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Sammanfattning 

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) har under de senaste åren fått stor genomslagskraft i 

Sverige och flera MBT-behandlingar har upprättats i landet. Mentalisering innebär förmågan 

att förstå sig själv och andra utifrån känslor, intentioner och tankar. Behandlingen inriktar sig 

främst på personer med borderline personlighetsstörning, eftersom de ofta har en bristande 

mentaliseringsförmåga. Syftet med studien var att undersöka upplevelser av 

mentaliseringsbaserad terapi hos patienter som genomgått MBT-behandling. Peter Fonagy 

och Anthony Bateman är de som har utarbetat terapiformen och därför lades stor vikt vid 

deras forskning kring ämnet. Den första svenska boken om MBT är skriven av Göran Rydén 

och Per Wallroth och även de hade en stor del i det material som användes för att skapa en 

förståelse i ämnet. Studien har en kvalitativ metod med ett hermeneutiskt tolkningssätt 

eftersom syftet var att tolka och förstå upplevelser. De viktigaste slutsatserna som framkom 

var att patienterna upplevde att behandlingen hjälpt dem att mentalisera, både kring sig själv 

och kring andra, att deras mående blivit bättre efter avslutad behandling och att tre av fyra 

intervjupersoner upplevt både individual- och gruppterapin som enbart positiva. 
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Tack ska ni ha! 

Först och främst riktas härmed ett varmt och genuint Tack till er intervjupersoner som tagit er 

mod och tid att delta i denna studie. Ni är studiens hjärta och utan er hade studien varit livlös. 

Ett varmt och genuint Tack riktas även till terapeuterna i det MBT-team som 

intervjupersonerna genomgått behandling hos. Ert engagemang har varit mycket värdefullt för 

arbetet. Sist, men absolut inte minst, riktas ett varmt och genuint Tack till studiens 

handledare, Kenneth Ögren. Din raka och konkreta kritik och din tydliga kommunikation har 

varit en lykta i novembermörkret. Fortsätt med din positiva anda i framtida handledaruppdrag 

så kan kommande studenter känna sig trygga i sina uppsatsarbeten. 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras det aktuella kunskapsläget kring borderline personlighetsstörning 

och behandlingar för personlighetsstörningen. Därefter presenteras studiens syfte, 

frågeställningar och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund och förförståelse 

Detta är en kvalitativ studie om mentaliseringsbaserad terapi. Intresset för området väcktes i 

och med ett studiebesök under våren 2012, där ett antal terapeuter som bedrev denna typ av 

terapi berättade om sin verksamhet och om hur mentaliseringsbaserad terapi syftar till att 

behandla patienter som diagnosticerats med borderline personlighetsstörning. Terapeuterna 

beskrev en grupp patienter som levt i ett obegripligt kaos under större delen av sina liv, men 

som efter en 18 månader lång behandling med mentaliseringsbaserad terapi kunde göra kaoset 

begripligt och fortsätta sina liv med helt nya verktyg. Denna positiva historia lade grunden till 

föreliggande studie. Vad var det i denna mentaliseringsbaserade terapi som verkade vara till 

så stor hjälp för patienter med borderline personlighetsstörning? Intresset var starkt, frågorna 

var många och en litteraturgenomgång blev ofrånkomlig.       

1.1.1 Borderline personlighetsstörning 

Enligt diagnoskriterierna i DSM-IV (Herlofson & Landqvist, 2002) karakteriseras en 

borderline personlighetsstörning av ett genomgående mönster av instabilitet i relationer med 

andra människor, i självbild och affekter, samt markerad impulsivitet med början i tidig vuxen 

ålder. Detta visar sig på olika sätt och minst fem av följande kriterier måste vara uppfyllda för 

att diagnosen borderline personlighetsstörning ska kunna ställas: 

 

1. Gör stora ansträngningar för att undvika verkliga eller inbillade separationer.  

2. Uppvisar ett mönster av instabila och intensiva relationer med andra människor som kännetecknas av 

extrem idealisering omväxlande med extrem nedvärdering. 

3. Uppvisar identitetsstörning: påtaglig och varaktig instabilitet i självbild och identitetskänsla. 

4. Visar impulsivitet i minst två olika avseenden som kan leda till allvarliga konsekvenser för personen 

själv (t ex slösaktighet, sexuell äventyrlighet, drogmissbruk, vårdslöshet i trafik, hetsätning).  

5. Uppvisar upprepat självmordsbeteende med gester, hot eller självstympande handlingar 

6. Affektiv instabilitet som kommer av en påtaglig benägenhet att reagera med förändring av 

sinnesstämningen (t ex intensiv, episodisk nedstämdhet, irritabilitet eller ångest som vanligtvis varar 

några timmar och endast i enstaka fall längre än några dagar). 

7. Kronisk tomhetskänsla. 

8. Uppvisar inadekvat, intensiv vrede eller svårighet att kontrollera ilska (t ex ofta förekommande 

temperamentsutbrott, konstant ilska, upprepade slagsmål). 

9. Har övergående, stressrelaterade paranoida tankegångar eller allvarliga dissociativa symptom.  
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Termen borderline myntades år 1938 av den amerikanske psykoanalytikern Adolph Stern. 

Han använde begreppet i sin artikel ”Psychoanalytic investigation and therapy in the 

borderline group of neuroses”. Artikeln beskrev en grupp patienter som inte blev bättre av 

den psykoanalytiska behandlingen, utan snarare började må sämre. Detta visade sig genom att 

de blev utagerande och kunde bli psykotiska och suicidala. Under denna tid kategoriserades 

personer med psykiska problem som antingen neurotiska eller psykotiska, men dessa patienter 

hamnade i en gränslinje mellan neuros och psykos, vilket gav upphov till begreppet 

borderline, som betyder just gränslinje (Silfving och Nilson, 2012). Stern kom, genom sina 

studier, underfund om att denna patientgrupp karaktäriserades av starka 

underlägsenhetskänslor, djup osäkerhet, extrem överkänslighet samt en ihärdig användning av 

projektion, alltså en försvarsmekanism som innebär att man överför sina egna oönskade 

känslor och impulser på människor i sin närhet. Från 1960-talet och framåt gjorde en annan 

amerikansk psykoanalytiker, Otto Kernberg, en omfattande genomgång av befintlig litteratur 

kring borderline och hans systematiska beskrivning av borderlinetillstånden har haft en 

betydande roll i ämnet. Kernberg betonade att det var ett aggressivt beteende hos det lilla 

barnets vårdnadshavare som låg till grund för uppkomsten av borderline. Han betonade även 

att aggressivitet var ett kännetecken för själva personligheten hos de som hade en 

borderlinediagnos. Istället för att benämna fenomenet som en personlighetsstörning föredrog 

Kernberg beskrivningen personlighetsorganisation, med anledning av att han ville beskriva 

hur hela personligheten fungerar, istället för att bara beskriva de psykiatriska symptomen 

(Rydén och Wallroth, 2008). 

År 1979 gav psykoanalytikerna Gerald Adler och Dan Buie en beskrivning av 

borderlineproblematikens uppkomst som skiljer sig från Kernbergs teorier om aggressivitet. 

De fokuserade i högre grad på moderns roll i barnets utveckling och menade att en nyckfull, 

okänslig omvårdnad och en avsaknad av trygg och empatisk omsorg hindrar barnet från att 

skapa stabila inre bilder av sig själv och andra. Denna brist på inre bilder leder i sin tur till att 

barnet inte kan utveckla förmågan att lugna sig själv eller hålla sig själv samman i påfrestande 

förhållanden. Adler och Buie menade att det är denna oförmåga som ligger till grund för 

uppkomsten av borderline. Under samma årtionde och vidare över 1980-talet gjorde den 

amerikanske psykiatrikern James Masterson studier om orsakerna bakom störningen. 

Masterson menade att modern måste hjälpa barnet till självständighet när det är mellan 18 och 

24 månader gammalt, och ifall modern inte lyckas med detta riskerar barnet att drabbas av 

nedstämdhet och övergivenhetsångest i framtida situationer där självständighet är nödvändigt 

(Rydén och Wallroth, 2008). 

Begreppet borderline har sedan det myntades för över 70 år sedan varit ett omtvistat begrepp i 

psykiatriska sammanhang och många teorier har avlöst varandra i strävan efter att försöka 

ringa in denna svårdefinierade personlighetsstörning. Något som dock har fastställts sedan 

länge och råder än idag är det faktum att personlighetsstörningen har sin grund i barnets 

anknytning till vårdnadshavarna i tidig ålder (Silfving & Nilsson). 

Enligt Rydén och Wallroth (2008) beror borderlinesymptomen på tre sammanflätade faktorer. 

