av återtraumatisering. Risken är ständigt 

överhängande; att patienten lämnas med känslan ”det går inte att förstå mig”. Därmed kan 

skräcken, rädslan att inte bli funnen bli besannad (Beebe & Lachmann, 2002).   

 

Fonagy och medarbetare liknar terapeutens uppgift med förälderns. I terapiprocessen kommer 

i bästa fall patienten att kunna leva ut sitt unika sätt att vara (”being and relating”) med 

psykoterapeuten – som härbärgerande och hållande och finna nya sätt att ”vara med annan”. 

Det handlar sålunda om att terapeuten ska vara ”good enough” och tona in och spegla 

patientens känslotillstånd. Relationen bör utgöra en ”andra chans” – en ”correctiv” emotionell 

erfarenhet eller en ny självobjekterfarenhet - som gör att patienten kan kompensera för 

tidigare brister. (Bateman & Fonagy, 2004).  

 

Terapeutens mentaliseringsförmåga 
 
 
Ur anknytningsteoretisk synvinkel utgör regeln om ”teknisk neutralitet” ett hot mot klientens 

möjlighet att uppfatta terapeuten som en trygg bas. Om terapeuten drar sig tillbaka och blir för 

opersonlig kan det få ödesdigra konsekvenser för klientens förmåga att använda sig av den 

terapeutiska relationen. Om inte en genuin anknytnings- och omvårdnadsrelation utvecklas 

kan patienten inte använda sig av den terapeutiska relationen som en trygg bas – utifrån vilken 

plågsamma minnen och svårigheter kan utforskas och bearbetas. En trygg bas är också 

förutsättningen för att patienten ska få möjlighet att utveckla sin mentaliseringsförmåga. För 

att patienten ska lära sig mentalisera/reflektera krävs att hon/han interagerar med en ”more 

skilled mentalizer”. 
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Psykoterapeutens förmåga till intoning av affekt och kognitiv resonans, synkronisering, 

förmåga att uppleva ”annans sinne med sitt sinne” och spegling av det, är förutsättningen för 

att mötesögonblick kan uppstå. Men det är inte alltid så lätt för terapeuten att upprätthålla sin 

egen mentaliseringsförmåga tillsammans med patienten - framför allt inte med patienter med 

personlighetsproblematik. Enligt Fonagy gäller det bland annat att ”stå ut” och inte ”krossas” 

av ”the alien other” – dvs patientens projektioner. Mentaliseringsförmågan är ju kontextuell så 

det handlar om ett flertal faktorer som påverkar vår förmåga att mentalisera. Några faktorer 

som kan nämnas är trötthet, stress, ointresse av att utforska, om patienten tangerar egen 

problematik, personkemi, ”attacks on linking” (Bion) osv. Fonagy avråder från att som 

terapeut arbeta ensam med utagerande och självdestruktiva patienter. I situationer där 

känslorna stormar behöver man kunna ”låna någon annans frontallob”. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ovan sagda ställer terapeutens egenskaper i första rummet. En tryggt anknuten terapeut (F 

i anknytningsintervjun) har – precis som en tryggt anknuten förälder - bättre förutsättningar 

att erbjuda patienten en trygg bas – jämfört med en otryggt anknuten terapeut. (Samtidigt 

säger Fonagy att man som terapeut bör ha stor tolerans för avvikelser och ”abnormalitet – 

vara lite, lite psykopat själv”) Egenterapi och handledning spelar en avgörande roll här – i 

synnerhet för terapeuter som inte själva haft en barndom som förberett dem för att kunna ge 
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god omvårdnad. För den terapeut som arbetar anknytningsinriktat betyder en fungerande 

relation byggd på tillit och öppenhet allt, utan den är terapin meningslös. Patienten måste helt 

enkelt uppleva relationen till terapeuten som ”ny” - och inte som en variant på de otrygga 

relationer som man redan haft för många av.  