Den första faktorn är bristande mentaliseringsförmåga i anknytningsrelationer, det vill säga att 

mentaliseringsförmågan – förmågan att förstå sina egna och andras tankar och känslor – sätts 

ur spel i nära relationer. Den andra faktorn är en slags överaktivering av tidigare negativa 

upplevelser, det vill säga att en tidigare negativ känsla (inre verklighet) kan bli en rådande 

negativ sanning (yttre verklighet). Denna faktor delar författarna upp i tre underkategorier; 

psykisk ekvivalens, låtsasläge och teleologisk hållning.  
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Psykisk ekvivalens innebär att man likställer den inre verkligheten med den yttre, att man inte 

alltid kan skilja på det man upplever inom sig och det som faktiskt är sant. Två 

egentillverkade exempel kan ge en bild av psykisk ekvivalens; ”jag känner mig ful, alltså är 

jag ful”, eller; ”jag tror att den där personen är arg, alltså är han arg”. Detta är ett ganska 

allmänmänskligt fenomen, men för en person med borderline personlighetsstörning blir 

tankarna outhärdliga, eftersom denne inte har förmågan att se nyanser eller begrunda några 

alternativ till sina egna föreställningar (Rydén & Wallroth, 2008). 

Låtsasläge kan ses som en motsats till den psykiska ekvivalensen, då den innebär en 

fullständig frikoppling av den inre verkligheten från den yttre verkligheten. Följande 

egentillverkade exempel kan ge en bild av låtsasläge; ”Jag var och tittade på en herrgård igår 

som jag tänker köpa, men jag har ju lite skulder hos kronofogden, och jag har ju inget jobb, 

men jag anmälde mitt intresse”. Sådana fantasier och drömmar kan alltså kännas verkliga och 

helt genomförbara, hur ogenomförbara de än kan te sig i förhållande till den yttre 

verkligheten. Dessa typer av föreställningar kallas för dissociationer (Rydén & Wallroth, 

2008). Dissociation beskrivs av Silfving och Nilsson (2012) som en psykologisk 

försvarsmekanism som försätter en individ i ett förändrat medvetandetillstånd, där sambanden 

mellan individens själv och omvärld suddas ut. Enligt Rydén och Wallroth fungerar 

dissociationer hos en person med borderlinediagnos som en mental flykt från den 

meningslöshet och tomhet som de ofta upplever. 

Teleologisk hållning är en känsla för det ändamålsenliga i andra människors beteende, det vill 

säga att man förstår att handlingar har syften. Det man däremot inte förstår är de känslor, 

intentioner, tankar och viljor som ligger bakom beteenden. Följande egentillverkade exempel 

kan ge en bild av teleologisk hållning; ”Om du åker till gymmet istället för att komma hem 

och umgås med mig så älskar inte du mig”. Det enda man ser utifrån en teleologisk hållning 

är således de konkreta och synliga konsekvenserna av andra människors handlingar. I det här 

fallet innebär gymbesöket att partnern väljer att inte komma hem, snarare än att partnern 

tränar för sin hälsas skull. 

Den tredje av de sammanflätade faktorerna som Rydén och Wallroth (2008) tar upp som 

orsak till borderlinesymptomen är ett ihärdigt behov av att externalisera sitt främmande själv. 

Detta uttrycks genom att personen projicerar (tillskriver) sina egna främmande och 

obegripliga känslor på andra, vilket i sin tur kan leda till främmande och obegripliga 

reaktioner från de som tar emot projiceringen. En person som diagnosticerats med borderline 

personlighetsstörning har således svårt att hantera både sina egna känslor och andras 

reaktioner på deras känslor. 

Sammanfattningsvis utgör de tre sammanflätande faktorer som Rydén och Wallroth (2008) 

beskriver en process som aktiveras i nära relationer. Den ångest som relationer väcker hos en 

person med borderlinediagnos sätter mentaliseringsförmågan ur spel, vilket innebär en 

överaktivering av tidigare negativa upplevelser av den inre verkligheten, som i sin tur leder 

till en projicering av alla obegripliga känslor – det främmande självet. 

I en studie av Stiglmayr et al (2008) presenteras begreppet “inner tension”, som enkelt 

översatt betyder obehag eller inre spänning. Studien jämför inre spänning mellan personer 

med olika psykiatriska diagnoser och personer utan någon psykiatrisk diagnos. Som tidigare 

nämnt lever personer som diagnosticerats med borderline personlighetsstörning ofta i ett 

dissociativt tillstånd och studien påvisar starka samband mellan dissociation och inre 

spänning. Studiens resultat visar bland annat att personer med borderlinediagnos, i större 

utsträckning än andra grupper, hanterade den inre spänningen genom att skada sig själv eller i 

värsta fall begå självmord. Denna inre spänning ledde oftare till känslor av ilska, 
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hat/aggression, förtvivlan, förvirring och kaos hos personer med borderline 

personlighetsstörning än hos övriga grupper, och de var även mer benägna att förlora 

självkontrollen.  

 

I Silfving och Nilsson (2012, s. 122) återfinns följande citat av en kvinna med borderline 

personlighetsstörning: 

 
”Att vara borderline känns som inget mindre än ett evigt helvete. Det innebär: smärta, ilska, förvirring, 

att känna sig sårad och kränkt. Att aldrig veta hur jag kommer att känna mig från den ena stunden till 

den andra. Jag plågas av att såra dem jag älskar. Ingenting ger mig glädje eller tillfredsställelse. Ibland 

kan jag känna mig ’för lycklig’, men sedan oroar jag mig för det. Sedan självmedicinerar jag mig själv 

med alkohol. Jag skadar mig själv fysiskt. Sedan får jag skuldkänslor för det. Skam. Dödslängtan. Jag 

är oförmögen att ta livet av mig på grund av skuldkänslor mot dem som skulle bli lidande av det. 

Sedan känner jag ilska för mina skuldkänslor, vilket leder till att jag skär mig själv eller överdoserar, 

för att överhuvudtaget slippa känna. Stress!” 

Enligt Silfving och Nilsson (2012) upplever vissa personer med borderline 

personlighetsstörning att deras symptom minskar med tiden. Generellt kan man säga att 

vid fyrtioårsåldern lever den utåtagerande borderline-personen ett lugnare liv än innan. 

Detta kan bero på att personen själv lärt sig undvika situationer som framkallar dessa 

symptom, samtidigt som omgivningen med tiden lär sig att leva med personens störning. 

Istället för att låta åldern ta ut sin rätt, finns det flera terapiformer som behandlar personer 

med borderline personlighetsstörning. Dialektisk beteendeterapi (DBT) och kognitiv 

beteendeterapi (KBT) är två terapiformer som används för behandling av personer med 

borderline personlighetsstörning. DBT är den vanligare av dem och den terapiformen är, 

till skillnad från KBT, särskilt anpassad till problematiken kring borderline 

personlighetsstörning. Det är borderline-personens självskadebeteende som är det centrala 

i behandlingen, och den består dels av individualterapi under ett par år, dels av en ettårig 

färdighetsträning i grupp. Patienten kan alltid ringa till terapeuten, vilket syftar till att lära 

patienten att be om hjälp istället för att skada sig (a.a.). DBT är dock inte den enda 

terapiform som är utformad för borderline personlighetsstörning. Det finns en annan 

terapiform, kallad mentaliseringsbaserad terapi (MBT), som också syftar till att behandla 

patienter med borderline. MBT baseras på ett synsätt som förklarar att 

borderlineproblematiken grundar sig i en bristande förmåga att mentalisera (Rydén & 

Wallroth, 2008).  

1.1.2 Mentalisering 
 

Mentalisering är förmågan att förstå sig själv och andra i termer av subjektiva tillstånd och 

mentala processer (Fonagy & Bateman, 2007). Begreppet har sitt ursprung inom den franska 

psykoanalysen, där det sågs som en process för omvandling av drifter och affekter till 

symboler. Även Bowlbys teori (1988) om de inre arbetsmodeller som barn vid tidig ålder 

skaffar sig för att förstå socialt beteende hos sig själv och andra har bidragit till begreppet, 

likväl som Wilfred Bions (1970) teori om tänkandet. Det är däremot Peter Fonagy och hans 

medarbetare vid University College och Anna Freud Centre i London som på senare tid 

utvecklat det senaste inom mentaliseringsteorin, och det är deras forskning som denna studie 

grundar sig på. De menar att anknytning vid tidig ålder har ett vidare perspektiv än att barnet 

bara ska lära sig att hantera faror. Det är även början på den process som går ut på att utveckla 

självet, och förmågan att förstå sitt eget och andras inre mentala tillstånd (Karterud & 

Bateman, 2011). Att förstå andra människors beteenden genom att föreställa sig deras känslor 

och tankar är ett stort steg i utvecklingen som underlättas genom trygga 

anknytningsrelationer. Vår förståelse för andra människor beror på om våra egna mentala 
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tillstånd blev tillräckligt förstådda av våra föräldrar. Därför är processen sårbar för störningar 

(Fonagy & Bateman, 2007). 