 

MBT-projektet i Huddinge 
 

Ett mentaliseringsbaserat behandlingsprogram (MBT) har – som tidigare nämnts - utvecklats 

av Bateman & Fonagy vid Halliwick Day Hospital i London för patienter med BPD. I Sverige 

pågår ett MBT-behandlingsprojekt för borderlinepatienter vid Huddinge sjukhus sedan 2005. 

Denna behandling har ett liknande upplägg som i London – men där erbjuder man ett mer 

intensivt ”DAY-hospital” program (11 tim/v). Vid Huddinge sjukhus bedrivs behandlingen i 

öppenvård. MBT-teamet är en del av Huddinge psykiatriska öppenvårdsmottagning. Teamet 

består av 4 personer27 och leds av överläkare och psykoanalytiker – Göran Rydén.  

 

Behandlingen finns i två varianter: MBT 2 och MBT 5. En hel del är emellertid gemensamt 

för dessa - i båda varianterna ingår individualterapi och gruppterapi. I MBT 5 tillkommer 

dessutom storgrupp, bildgrupp och skrivgrupp. I MBT 5 arbetar man med följande delar: 

 

1. Individuell psykoterapi 1 gång/vecka. I individualterapin ska terapeuten vara aktiv och 

ge patienten möjlighet att reflektera kring vad som händer i grupperna. Patienten ska 

också få stöd att våga ta upp svåra saker i grupperna. 

2. Gruppterapi i stor (1 ggr/vecka) och mindre (2 ggr/vecka) grupp. I den mindre 

gruppen är det 6 patienter och 2 terapeuter – och meningen är att patienten ska lära sig 

överleva i en grupp. Att få stöd från andra och stödja andra. Dessutom är de viktigt att 

patienten får lära sig se likheter och skillnader hos varandra. I storgruppen som består 

av 12 patienter och 4 terapeuter är syftet att träna sig i att vara i ett större socialt 

sammanhang och kunna smälta in och behålla sin integritet. Storgruppen innehåller 

också pedagogiska moment – t ex diagnoskriterier, orsakssamband, mentalisering, 

affekter, att sätta gränser, ta med sig något betydelsefullt och berätta om det.  

                                                 
27 En sjuksköterska som är leg. psykoterapeut, två psykologer som båda är leg. psykoterapeut – en är dessutom 
psykoanalytiker. Periodvis finns även andra med i teamet – t ex ST-läkare eller PTP-psykologre som hjälper till 
med bedömning och behandling. 
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3. Uttryckande verksamhet som bild28 och skrivande, 1 ggr/vecka. 6 patienter och 2 

terapeuter träffas i syfte att träna sig att uttrycka sina tankar och känslor, att fundera 

kring vad andra tänker och känner. Ex: på teman: ”Självporträtt”, ”Min familj”, ”Jag 

har aldrig varit så rädd som den gången”, ”Vad jag tycker om att vara kvinna”. 

 

Innan behandlingen börjar är man mycket noga med utredning29 och bedömning för att ta reda 

på om patienten passar i projektet. Det blir även en hjälp i det kliniska arbetet och ger 

underlag för forskning, men det ger också förutsättningar för patienten att knyta an – främjar 

anknytningen. Under behandlingens gång får patienten även fylla i frågeformulär med jämna 

mellanrum. Syftet med detta är att bedöma patientens utveckling – men också att undersöka 

hur behandlingen fungerar för att kunna förändra och förbättra den. Med jämna mellanrum 

görs även avstämningar där patienten deltar och den individuella vårdplanen diskuteras. 

Behandlingstiden är 18 månader. Därefter följer en individuellt utformad behandling som är 

mindre intensiv. 

 

Syftet med behandlingen beskrivs på följande sätt till patienten30: 

1. Att du ska kunna minska dina problem med symtom som ångest, nedstämdhet och 

självdestruktivitet. 

2. Att du ska bli bättre på att sortera bland dina känslor och hitta bättre sätt att handskas 

med känslorna. 