 

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) bygger på teorin om mentalisering. Det centrala i terapin 

är att hjälpa patienten att skapa förståelse kring sina egna och andras upplevelser och 

handlingar gällande mentala fenomen. Dessa fenomen kan exempelvis vara känslor, 

antaganden, förhoppningar, intentioner, lögner etc. Man kan säga att MBT har en 

självreflekterande del och en interpersonell del. För många människor går 

mentaliseringsprocessen obemärkt förbi, väldigt slentrianmässigt, medan det för andra inte 

kommer lika naturligt. Dessa personer styrs av yttre påverkan, exempelvis stimulus – 

responsreaktioner, tillfälligheter, av obearbetade drifter och insikter, eller av sjukdomar. Till 

vardags mentaliserar vi hela tiden, förutsatt att vi tillskriver varandra intentioner, avsiktligt 

eller inte. Människans förmåga att mentalisera räcker ofta inte till, vilket då genererar i att vi 

missförstår andra och oss själva. Vi kan aldrig vara helt övertygade om vad andra personer 

tänker och känner, särskilt inte då våra egna tankar och känslor ofta är diffusa och oklara. Ju 

sämre förmåga till mentalisering vi har, desto mer missförstår vi (Karterud och Bateman, 

2011).   

1.1.3 Mentaliseringsbaserad terapi och borderline personlighetsstörning 

I en studie av Fonagy och Bateman (2007) presenteras en utvecklingsmodell för att förklara 

borderline personlighetsstörning i termer av en nedsättning i mentaliseringsförmågan. Vidare 

vill de förändra synen på borderline som en allvarlig och bestående personlighetsstörning 

genom att argumentera för att en behandling med mentalisering som central komponent kan 

hjälpa patienten att bli mer eller mindre fri från de symptom som personlighetsstörningen 

innebär. De menar att mentaliseringsterapin behandlar ett centralt problem hos patienten och 

om patienten genom behandling får verktyg för att hantera detta centrala problem så finns det 

en möjlighet att bli frisk i det avseendet att kriterierna för borderline personlighetsstörning 

inte längre uppfylls. Fonagy och Bateman förespråkar dessutom mentaliseringsterapin som ett 

harmlöst angreppssätt för borderlinepatienter, som har visat sig vara särskilt sårbara för 

psykoterapeutiska ingripanden. 

 

Fonagy och Batemans utgångspunkt är alltså att en central del av borderline 

personlighetsstörning är brister i mentaliseringsförmågan. Därför måste en framgångsrik 

behandling ha mentalisering som fokus, eller åtminstone stimulera till utveckling av 

mentaliseringsförmågan. Deras utvecklingsmodell av personlighetsstörningen fokuserar kring 

utvecklingen av det sociala anknytningssystemet, som de anser underlätta många avancerade 

kognitiva funktioner som ligger till grund för mellanmänskliga interaktioner, särskilt i 

anknytningssammanhang. Tre av dessa är enligt författarna av högsta vikt för att förstå 

borderline personlighetsstörning – representation och reglering av affekter; exekutiv förmåga 

att koncentrera uppmärksamhet (starkt kopplat till affektreglering); och slutligen 

mentalisering – ett system för mellanmänsklig förståelse i anknytningssammanhang. MBT 

siktar på att utveckla en terapeutisk process i vilken patientens sinne blir behandlingens fokus. 

Målet är att patienten ska komma underfund med hur han tänker och känner om sig själv och 

andra, hur det avgör hans reaktioner, och hur misslyckande i att förstå sig själv och andra 

leder till handlingar som ämnar behålla stabilitet och att göra obegripliga känslor begripliga. 

Med andra ord – att återinföra mentalisering där det saknas (Fonagy och Bateman, 2007).  

 

Fonagy och Bateman har genomfört en randomiserad kontrollerad studie som undersöker 

effekterna av MBT hos personer med borderline personlighetsstörning. Två grupper lottades, 

där försöksgruppen fick MBT-behandling och kontrollgruppen sedvanlig psykiatrisk vård. 
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Det visade sig att efter avslutad behandling hade de personer som behandlats med MBT ett 

bättre resultat än kontrollgruppen. Totalt publicerades fyra artiklar i studien och den fjärde 

visade att sex och ett halvt år efter avslutad behandling så uppvisade MBT-patienterna ett 

bättre mående och ett mer hälsosamt beteende än kontrollgruppen (Rydén & Wallroth, 2008).  

MBT är relativt nytt i Sverige, men har under de senaste åren väckt stort intresse inom 

psykiatrin, vilket har lett till en etablering av flera MBT-institutioner för behandling av 

borderline personlighetsstörning. Behandlingen bedrivs i två olika former; intensivt 

öppenvårdsprogram och långsiktigt dagavdelningsprogram. Den senare formen var den som 

först slog igenom och den är uppdelad i individualterapi och gruppterapi, med tydliga 

strukturer och kopplingar mellan de båda. Det centrala i behandlingen är förmågan till 

anknytning och mentalisering, där gruppterapin kan ses som en möjlighet för praktisk 

färdighetsträning, medan individualterapin mer i detalj inriktas mot en specifik patients 

livserfarenheter samt upplevelser från gruppterapin (Karterud och Bateman, 2011).  

1.2 Problemformulering 

Mot bakgrund av ovanstående forskning förefaller MBT-behandlingen vara en framgångsrik 

terapiform för personer med personlighetsstörning, inte minst för de som diagnosticerats med 

borderline personlighetsstörning. Forskning visar att resultatet av behandlingen ger en 

förbättring av mentaliseringsförmågan och affektregleringen, samt att dessa positiva effekter 

verkar bestå flera år efter avslutad behandling. Ett område som inte har utforskats i samma 

utsträckning som behandlingens olika effekter är patienternas upplevelser av behandlingen. 

En personlighetsstörning kan innebära en mångfacetterad problematik som påverkar stora 

delar av en människas liv. När en terapiform verkar ha så goda effekter på 

personlighetsstörningar blir det därför särkilt intressant att undersöka hur de individer som 

levt med en personlighetsstörning har upplevt behandlingen. Hur har den 

mentaliseringsbaserade terapin påverkat deras liv och mående? Vad har de upplevt och hur 

har de upplevt det?  

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka upplevelser av mentaliseringsbaserad terapi hos patienter 

som genomgått MBT-behandling. 

1.4 Frågeställningar 

– Hur har patienternas mående sett ut och förändrats före, under och efter behandling? 

– Vad har patienterna upplevt som positivt och negativt under individual- och gruppterapin? 

– Hur stämmer patienternas upplevelser överens med behandlingens mål? 

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till fyra patienters upplevelser av mentaliseringsbaserad terapi. Samtliga 

patienter hade genomgått hela behandlingen. Tre av patienterna hade en borderlinediagnos 

och en hade en problematik som påminde om borderline personlighetsstörning och därmed 

föranledde en plats i MBT-gruppen. Studien gör inga anspråk på att vara heltäckande eller 

presentera några absoluta sanningar.   
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2. Metod 
I detta kapitel redovisas de metoder som använts för att uppfylla det syfte och besvara de 

frågeställningar som presenterades i föregående kapitel. Val av datainsamlingsmetod, urval 

och bortfall av intervjupersoner samt tillvägagångssätt för studiens samtliga moment förklaras 

och motiveras. Kapitlet avslutas med en redovisning av de etiska och metodologiska 

reflektionerna.  

Bryman (2011) beskriver termer och metoder som används för att bedöma kvaliteten i 

kvalitativ forskning. Trovärdighet är en samlingsterm som delas upp i fyra delkriterier; 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Ifall de 

fyra delkriterierna är tydligt uppfyllda så bedöms studien vara trovärdig.  

Tillförlitlighet uppfylls genom att forskningen utförs enligt gällande regler och att 

intervjupersonerna får ta del av resultaten för att bekräfta att forskaren framställt deras sociala 

verklighet på rätt sätt – en s.k. respondentvalidering. Överförbarhet uppfylls genom att 

forskaren gör djupa, täta eller fylliga beskrivningar av den studerade verkligheten för att 

skapa en omfattande empirisk databas som möjliggör en eventuell överföring av resultaten till 

en annan kontext, eller till samma kontext vid ett annat tillfälle. Pålitlighet uppfylls genom att 

forskaren ser till att göra fullständiga och tydliga redovisningar av studiens samtliga faser – 

problemformulering, urvalsmetoder, tillvägagångssätt, intervjuutskrifter etc. – för att 

utomstående personer ska kunna granska och göra bedömningar av studiens kvalitet.  

Möjlighet att styrka och konfirmera uppfylls genom att forskaren försöker säkerställa att han 

agerat i god tro, det vill säga att han redogör för sin medvetenhet om att det inte finns någon 

absolut objektivitet i samhällelig forskning och att den kunskap som framkommit genom 

studien är felbar. Forskaren ska alltså inte medvetet låta sina egna värderingar och teorier 

påverka studiens utförande eller slutsatser, utan försöka hålla sig så objektiv som möjligt 

(Bryman, 2011).    