3. Att du ska få bättre grepp om vem du är och kunna utveckla en inre känsla av stabilitet 

och trygghet. 

4. Att du ska lära dig hantera relationer bättre. 

 

Mentaliseringsuppbyggandet är navet i behandlingen och för att ge patienterna möjlighet till 

detta har man inom projektet följande förhållningssätt:  

- Tydliga, konsekventa och pålitliga ramar och regler.  
                                                 
28 Att måla innebär en fysisk handling som engagerar flera sinnesmodaliteter. Samtidigt aktiveras både tanke och 
känsla. Bilden utgör ett alternativt, rymligare språk. Stämningar och känslor som det inte går att sätta ord på kan 
gestaltas. Bilden finns sedan kvar som ett yttre bevis på ett inre tillstånd. Senare kan man återvända till sin bild 
och tala om det som tidigare var obeskrivligt. Att måla inom ramen för den terapeutiska relationen öppnar på så 
sätt flera nya möjligheter för mentaliseringsprocessen. 
29 Axel I-diagnostik med MINI mm, Axel II diagnostik med SCID II mm, personlighetskartläggning med NEO-
PI och SASB. CA 15 formulär och skattningsskalor för kartläggning av ADHD, Asperger, missbruk, alexitymi, 
dissociation, självskadande. 
30 Hämtat ur FAQ om MBT –  Information om MBT-teamet avsedd för patienter och andra intresserade. 
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- Flexibilitet, lyhördhet och tillförlitlighet. 

- Tydlighet och öppenhet kring hur de tänker kring patienterna, diagnos, behandling etc. 

- Bygga relationer – allians ”containing”, tåla – stå ut. 

- Relationen i fokus. 

- Tolka vad som sker här och nu i terapin. Korta konkreta interventioner. 

- Inte polarisera – att hamna i motsatsställning 

 

Behandlarna har regelbunden handledning för att också utifrån få hjälp att bättre förstå vad 

som händer och vad som kan gå snett i behandlingen. BPD-patienter är inte en lättbehandlad 

grupp så det ställer höga krav på terapeuternas mentaliseringsförmåga. I intervjun med 

överläkare Göran Rydén var vikten av att ha bra handledning - för att ge terapeuterna 

möjlighet till mentalisering - något som han återkom till. Andra åtgärder för att underlätta 

mentalisering och reflektion hos terapeuterna är att hela teamet är engagerat i alla patienter 

och vet vad som händer med alla patienter. Man har dessutom bestämt att det ska vara minst 

två terapeuter i grupperna och täta teamdiskussioner – bland annat efter alla grupptillfällen - 

och att alla större behandlingsbeslut tas av hela teamet. 

 

Göran Rydén poängterade även att man inom projektet arbetade med aktuella mentala 

tillstånd. Att det är livet nu och framöver som är det viktiga. Han menade att detta är centralt 

eftersom många av patienterna är upptagna av tidigare trauman – de grubblar och ruvar ofta 

på hämnd eller så vill de ha upprättelse.  

 

Punkterna nedan var – enligt Rydén - viktiga att tänka på som behandlare: 

- Inga långa, listiga tolkningar 

- Kort, sakligt, specifikt, tydliga svar på frågor. 

- Att skapa en möjlighet för patienten att uppleva hur relationen kan vara en plats att 

leka/spela med känslorna, att pröva olika möjligheter. 

- Terapeuten är inte experten som talar om hur det ska vara. 

 

Målet med behandlingen är som sagt förbättrad mentaliseringsförmåga – men Rydén nämnde 

också att göra livet mer sammanhängande – att motverka tomheten hos patienterna var ett 

mål. Detta skulle uppnås bland annat genom att minska klyftan mellan känsla och tanke och 
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hjälpa patienterna att sätta deras upplevelser i ett sammanhang. Inom ramarna för behand- 

lingen kan patienternas historia återspeglas, berättas och omstruktureras – enligt Rydén - 

vilket kan leda till att hon på ett nytt sätt kan förstå och ”äga sin historia”31 och utforma sitt 

liv därefter.  

 

Till sist så är ännu ingen forskningsrapport angående utfallet i projektet presenterad. Men jag 

har fått ta del av några sammanfattande punkter vad gäller behandlingsresultat. Man har dock 

valt att inte använda RF-skalan när det gäller att skatta mentaliseringsförmågan hos 

patienterna. Enligt Göran Rydén är detta instrument alltför tidskrävande. I stället har man 

använt andra instrument32 – bland annat alexitymiskalan. Utfallet inom projektet kan 

sammanfattas i följande punkter: Få avhopp, minskad symtombörda, minskad alexitymi, 

bättre självbild, minskat självskadande, minskad suicidalitet och minskad slutenvård33. 

 
 

Detta var en mycket kort presentation av de terapeutiska tekniker som behandlingsmodellen 

rymmer. För den som är intresserad att fördjupa sig i dessa tekniker rekommenderar jag 

Bateman och Fonagys behandlingsmanual från 2004 (Psychotherapy for Borderline 

Personality Disorder. Mentalization Based Treatment) och Bateman & Fonagys 

”behandlingsinriktade guidebok” som kom ut förra året  (Mentalization-Based Treatment for 

Borderline Personality Disorder: A Practical Guide). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Göran Rydén hänvisar till Imre Szecsödy när det gäller att patienten kan ”förstå och äga sin historia”. T ex i 
Insikten  1/04.  
32 Utredning – uppföljning ex MINI, SCID-II, WAIS-III, NEO-PI, SASB, skattnignsskalor för kartläggning av 
ADHD, Asperger, missbruk, alexitymi, dissociation, självksadande mm. 
33 Faktan hämtad från förelsäning 070323. 
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Diskussion 
 

Mentaliseringsteorin har beskrivits som ett nytt paradigm inom psykoanalysen – och 

uppsatsen visar hur användbara begreppen mentalisering och reflekterande förmåga (RF) är i 

behandling och forskning. Styrkan med Fonagy et als bidrag är ambitionen att hålla ihop olika 

forskningsfält och visa på ett rimligt sammanhängande mellan olika teorier. Att forskarna i 

London ”kopplat samman” anknytningsteori, ”theory of mind”, neurobiologi och kognitiva- 

och affektiva teorier. Ett ”teoribygge” som dessutom visat sig vara mycket kliniskt använd- 

bart. Den patientgrupp som Fonagy och hans kollegor varit mest inriktad på är borderline 

personlighetsstörning (BPD) – för vilka man utformat en mentaliseringsbaserad terapi (MBT). 

Men MBT kan – som tidigare nämnts - även tillämpas vid andra diagnoser. Man har för övrigt 

även använt sig av en ”mentaliseringsbaserad approach” i flera andra sammanhang – t ex i 

våldsförebyggande arbete i skolor34 och i förebyggande arbete med föräldrar och barn (Mind- 

ing the Baby)35. 

 

Enligt Fonagy et al utvecklas mentalisering genom upplevelser av intersubjektivitet - genom 

tidig affektspegling. Genom erfarenheter av rätt intoning av sina affektiva tillstånd - samtidigt 

som föräldern ger ett tillägg av en känsla i en annan modalitet - utvecklar barnet ett tryggt 

anknytningsmönster. Det trygga barnet får upplevelsen och erfarenheten av att ett känslo- 

tillstånd kan delas, förstås, men också fyllas på med alternativa upplevelser - att den andra har 

en annan ”mind”. Detta blir grunden till utvecklande av förmågan att tona in en annans 

känslotillstånd, intentioner och förmåga till empati, mentalisering och reflektion. För att 

parafrasera Fonagy – barnet utvecklar ett ”mind” på grund av att vårdaren har barnets ”mind 

in mind”. 