Målet med detta metodkapitel är att i möjligaste mån uppfylla ovanstående kriterier för att 

göra studien trovärdig. De omständigheter som försvårat möjligheterna att uppfylla kriterierna 

kommer att problematiseras och diskuteras under rubrikerna bortfall och etiska reflektioner 

samt i de metodologiska reflektionerna i slutet av detta kapitel.    

2.1 Val av datainsamlingsmetod 

En av de mest grundläggande distinktionerna inom samhällsvetenskaplig forskning är den 

mellan kvantitativ och kvalitativ metod; två olika forskningsstrategier som inrymmer skilda 

uppfattningar om hur människor och samhällen bör studeras. De kvantitativa metoderna 

grundar sig i ett naturvetenskapligt perspektiv på kunskap, där prövning av teorier och 

kvantifiering av insamlade data eftersträvas för att ge en objektiv beskrivning av verkligheten. 

De kvalitativa metoderna grundar sig istället i ett tolkande och förstående perspektiv på 

kunskap, där generering av teorier samt tolkning och förståelse av insamlade data eftersträvas 

för att ge en beskrivning av hur individer subjektivt tolkar sin sociala verklighet. Ett sådant 

tolkande perspektiv kan kallas för ett hermeneutiskt förhållningssätt (Bryman, 2011). Inom 

kvantitativ forskning står man som forskare mer eller mindre utanför den verklighet som ska 

undersökas, medan man inom kvalitativ forskning bjuds in till den verklighet som 

intervjupersonen lever i och utifrån det försöker förmedla en så korrekt bild som möjligt av 

den verkligheten (Backman, 2008). I kvalitativ forskning är målet således att förstå och 

förmedla intervjupersonens perspektiv, medan det i kvantitativ forskning snarare är forskarens 

perspektiv som styr undersökningen. (Bryman, 2011).  
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Eftersom målet för denna studie var att tolka och förstå ett antal individers upplevelser, 

snarare än att dra generella slutsatser eller presentera objektiva faktum, var det lämpligt att 

välja en kvalitativ metod för insamlingen av data. Det finns flera olika kvalitativa metoder för 

att samla in data och valet av metod beror främst på vilken typ av data som kan antas besvara 

de frågeställningar som studien baseras på. I det här fallet bedömdes det vara lämpligt att 

använda kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Det gav förutsättningar till en 

inblick i intervjupersonernas sociala verklighet och en chans för dem att relativt fritt dela med 

sig av sina unika tankar och upplevelser.  

Studien grundas i en abduktiv ansats. En abduktiv ansats innebär att forskaren varvar teori och 

empiri växelvis. En studie med abduktiv ansats börjar således med att forskaren skaffar sig 

teoretiska förkunskaper, genomför en empirisk undersökning och avslutar med att jämföra 

empirin med teorin för att se huruvida dessa stämmer överens med varandra (Patel & 

Davidsson, 2003). Denna studie inleddes med en genomgång av befintlig forskning inom 

området för att bedöma vad som var mest relevant att undersöka och hur studien skulle 

utformas. En modellbeskrivning för MBT valdes ut som kunskapsbas och de mål och 

riktlinjer för MBT som modellbeskrivningen presenterade jämfördes sedan med de 

upplevelser som intervjupersonerna förmedlade under intervjuerna. 

Intervjuerna genomfördes utifrån en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1). Bryman 

(2011) beskriver en intervjuguide som ett hjälpmedel för att strukturera upp olika teman eller 

frågor som ska behandlas under intervjun. Termen ”semistrukturerad” används för att 

beskriva att intervjuguiden är generellt hållen med allmänt formulerade frågor, där det finns 

möjlighet att ändra ordningsföljden mellan frågorna och ställa ytterligare frågor utifrån det 

som uppfattas som viktiga svar från intervjupersonen. Ifall intervjuerna istället hade utgått 

ifrån en strukturerad intervjuguide så hade varje intervjuperson fått svara på exakt samma 

frågor i exakt samma ordningsföljd. En semistrukturerad intervjuguide valdes således för att 

intervjuerna skulle bli flexibla och följa intervjupersonens berättande i högre utsträckning än 

vad som hade varit möjligt utifrån en strukturerad intervjuguide. 

2.2 Urval 

Urvalet av intervjupersoner till denna studie är ett icke-sannolikhetsurval. Ett icke-

sannolikhetsurval innebär att vissa personer i en population har större chans att komma med i 

en studie än andra (Bryman, 2011). Vidare är urvalet ett s.k. bekvämlighetsurval, en typ av 

icke-sannolikhetsurval som är precis som det låter; bekvämt för forskaren (.a.a.). 

Bekvämligheten i urvalet av intervjupersoner till denna studie ligger i att det MBT-team som 

intervjupersonerna behandlats hos ligger i närområdet (Västerbottens Läns Landsting) och 

därför var enkelt att komma i kontakt med. I denna studie var det således endast patienter som 

genomgått MBT i närområdet som hade en chans att komma med i urvalet.  

2.3 Bortfall 

Den ursprungliga planen var att intervjua fyra personer med borderline personlighetsstörning 

som genomgått MBT-behandling. De omständigheter som är viktiga att ta upp som bortfall 

under denna rubrik är att endast två av intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte – en 

intervju genomfördes via telefon och en via e-mail – samt att en av de fyra intervjupersonerna 

inte hade en borderline personlighetsstörning. Intervjuerna som genomfördes ansikte mot 

ansikte var betydligt längre än telefon- och e-mail-intervjun. De två senare intervjuerna gav 

tillräcklig information för att uppfylla studiens syfte och svara på frågeställningarna, dock gav 
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de inte lika levande och fylliga beskrivningar som intervjuerna som genomfördes ansikte mot 

ansikte. Om samtliga intervjuer hade genomförts ansikte mot ansikte skulle empirin kanske 

till viss del sett annorlunda ut, eftersom det hade gett bättre förutsättningar att fånga upp 

stämningslägen hos intervjupersonerna, ställa följdfrågor och därmed öka chanserna till att få 

mer levande berättelser.  

Den intervju som genomfördes via e-mail kan möjligtvis ha blivit lite mindre flexibel då det 

inte fanns någon möjlighet att ändra ordningsföljd på frågorna eller följa med i personens 

berättande på samma sätt som i intervjuerna som skedde ansikte mot ansikte eller intervjun 

som genomfördes via telefon. Däremot fanns det möjlighet att ställa följdfrågor till e-mail-

svaren. E-mailen skickades fram och åter tills intervjun betraktades som fullständig. Det går 

dock inte att komma ifrån det faktum att intervjun som genomfördes via e-mail blev mer 

strukturerad än intervjuerna som genomfördes ansikte mot ansikte eller intervjun som 

genomfördes via telefon. För e-mail-respondenten blev den semistrukturerade intervjuguiden 

mer som ett strukturerat frågeformulär. Alla fyra intervjuer var dock tillfredsställande i det 

avseendet att de gav tillräcklig information för att bära upp studien.     

På grund av det bortfall som intervjupersonen utan specificerad borderlinediagnos innebar 

ändrades studiens ursprungliga syfte från ”... att undersöka upplevelser av 

mentaliseringsbaserad terapi hos patienter som diagnosticerats med borderline 

personlighetsstörning och genomgått MBT-behandling” till ”... att undersöka upplevelser av 

mentaliseringsbaserad terapi hos patienter som genomgått MBT-behandling”. Ifall det 

ursprungliga syftet inte hade ändrats skulle personen utan borderlinediagnos utgjort ett 

bortfall som hade varit viktigt att reflektera över, men i och med ändringen av syftet utgör den 

personen egentligen inget bortfall. Utifrån studiens slutgiltiga syfte bör alltså inte det 

bortfallet gå ut över studiens kvalitet.  

2.4 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis kontaktades MBT-teamet via telefon. MBT-teamets terapeuter tog i sin tur 

kontakt med sex personer som genomgått behandlingen och fyra av de kontaktade personerna 

var intresserade av att ställa upp på en intervju. Efter telefonkontakt med de fyra personerna 

erhölls e-mailadresser, till vilka ett dokument med etiska överväganden och praktiska detaljer 

för genomförandet (se bilaga 2) samt intervjuguiden kunde sändas. När samtliga 

intervjupersoner hade läst igenom e-mailen och godkänt alla etiska överväganden så kunde tid 

och plats för intervjuerna fastställas. Två av intervjupersonerna kunde träffas för en intervju 

ansikte mot ansikte, en önskade att intervjun skulle genomföras via e-mail och en önskade att 

intervjun skulle genomföras via telefon. Alla intervjuer förutom den som genomfördes via e-

mail spelades in med en diktafon för att möjliggöra en ordagrann transkribering av 

intervjupersonernas berättelser. E-mail-intervjun behövde varken spelas in eller transkriberas 

eftersom den blev nedskriven och klar direkt i e-mailen.  