 

Både kliniskt och empiriskt finns stöd för att störningar i interpersonella relationer är centrala 

för utvecklingen av patologi (bland flera andra: Winnicott, 1967; Bowlby, 1973; Fonagy 

2001). Fonagy (1991) visar till exempel hur borderlineproblem kan vara resultat av bristfällig 

spegling i bemärkelsen att barnet anpassat sig till förvirring, blir rädd för andras mentala 

                                                 
34 Twernlow, S. & Fonagy, P. (2006). Transforming Violent Social Systems into Non-Violent Mentalizing 
Systems: An Experiment in Schools. I: Allen, J. & Fonagy, P. Handbook of Mentalization-Based Treatment. 
35 Sandler, L, Slade, A, & Mayes, L. (2006). Minding th Baby: A Mentalization-Based Parenting Program. I: 
Allen, J. & Fonagy, P. Handbook of Mentalization-Based Treatment. 
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innehåll (fear of minds) och får felaktiga intryck av både tankar och känslor. Att bli rädd för 

den andres inre kan få stora konsekvenser, eftersom barnet inte får utveckla förståelse för, och 

ett förhållande till sin egen och andras upplevelsevärld. Även psykiska processer i samspel 

över tid blir svåra att förstå. Barnet utvecklar inte förmågan att uppfatta sig själv och andra 

som reflekterande. Borderline kan sålunda ses som en patologi orsakad av anknytnings- 

störning – brister i intersubjektivitet.  

 

Intresset för intersubjektivitet – relationen mellan det terapeutiska paret och hur denna tar sig 

uttryck i här och nu situationen – har ökat i psykoterapin (och psykoanalysen). Förenklat kan 

man beskriva det som att en förändring ägt rum från en en-personsmodell, där terapeuten 

behandlar patienten, till en tvåpersonsmodell, där terapeut och patient möts i en relation som 

bägge ger sig in i, påverkar och påverkas av. Anknytningsforskningen har lärt oss att förstå 

varför den intima relationen mellan patient och terapeut är så ”kritisk”. (Men det är i dag 

okänt för många att anknytningsteorins fader, John Bowlby, var psykoanalytier!) Även Freud 

gick – för övrigt - själv från en mer intellektuell hållning av att förmå patienter att minnas och 

bearbeta känslorna till att förstå att relationen var det verksamma medlet till förändring.  

 

När det gäller att betona den intima relationen mellan terapeut och patient - i det 

psykoterapeutiska arbetet - ”ligger” Fonagy och hans medarbetare nära intersubjektivisterna. 

Möjligen är det så att Fonagy et al i större utsträckning verkar poängtera mammans/pappans/ 

terapeutens inflytande över samspelet36. De liknar terapeutens uppgift med förälderns – där 

terapeuten har patientens ”mind (and heart) in mind”. Det terapeutiska samspelet hjälper 

patienten att inledningsvis få terapeutens ”mind in mind” – för att sedan allt mer kunna 

mentalisera. Denna interaktiva mentalisering är läkande och hjälper patienten att bli mer med- 

veten om både sina egna och andras tankar och känslor. Det handlar sålunda om att terapeuten 

ska vara ”good enough” och tona in och spegla patientens känslotillstånd.  

 

                                                 
36 Objektrelationsteorin – har liksom självobjektsteorin (Kohut) – kritiserats för att fokusera på att 
mamman/pappan blir objekt för barnets behov och att hennes/hans subjektiva upplevelse försvinner. Varken 
objektet eller självobjektet är ju en åtskild annan – utan en förlängning av barnets själv. Mamman blir enbart ett 
objekt för barnets behov, inte ett objekt (subjekt) utanför barnet. Jessica Benjamin (1990) – är en av dem som - 
framhåller att objekttanken fortfarande är ett problem för psykoanalytisk teori. 
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Relationen ska utgöra en ”correctiv” emotionell erfarenhet eller en ny självobjekterfarenhet - 

som gör att patienten kan kompensera för tidigare brister. Fonagy et als hypotes är att 

förmågan till mentalisering kan påverkas och förbättras genom att träna denna i en trygg 

anknytningsrelation. Förändring i självstrukturen ses alltså som möjlig. Även Lichtenberg 

(2005) talar om att självet inte är någonting konstant utan att det är i en process och att det 

ständigt uppdateras och Lachmann et al (2002) talar om hur självet ständigt är under 

påverkansprocess av nya erfarenheter med ”en annan”. ”Det förflutna revideras med andra 

ord ständigt, både som neuralt mönster och som minnesupplevelse (…) Med andra ord nuet 

kan förändra det förflutna” (Stern, 2005, s 206)  

 

För att våra anknytningsstrategier ska förändras över tid måste patienten tillsammans med 

terapeuten få lära sig nya sätt att samspela med andra. Att bland annat fokusera på icke 

verbala signaler är synnerligen viktigt eftersom de utgör förutsättningen för att vi ska kunna 

utveckla förmågan till självreglering och en sammanhängande känsla av själv. Den viktigaste 

kommunikationen mellan människor är ju de som uttrycks emotionellt. Under de första åren 

av vårt liv är ju känslouttrycken och mottagandet av dessa de enda kommunikationsmedel vi 

har - och grundvalarna för våra arbetsmodeller av självet och av ”bindningsgestalterna” ligger 

där. När patienten i psykoterapin ska granska sina relationer och omstrukturera sina arbets- 

modeller – så är det den emotionella kommunikationerna mellan henne/honom och terapeuten 

som spelar den avgörande rollen. 

 

I Daniel Sterns senaste bok ”Ögonblickets psykologi” (1995) betonar han den implicita 

relationen mellan patient och terapeut. Han lägger tyngdpunkten på det icke verbala självet – 

och vill lyfta fram det framför det narrativa – eller i alla fall likställa dessa. Psykoterapin bör 

enligt Stern (1995) bedrivas i den ”intersubjektiva väven” – i den sammanvävda dansen37 

mellan det implicita (icke medvetna) och det verbaliserade (explicita) – som pågår i ett 

ständigt flöde under den psykoterapeutiska processen.  

 

Möjligen är det – som nämnts tidigare – så att Fonagy och medarbetare inte betonar 

”intersubjektivitetsaspekten” lika mycket som t ex Stern. Men även Fonagy menar dock att 

                                                 
37 En intressant artikel - Fosshage, J. L. (2004). ”The explicit and implicit dance in psychoanalytic change”. 
Journal of Analytical Psychology. Vol. 49 No. 1, s 49-65. 
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det gäller att vara uppmärksam på det icke-medvetna implicita vetande om hur man är med en 

annan - och det pågående läsande av andras intentioner som pågår parallellt i terapirummet. 

Psykoterapeuten liksom patienten - sänder ut och läser av sina egna samt varandras icke- 

verbala budskap - i form av kroppsrörelse, tonen i talet, ansiktsuttryck, kroppsliga spänningar 

etc. Det är oändliga avläsningar som sker under en terapisession. Dessa avläsningar har som 

sitt syfte att bedöma om samspelet är synkront. Frågor som passerar parallellt blir: ”Varför 

byter hon ämne?” Uppfattar hon mig som ointressant?” etc. 

 

Förutsättningen att nå dessa icke-medvetna processer - som är det vetande som styr vårt 

varande i relationen till annan och oss själva - är alltså att vi är medvetet närvarande i nuet. Då 

kan nya samspelsstrategier/relationsmönster utvecklas - som i förlängningen kan leda till att 

patienten ändrar sin syn på sig själv, sina relationer till andra och till omvärlden (Stern, 2005; 

Beebe & Lachmann, 2002). Nästan all psykoanalys och terapi har dock betonat den verbala 

domänen. Det narrativa självet framför det icke verbala. Jag tror att det är oerhört viktigt att 

”lyfta fram” den implicita nivån (omedveten relationskunskap) i psykoterapier. Men det 

explicita – det verbala/narrativa måste också uppmärksammas. För det är när det implicita och 

det explicita integreras som patienten kan få tillgång till bättre redskap att hantera sitt ”mind”. 