När samtliga intervjuer var genomförda och transkriberade inleddes en kvalitativ 

innehållsanalys av materialet. En innehållsanalys kan genomföras på flera olika sätt. Bryman 

(2011) beskriver att processen börjar med ett flertal genomläsningar av materialet för att 

skapa en känsla för helheten. Sedan plockas meningar som är relevanta för studiens 

frågeställningar ut ur texten, s.k. meningsbärande enheter, och sorteras in under kategorier 

som återspeglar intervjuernas huvudsakliga budskap. Vidare beskriver författaren att denna 

process innehåller några kritiska moment som är viktiga att ta hänsyn till. Exempel på sådana 

kritiska moment kan vara urvalet av meningsbärande enheter eller kategoriseringen av 

materialet, där för små meningsbärande enheter eller en alldeles för omfattande kategorisering 
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kan innebära att materialet fragmenteras, alltså splittras på ett sätt som innebär att den skiljs 

från sin ursprungliga kontext. Ett fragmenterat materiel leder således till att den färdiga 

studiens resultat har tvivelaktig förankring i de ursprungliga intervjuerna. Detta går i sin tur ut 

över studiens trovärdighet, eftersom att en studie som presenterar upplevelser som är plockade 

ur sitt sammanhang och placerade i något helt annat sammanhang, inte är en rättvis spegling 

av den verklighet som studerats. För att bättra på studiens trovärdighet i det avseendet kan 

forskaren exempelvis välja lagom stora meningsbärande enheter och tydligt redovisa 

tillvägagångssättet vid kategoriseringen (a.a.). 

Innehållsanalysen för denna studie inleddes med upprepade genomläsningar av de 

transkriberade intervjuerna för att skapa en känsla för helheten i varje intervjupersons 

berättelse. Först granskades det unika i varje intervjupersons upplevelser och under arbetets 

gång identifierades även likheter mellan intervjupersonernas upplevelser. Urvalet av de 

meningsbärande enheterna baserades på det mest unika i varje intervjupersons berättelse, de 

likheter som fanns mellan intervjupersonernas berättelser samt de svar som uppfattades som 

mest relevanta utifrån den kontext som modellbeskrivningen för MBT utgjorde. Empirin 

delades först upp i tre huvudkategorier: innan behandling, under behandling och efter 

behandling. Sedan skapades mindre underkategorier utifrån de likheter som fanns mellan 

intervjupersonernas upplevelser. I den första huvudkategorin blev underkategorierna mående, 

relationer och diagnos. I den andra huvudkategorin blev underkategorierna individualterapi 

och gruppterapi och slutligen blev underkategorierna i den tredje huvudkategorin mående, 

relationer, kvarstående bekymmer och framtiden. 

När empirin var sammanfattad och sorterad under huvudkategorier och underkategorier 

inleddes en jämförelse mellan empirin och modellbeskrivningen för MBT för att kunna 

analysera intervjupersonernas upplevelser och sätta dem i en kontext. Analysen delades upp i 

huvudkategorier utifrån modellbeskrivningen för MBT och intervjupersonernas upplevelser 

kopplades samman med det som modellbeskrivningen förklarar.  

2.5 Redovisning av sökmotorer och litteratur 

För att få en inblick i ämnet gjordes en inledande sökning i databasen EBSCO Academic 

Search Elite. De sökord som användes var Mentalizing AND Borderline (31 träffar), 

Experience AND Borderline (2241 träffar) och Experience AND Borderline AND MBT (5 

träffar). Sökningen genomfördes 2012-10-10. De vetenskapliga artiklarna valdes utifrån 

relevans, ämne och år för publikation, där ingen studie publicerad före år 2000 ingick. Vidare 

genomfördes en sökning med sökmotorn Google. Sökorden var ”MBT i Sverige”, vilket ledde 

till hemsidan www.mbtsverige.se. Där fanns tips om både svensk och internationell litteratur 

om mentaliseringsbaserad terapi och borderline personlighetsstörning, och utifrån dessa tips 

införskaffades den litteratur som ansågs relevant för studien. 

2.6 Etiska reflektioner 

Enligt Bryman (2011) finns det inom svensk forskning fyra etiska grundprinciper. Syftet med 

dessa principer är att vägleda forskare till att ta ansvar för och reflektera över olika etiska 

aspekter under arbetets gång, vilket i sin tur minskar sannolikheten för att någon ska lida men 

eller skada av den forskning som bedrivs. Exempel på men eller skada kan vara att en eller 

flera deltagare i ett forskningsprojekt känner sig utpekad, kränkt, bortgjord eller får andra 

fysiska eller psykiska följder såsom ökad stress eller sämre självkänsla. De fyra etiska 

grundprinciperna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

http://www.mbtsverige.se/
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Informationskravet ställer krav på forskaren att informera de individer som deltar i studien om 

studiens syfte, studiens olika moment, deltagarnas egen frivillighet samt deras rätt att dra sig 

ur vid valfritt tillfälle. Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna måste samtycka till att 

delta i studien. Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska behandla de uppgifter som rör 

intervjupersonerna med största möjliga konfidentialitet. Slutligen handlar nyttjandekravet om 

att den information som samlas in under forskningsprocessen endast ska användas i de 

forskningsändamål som deltagarna blivit informerade om (Bryman, 2011). 

Samtliga etiska grundprinciper har tillämpats i denna studie. Intervjupersonerna har 

informerats om studiens syfte, studiens olika moment, deras frivillighet i deltagandet och 

deras rätt att dra sig ur. Enheten där intervjupersonerna genomgått sin behandling har 

anonymiserats och intervjupersonerna har tilldelats fingerade namn. Vidare har annan känslig 

information som skulle kunna riskera intervjupersonernas anonymitet uteslutits från de 

meningsbärande enheterna, som t.ex. yrken, hemorter eller namn på intervjupersonernas 

anhöriga. Det insamlade materialet har endast varit tillgängligt för studiens författare under 

hela arbetets gång och ingen utomstående har haft tillgång till eventuellt känsliga uppgifter.   

Ingen respondentvalidering har rymts inom tidsramarna för denna studie. Däremot har 

intervjupersonerna informerats tydligt om sin rätt att ta del av den färdiga studien vilket de 

dessutom uttryckt intresse för att kunna göra. En genomgående ambition under arbetet med 

studien har därför varit att de ska kunna läsa den färdiga produkten med känslan av att deras 

berättelser har framställts på ett ärligt och respektfullt sätt, utan vinklingar eller 

förvrängningar av den information som framkommit under intervjuerna. 

2.7 Metodologiska reflektioner 

De metodval som gjorts inför denna studie har varit väl genomtänkta och bedöms ha passat 

studien väl. De kvalitativa intervjuerna var en bra datainsamlingsmetod för att ta reda på hur 

patienterna hade upplevt behandlingen och intervjuerna gav fylliga beskrivningar av deras 

upplevelser. Den abduktiva ansatsen gjorde att det blev enkelt att skapa en struktur i empirin 

eftersom att modellbeskrivningen för MBT var en tydlig och enkel kunskapsbas att varva 

empirin med. Modellbeskrivningen var dock en ganska smal kunskapsbas och den skapade 

inga möjligheter för att analysera intervjupersonernas upplevelser utifrån något större 

sammanhang. I och med att deras upplevelser endast kopplades till beskrivningar av 

behandlingen säger studien således inte särskilt mycket om olika faktorer som ligger utanför 

behandlingens ramar. Däremot visar studien hur intervjupersonernas upplevelser av 

behandlingen stämmer överens med det som behandlingen syftar till. Med andra ord ger den 

en bild av hur behandlingen har hjälpt just de fyra intervjupersonerna som medverkat i 

studien.  

Angående urvalet av intervjupersoner så passade det bra med ett bekvämlighetsurval i det 

avseendet att det snabbt gick att komma i kontakt med intervjupersonerna och att ingen längre 

restid krävdes för att träffa dem för en intervju. Något som blev mindre bra i urvalet var att 

endast två av intervjuerna kunde genomföras ansikte mot ansikte, samt att en av 

intervjupersonerna inte hade en borderlinediagnos. Detta hade kanske kunnat kringgås genom 

att kontakta ett annat MBT-team för att på det sättet hitta nya intervjupersoner. Ett annat 

alternativ hade varit att antingen utesluta intervjupersonen som saknade borderlinediagnos 

och därmed ha tre intervjupersoner, eller genom att utesluta telefon- och e-mail-intervjun och 

endast ha de två intervjuerna som genomfördes ansikte mot ansikte. Inget av dessa alternativ 

bedömdes vara lämpligare än att inkludera de fyra intervjupersoner som ville delta och 

anpassa uppsatsen efter de nya omständigheterna. Vidare kan det diskuteras huruvida dessa 
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omständigheter beror på valet av metod eller om det beror på faktorer som ligger utanför 

studiens ramar. Måhända hade en kvantitativ studie med enkäter som datainsamlingsmetod 

gjort det lättare att få fler respondenter. Det var dock aldrig ett alternativ då studien syftade till 

att undersöka upplevelser.   