Mentaliseringsprocessen innebär ju – som tidigare nämnts - en utveckling mot allt högre grad 

av integration och komplexitet mellan systemen. (I allt mänskligt samspel ”pågår” de här 

systemen invävda i varandra)  

 

Den terapeutiska relationen i MBT är kollaborativ – det vill säga att terapeuten arbetar sida 

vid sida med patienten – med syftet att förstå ”this mysterious thing called mind”. Genom 

interaktionen mellan terapeut och patient - och den förbättrade mentaliseringsförmågan - 

utvecklas patienten känslomässigt38. För borderlinepatienten är det något nytt att uppleva sina 

känslor och samtidigt tänka kring känsloupplevelsen. Det är en nyckelerfarenhet enligt 

Fonagy. Oftast är det lättare att bli medveten om sina känslor i efterhand - men i terapin måste 

känslan finnas där samtidigt som man pratar om den - annars riskerar man att hamna i 

”pretend mode”. Det vill säga i ett låtsastillstånd där man pratar om känslor och tankar, utan 

att det leder till någon förändring.    

 

                                                 
38 Beebe & Lachmann (2002) menar att affekterna har en strukturerande effekt på självet. 
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Mentaliseringsbaserad terapi är – som tidigare nämnts - mycket användbar för ett flertal 

diagnoser – inte bara BPD. Detta är förståeligt på grund av att mentalisering i mångt och 

mycket handlar om självkunskap – förmåga till själviakttagelse, i betydelsen att känna igen 

känslor och bygga upp ett förråd för dessa och förstå kopplingen mellan tankar, känslor och 

handlingar. Hit hör också att se konsekvenser av olika handlingar. En annan förmåga är att 

kunna styra sina känslor – att förstå vad som ligger bakom en känsla (exempelvis sårade 

känslor som utlöser ilska) och lära sig hur man hanterar oro, ilska och ledsenhet. En viktig 

social förmåga – som är kopplad till mentalisering - är förmågan till empati. Att kunna förstå 

andras känslor och se saker ur deras synvinkel och att respektera andras uppfattningar och 

känslor. 

 

En annan styrka med mentaliseringsbaserad terapi är att den ger en stomme, ett skelett inom 

vilken olika typer av modeller såsom kognitiva39, stödjande och familjeterapeutiska inter- 

ventioner kan inkluderas - så länge deras mål är att öka mentaliseringsförmågan. Modellen 

kan även omfatta kortare och längre terapier. I terapiarbetet med ”svårare” patienter menar 

Fonagy att målet inte alltid måste sättas så högt som att patienten ska komma till ”insikt” om 

djupt rotade dysfunktionella anknytningsmönster. Hans förslag är i stället att målet i 

terapiarbetet kan vara att få till stånd ett ökat reflekterande hos patienten. Uppmärksamheten 

och vikten som ges vid patientens känslor och tankar här och nu – bygger även en bro mellan 

kognitiv och dynamisk teori.  

 

Till sist… Något som jag saknat i mentaliseringsteorin är att Fonagy et al – såvitt jag kunnat 

finna – inte problematiserat kön. Det vill säga att det ända från barnets födelse skulle kunna 

föreligga könsskillnader i fråga om själv- och mentaliseringsutveckling40.   

 

 

 

                                                 
39 Mentalisering är ett centralt begrepp inom den kognitiva psykoterapin då den direkt återknyter till Piagets 
begrepp om egocentrism och grad av förmåga till decentrering. T ex Piaget, J. (1968). 
40 Jag hittade dock en intressant artikel om skillnader i flickor och pojkars känslomässig utveckling. Se Brody, L. 
& J. Hall. (1993) “Gender and emotion”. I: Lewis, M. & Haviland, J. Handbook of emotions. s 447 – 460. New 
York: Guilford Press. 
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