För att bevara intervjupersonernas integritet har det inte gjorts några beskrivningar av deras 

hemort, arbetsplatser, fritidsintressen eller dylikt. Detta innebär att det på individnivå kan vara 

svårt att överföra resultaten till en annan kontext där sådana kriterier anses viktiga. Utöver att 

intervjuguiden och dokumentet med information har bifogats som bilagor så har samtliga 

faser i studien redovisats så tydligt som möjligt för att stärka pålitligheten och för att 

utomstående ska kunna granska studiens resultat. Vidare har de svårigheter som uppkommit 

under studiens gång beskrivits och eventuella konsekvenser av dessa svårigheter har både 

förmedlats och diskuterats. Att som forskare inta en objektiv hållning är viktigt för att kunna 

styrka och konfirmera studiens resultat, och därför har värderingar som inte är 

intervjupersonernas egna undvikits för att i möjligaste mån låta empirin tala för sig själv, utan 

yttre påverkan. Det är däremot närmast omöjligt att vara helt objektiv i samhällelig forskning, 

vilket innebär att studiens resultat i viss mån kan vara falsifierbar. Allt i denna studie är 

således resultatet av ett agerande i god tro och inga personliga värderingar eller åsikter har 

medvetet gått ut över studiens utförande eller slutsatser. 

3. Modellbeskrivning för MBT  
Detta kapitel är en modellbeskrivning av tre delar i MBT. Dessa delar ska inte tolkas som 

teorier, utan ska snarare ses som förklaringar av tre specifika moment i MBT. Faktan som 

presenteras syftar dels till att vara ett verktyg i analysen av empirin, dels till att ge läsaren 

ytterligare förståelse för forskningsområdet. Under Val av moment (3.1) görs en kort 

beskrivning av momenten och motiverar varför var och en av dessa har valts. Därefter, i 3.2, 

3.3 och 3.4 görs en tydlig presentation av varje moment. Därefter diskuteras varje moment i 

det avslutande kapitlet Momentreflektion (3.5). 

3.1 Val av modellbeskrivning 

Den första förklaringsmodellen, Mål med MBT, beskriver de fyra delmålen med 

mentaliseringsbaserad terapi. Anledningen till att detta är aktuellt i denna studie är för att ge 

ökad förståelse för syftet med MBT. Denna förklaringsmodell används sedan i analyskapitlet 

för att möjliggöra djupare tolkning och förståelse för intervjupersonernas upplevelser efter 

behandling. Den är därigenom till hjälp i att svara på studiens tredje frågeställning: Hur 

stämmer patienternas upplevelser överens med behandlingens mål? 

Det andra momentet, Gruppterapi, beskriver syftet och svårigheter med gruppterapin. 

Empirin har resulterat i intressanta synpunkter hos intervjupersonerna kring gruppterapin, och 

denna förklaringsmodell kan hjälpa att tolka och förstå deras synpunkter på ett djupare sätt. 

Då den första förklaringsmodellen bara tar upp målen med MBT i stort, fokuserar denna på 

gruppterapin och dess process. Den är därför viktig utifrån grupperspektivet. 

Det tredje momentet, Individualterapi, ger en förklaring på vad den individuella terapin har 

för syfte samt positiva sidor och svårigheter. Denna förklaringsmodell kan användas för att på 

ett djupare sätt kunna tolka och förstå intervjupersonernas tankar kring den individuella 

terapin. Denna förklaringsmodell ämnar tillsammans med förklaringen av gruppterapi vara till 

hjälp vid analys av studiens tredje frågeställning: Vad har patienterna upplevt som positivt 

och negativt under individual- och gruppterapin? 
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3.2 Mål med MBT 

Behandlingstiden för MBT är normalt 18 månader (sekretesskyddad broschyr, 2011). Det 

genomgripande målet med MBT är enligt Rydén och Wallroth (2008) att förbättra 

mentaliseringsförmågan där den brister hos patienten. Det handlar för patienten om att stärka 

och befästa sin förmåga att förstå sitt eget och andras inre. Bateman och Fonagy har delat upp 

terapin i fyra delmål. Dessa kan ses som en hierarki där första delmålet anses vara första 

prioritet. Delmålen har alla sin grund i mentaliseringsförmågan och är uppdelade som följer:  

- Identifiera affekter och stabilisera känslouttrycken (1) 

- Utveckla stabila inre representationer av tankar och känslor (2) 

- Skapa en sammanhängande självupplevelse (3) 

- Utveckla en förmåga att skapa trygga relationer (4).  

Identifiera affekter och stabilisera känslouttrycken står högst i hierarkin på grund av att 

patienten inte ska ge utlopp för starka känslor under behandlingen. Om patienten ger utlopp 

för kraftiga känslouttryck kan detta försvåra behandlingen och i värsta fall vara till skada för 

patienten. Det innebär däremot inte att man endast jobbar med ett delmål i taget, alla områden 

ska bearbetas samtidigt eftersom att de hör ihop med varandra. Det är således lättare att skapa 

trygga relationer (4) om man tar hand om sina känslor (1), har kontroll över sina tankar och 

känslor (2) och har någorlunda känsla för vem man är (3) (Rydén och Wallroth, 2008).  

3.3 Gruppterapi  

Gruppterapi inom MBT skiljer sig på många sätt från andra gruppterapier, såsom den 

traditionella psykodynamiska gruppterapin. I gruppterapin deltar omkring åtta patienter och 

två terapeuter, där samtalsämnet är relativt fritt. Tillsammans ska patienter och terapeuter 

reflektera, diskutera och mentalisera kring samspel med andra människor och annat som kan 

vara aktuellt för dagen. Tystnadsplikt gäller för både patienter och terapeuter. Målet med 

gruppterapin kan förklaras som en möjlighet för patienterna att praktiskt få träna på att 

mentalisera, att öva på att relatera till andra och att överleva i en grupp, vilket många personer 

med borderline personlighetsstörning vanligtvis har svårt för. Det är viktigt att terapeuterna är 

tydliga med att förklara målet med gruppterapin till patienterna för att de ska känna sig trygga 

att delta på ett obekymrat sätt. Borderlinepatienter har ofta dålig självkänsla och dåligt 

självförtroende, vilket kan leda till att de känner sig oroliga för att inte passa in eller för att bli 

”attackerade” av de andra i gruppen. De kan också vara oroliga att de ska bli försummade i 

gruppterapin då de är rädda att det varken ska finnas tid eller intresse för just deras problem. 

De kan också känna sig bortglömda när fokus ligger hos någon annan i gruppen, och på grund 

av sin bristande mentaliseringsförmåga har de lätt att tappa bort sig själva när de ska leva sig 

in i andras svårigheter (Rydén och Wallroth, 2008; Sekretesskyddad broschyr, 2011).  

3.4 Individualterapi 

Det huvudsakliga som diskuteras i individualterapin är de problem som patienten upplever sig 

ha. Patient och terapeut resonerar tillsammans kring hur problemen uppstått och hur de kan 

kopplas till klientens tidigare upplevelser, vilka faktorer som gör att problemen kvarstår och 

försöker finna verktygen att bearbeta dessa. Det finns även möjlighet för patienten att i 

individualterapin diskutera kring dennes upplevelser av, eller specifika händelser i, 

gruppterapin (Sekretesskyddad broschyr, 2011). Om det finns sådant som patienten inte vågat 
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eller orkat ta upp i gruppterapin kan terapeuten enligt Rydén och Wallroth (2008) uppmuntra 

och stödja patienten till att kunna göra det i framtiden. Många patienter uttrycker att de känner 

sig mer sedda och trygga i individualterapin än i gruppterapin. I andra fall kan patienter tycka 

att de inte riktigt får ut så mycket av individualterapin, eftersom det kan vara svårt att komma 

ihåg allting som tagits upp under samtalet, speciellt om det har präglats av många känslor och 

tankar. 

3.5 Modellreflektion 

Först och främst bör konstateras att dessa tre delar är metodförklaringar kring 

tillvägagångssätt och strategier för MBT samt vad den syftar till att uppnå. Dessa delar är 

utformade av Fonagy och Bateman (2004b), vilka i sin tur är grundarna av MBT, och ger 

därför en tydlig beskrivning av behandlingen. De bör även ge en rättvis beskrivning, då dessa 

delar är av beskrivande art, dvs. de förklarar vad MBT ämnar göra. Samtidigt bör man ställa 

sig kritisk till användningen av dessa modellbeskrivningar och vara på det klara med att det 

som behandlingen syftar till enligt Fonagy och Bateman, eventuellt inte stämmer överens med 

vad verkligheten visar. Vidare bör man ha i åtanke att Fonagy och Bateman är starka 

förespråkare för sin egen terapiform och därför framställer den som den bästa av alla 

terapiformer för borderline-personlighetsstörning.   

Att ha en modellbeskrivning för mål i MBT är viktigt för denna studie, speciellt då den kan ge 

en mer omfattande förståelse kring intervjupersonernas upplevelser av hur MBT har hjälpt 

just dem, som sedan kan jämföras med behandlingens mål. Stämmer dessa upplevelser ihop 

med vad MBT avser att förbättra? Förklaringen kring detta moment är tydlig, men inte vidare 

djup. Förhoppningen är att läsaren utifrån kunskapsöversikten erhållit grunden i MBT och att 

denna förklaring, som ett komplement, på ett sammanfattande och precist sätt kan redovisa 

vad MBT handlar om. 

Modellbeskrivningen för gruppterapi ger en förklaring kring hur gruppterapin är strukturerad 

och vad den har för syfte. Den redogör även för hur patienter generellt upplever gruppterapin 

och vilka problem som kan uppstå i gruppen. På ett enkelt sätt ger den en överblick för hur 

gruppterapin kan se ut, vilket är av vikt i denna studie. 

Modellbeskrivningen för individualterapi ger en förklaring för syftet med den individuella 

terapin och hur patienterna generellt upplever individualterapin. Den förklarar att patienterna 

har en möjlighet att diskutera sina svårigheter och även tankar och känslor kring sådant som 

hänt under gruppterapin. Denna del, tillsammans med delen gruppterapi, ger en ökad 

förståelse för dessa två terapiformer, vilket är av vikt för att kunna tolka och förstå 

intervjupersonernas upplevelser kring dessa. 

4. Empiri 
Syftet med kapitlet är att redovisa och ge en översiktlig bild av det mest betydelsefulla från 

empirin. Empirin i denna studie baseras på de intervjuer som gjorts med fyra personer som 

genomgått MBT-behandling. Intervjuerna gjordes utifrån intervjuguiden (se bilaga 1) som 

baserades på studiens tre frågeställningar. 

Utifrån frågeställningarna och modellbeskrivningen skapades tre avsnitt: Före behandling, 

under behandling och efter behandling. Inom varje huvudkategori skapades mindre 

underkategorier utifrån de upplevelser som intervjupersonerna förmedlade. Exempelvis 

berättade intervjupersonerna mest om sitt mående, sina relationer och sina upplevelser av att 
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bli diagnostiserade under den första huvudkategorin (innan behandling), och därför skapades 

underkategorierna mående, relationer och diagnos. Samma princip har tillämpats under de två 

andra huvudkategorierna.  

Under varje kategori görs en sammanfattning av vad intervjupersonerna förmedlat, och styrks 

därefter av meningsbärande citat. Citaten står i kursiv text för att tydligt visa att de är citat. I 

vissa citat används (...) vilket står för ett kort hopp i citatet, medan (---) innebär ett längre. I 

detta kapitel dras inga slutsatser, det görs heller inga kopplingar mellan modellbeskrivning 

och empiri, utan det görs i nästkommande kapitel. De fyra intervjupersonerna har alla 

genomgått MBT-terapi på samma klinik. I studien har de blivit tilldelade fingerade namn.  

Eleonore – Förutom borderline personlighetsstörning var hon diagnosticerad med paranoid 

personlighetsstörning. Intervjun med henne gjordes ansikte mot ansikte. 

Sandra – Förutom borderline personlighetsstörning var hon diagnosticerad med passiv 

aggressivitet, fobisk och paranoid. Intervjun med henne gjordes ansikte mot ansikte. 

Veronika – Förutom borderline personlighetsstörning var hon diagnosticerad med generell 

ångest, posttraumatisk stress och depression. Intervjun med henne gjordes över telefon.  

Malin – Hade ingen borderline personlighetsstörning, utan var diagnosticerad med 

personlighetsstörning, passivt aggressiv och social fobi. Intervjun med henne gjordes över e-

mail. 

4.1 Innan behandling 

Mående 
 

Under intervjuerna fick intervjupersonerna berätta hur de mådde innan de började 

behandlingen. Intervjupersonerna var i olika åldrar och hade olika livserfarenheter. De 

beskrev sitt mående på olika sätt, men en gemensam nämnare var starka negativa känslor, 

både mot sig själv och mot andra. Intervjuerna präglades av svåra berättelser om hopplöshet, 

mörker, en känsla av att vara en börda för andra och i vissa fall en önskan om att inte vilja 

leva. Det som uttrycktes tydligast i deras berättelser var att deras mående kännetecknades av 

antingen nedstämdhet eller aggressivitet. Två av intervjupersonerna beskrev starka känslor av 

nedstämdhet och de två andra beskrev starka känslor av aggressivitet. Följande två citat visar 

vilka kontraster som fanns mellan de olika stämningslägena i intervjupersonernas upplevelser: 

Veronika: 

Jag var väldigt deprimerad, det kändes som att ’ta mig härifrån, jag vet inte vad jag ska göra’. Låg, deppad, 

allting var riktigt svart. 

 

Sandra: 

Jag var så fruktansvärt arg hela tiden, och då spelade det ingen roll vem jag träffade, bara den personen tittade 

snett kunde jag bli fly förbannad. 
 

Relationer 

Något annat som intervjupersonerna beskrev var hur deras mående påverkades i relation till 

andra människor. Veronica beskrev att hon hade levt i ett förhållande där hon var kontrollerad 

av sin partner och att hennes relationer till de nära släktingarna var så komplicerade att hon 

valt att flytta långt hemifrån för att lättare kunna hålla dem på avstånd. Eleonore beskrev att 

hon levt i flera relationer där partnern hade misshandlat henne eller på andra sätt behandlat 

henne illa. Hon berättade vidare att hennes egna barn hade farit illa i dessa relationer, både på 
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grund av hennes eget beteende och på grund av hennes partners beteende. Malin och Sandras 

upplevelser av relationer skilde sig från de andras. De berättade inte någonting om att de hade 

blivit kontrollerade eller illa behandlade av sina partners. Däremot berättade de om sitt egna 

dåliga mående och hur det kunde påverka deras partners negativt, vilket kunde leda till 

konflikter i relationen. Följande två citat visar exempel på hur olika intervjupersonernas 

upplevelser av relationer kunde vara:  

Eleonore: 

Alla förhållanden som gått åt skogen, jag har ju bara valt människor som misshandlat mig. Jag har hela tiden 

gått från övergrepp när jag var barn, till övergrepp när jag blev äldre. 

Sandra: 

När jag mådde som sämst var svartsjukan som värst, ringde det i hans (pojkvännens) telefon vart jag tokig, 

mailade han med en tjej vart jag tokig. Var han ute så satt jag typ hemma och skärde mig. 

Diagnos 

Samtliga intervjupersoner beskrev sina upplevelser av att bli diagnostiserade som något 

positivt. De beskrev att de innan diagnostiseringen hade obegripliga känslor, att de hade svårt 

att komma överens med andra människor och att de upplevde att det var någonting som var 

fel på dem. De upplevde diagnoserna som en förklaring till varför de hade mått dåligt och som 

en chans till att börja må bättre. Diagnoserna upplevdes även som en lättnad, eftersom att de 

visade att det inte var deras egna fel att de mådde dåligt.    

Malin: 

Det kändes skönt att få en sorts förklaring till varför man mådde som man mådde. Mycket som man varit med om 

innan vart så självklart, (...) att man känt som man gjort. 

Veronika: 

Det kändes väl som en lättnad att man kunde göra nånting åt det och så. (...) Det kändes ju bra (...) Det var 

liksom inte lika hopplöst längre. 

4.2 Under behandling 

Individualterapi 

Intervjupersonernas upplevelser av individualterapin var för det mesta positiva. De beskrev 

den som djupgående eftersom att de fick utrymme att prata ingående om sina problem och 

även prata om sådant som de inte ville ta upp i gruppterapin. Detta blev naturligt i och med att 

en nära relation skapades mellan dem och den enskilda terapeuten. Intervjupersonerna 

berättade vidare hur terapeuterna hade jobbat med tankesättet ”kan man tänka på ett annat 

sätt” i förhållande till intervjupersonernas känslor och tankar. Utifrån intervjuerna verkar detta 

tankesätt vara ett verktyg som används mycket under behandlingen. De beskrev att 

terapeuterna bad dem att stanna upp när de gjorde negativa antaganden eller drog negativa 

slutsatser om andras intentioner, tankar och beteenden, och istället för att fortsätta lyssna så 

frågade terapeuterna om de kunde tänka på ett annat sätt kring situationerna där dessa 

antaganden och slutsatser växte fram. Följande citat är ett exempel från Eleonore där hon 

beskrev hur hon tänkte innan hon lärde sig att tänka på ett annat sätt: 

Kan du föreställa dig hur det är att gå in på konsum, och så tänka såhär ’hon tycker jag är dum i huvudet, hon 

hatar mig, och gud så hemskt, och hon tycker illa om mitt hår och hon tycker illa om mina kläder´ 

Sandra var den enda av intervjupersonerna som inte gillade den individuella terapin särskilt 

mycket. Däremot kunde hon förstå syftet med den. Hon berättade att hon kunde prata med den 

enskilde terapeuten om vad hon verkligen kände och vad hon hade varit med om, men hon 
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tyckte inte att det var lika givande som gruppterapi. Övriga intervjupersoner hade enbart 

positiva upplevelser av individualterapin. De beskrev terapeuten som en vän som stöttade dem 

i allt och förstod deras tankar och känslor. 

Gruppterapi 

Alla intervjupersoner påpekade att det var nervöst att påbörja behandlingen, men att det blev 

bättre med tiden. De beskrev att nervositeten grundades i en oro inför att träffa nya människor 

och en osäkerhet kring hur mycket de skulle våga berätta för de andra i gruppen. Malin hade 

kvar denna känsla av nervositet i ungefär ett år efter hon började behandlingen, men hon 

upplevde ändå gruppen som väldigt givande. I följande citat beskriver Malin sin ihållande 

nervositet:  

Jag har alltid haft svårt för nya människor, så att komma dit första, andra, tredje gången var otroligt svårt. När 

jag började var gruppterapin två gånger i veckan, så oftast vågade jag mig bara dit en gång i veckan. Även en 

längre tid in i behandlingen var det svårt att ta sig dit, man kände efter extra noga för att se om man kanske 

hade huvudvärk. (...) Varje gång en ny skulle komma in (i gruppen) kändes det lika jobbigt, och jag hade ungefär 

lika stor ångest över nya gruppmedlemmar under hela behandlingen, men man fick försöka tänka på hur det 

skulle kännas för den nya. (...) Efter typ ett år in i behandlingen kändes gruppträffarna mycket enklare och mera 

naturligt, men då började man få lite panik över att det bara var ett halvår kvar innan man skulle sluta. 

För de övriga intervjupersonerna släppte nervositeten redan efter några träffar och 

gruppterapin blev då till en positiv upplevelse. Sandra uttryckte specifikt att hon inte hade 

några problem alls med att prata om sina känslor och tankar inför gruppen. Samtliga 

intervjupersoner berättade att det var bra att få träffa andra människor som kände och tänkte 

likadant som dem. De kunde känna igen sig i varandras berättelser och de fick möjlighet att 

hjälpa, stötta och förstå varandra. Vidare beskrev de att bördan blev lättare när de kunde dela 

den med de andra i gruppen och de kände sig då inte lika ensamma i sitt sätt att tänka och 

känna. Terapeuternas roll i gruppen verkade enligt intervjupersonernas berättelser vara att 

uppmärksamma de delar i gruppsamtalen där mentaliseringsförmågan verkade vara bristfällig. 

Terapeuterna stoppade då samtalet och frågade om det gick att tänka på ett annat sätt. Då fick 

deltagarna en möjlighet att diskutera kring de problematiska situationerna genom att ”tänka på 

ett annat sätt”. Alla intervjupersonerna berättade även att de fick bra relationer till de andra 

gruppdeltagarna och att stämningen i gruppen var närmast familjär.  

Sandra: 

Dom man gick med i gruppen, man vart ju som en liten familj, man lärde känna varann. Om man inte var i 

gruppen tänkte man ’hur går det för den, har den lyckats?’. Man ville få ge råd.  

Malin: 

Det var skönt att vara med folk som förstod hur man kände även fast dom aldrig varit med om samma sak. En 

person som inte mått dåligt har otroligt svårt att förstå hur man kan känna sig och varför man gräver ner sig 

istället för att rycka upp sig och le. 

Det fanns även svårigheter med gruppterapin. Intervjupersonerna berättade att de inte visste 

huruvida de kunde lita på att de andra deltagarna i gruppen skulle hålla sin tystnadsplikt, 

vilket gjorde att de ibland kände sig osäkra på hur mycket de skulle våga berätta i gruppen. 

Sandra uttryckte att hon vid ett grupptillfälle upplevde att hon blev konstant avbruten av 

terapeuterna, vilket ledde till att hon kände sig övergiven. En annan svårighet som Sandra 

berättade om var att de under vissa gruppträffar bara vara en eller två deltagare, vilket gjorde 

att de träffarna blev mer som en individualterapi.  

 

 



18 
 

4.3 Efter behandling   

Mående 

Samtliga intervjupersoner berättade om de positiva förändringar i deras liv och mående som 

de upplevt sedan de avslutat behandlingen. Alla kunde jämföra sina tankar och känslor med 

hur de var innan behandlingen och peka ut vissa aspekter som hade förändrats till det bättre. 

Sandra tog upp sin ilska, som var ett genomgående tema under hela intervjun, och förklarade 

att hon inte alls var lika arg efter behandlingen. Under behandlingen hade hon lärt sig att tolka 

sina känslor och kunde därefter känna andra känslor än bara ilska, som t.ex. sorg och glädje. 

Exempel på det var att hon kunde gråta när hon blev ledsen istället för att bara bli arg, eller 

känna en glädje som var genuin istället för falsk. Vidare beskrev hon att hon lärt sig att 

mentalisera kring andra människor och därför brusade hon inte upp och skrek när någon inte 

tänkte på samma sätt som henne, utan kunde istället lyssna och sedan sansat dela med sig av 

sina egna tankar. Hon beskrev också att hon inte längre tog åt sig personligt om någon tittade 

på henne eller talade med arg ton, eftersom att hon lärt sig att mentalisera kring andras tankar 

och därför kunde tänka att andras känslor och tankar inte behövde bero på att hon gjort något 

fel.  

Sandra: 

Jag kan fortfarande bli arg som vilken människa som helst, men det är inte på samma sätt. När jag började 

kunde jag inte gråta, allt jag kände var bara ilska. Nu kan jag börja gråta för minsta lilla grej. Jag har som lärt 

mig att känna och tolka vilka känslor det egentligen är. (...) Är jag glad är jag glad på riktigt, det är inte det här 

fejkade. Åsså just att jag inte brusar upp mig och skriker om nån säger nånting fel, utan jag kan sitta sansat och 

lyssna och dom får säga negativa saker, åsså sen kan jag säga hur jag tänker. 

Veronika beskrev att hon hade lärt sig att mentalisera, att hon försökte använda sig av det i 

relationer till andra och att det hjälpte henne väldigt mycket. Vidare berättade hon att hon 

hade lärt sig att sätta ner foten och säga ifrån när hon kände sig orättvist behandlad, något som 

hon hade svårt för innan behandlingen. Hon beskrev också att behandlingen hade lärt henne 

att sätta ord på alla sina känslor och uttrycka dem när hon kände att det behövdes, och hon 

uttryckte att det är tack vare behandlingen som hon klarat av att ta avstånd från dåliga 

relationer.  

Veronika: 

Jo det har jag lärt mig (att mentalisera)... jag försöker använda mig av det nu... är det nån kompis jag pratar 

med och sådär, så försöker jag använda mig av det (...) De verktygen har hjälpt mig jättejättemycket. 

Malin beskrev att det var en stor skillnad på hennes liv efter behandlingen i jämförelse med 

innan behandlingen. Tidigare kändes varje motgång hopplös och livet kändes meningslöst, 

medan det efter behandlingen hade blivit lättare för henne att hantera motgångar och komma 

tillbaks på banan. Hon nämnde även att hon hade upplevt en snabb och stor förbättring under 

MBT-behandlingen i jämförelse med flera andra behandlingar som hon hade genomgått inom 

psykiatrin. Innan MBT-behandlingen såg hon allting i svart eller vitt, men efter behandlingen 

hade hon lärt sig att mentalisera och därmed se de grå nyanserna mellan extremerna. Tidigare 

hade hon svårt att orka utföra vardagssysslor, som t.ex. matlagning, men efter behandlingen 

orkade hon utföra dem varje dag, även de dagar som kändes jobbiga. En strategi som hon 

använde sig av när saker och ting blev övermäktiga var att ta en paus och försöka lugna ner 

sig, för att fortsätta efter en stund då allt känns lite bättre, något som inte fungerade innan 

behandlingen. Hon hade sänkt kraven på sig själv och hennes närstående hade gjort 

detsamma. Efter behandlingen kände hon sig inte längre tyngd av känslan av att behöva vara 

bra på allt. 
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Malin: 

Oj, vilken skillnad det är på mitt liv idag! Innan kändes varje dipp under dagen hopplös och det tog så lång tid 

att komma upp igen. Nu är en dålig stund helt okej, och man kommer tillbaka rätt fort. 

Eleonore beskrev att hon efter behandlingen hade ett jämnare mående i jämförelse med innan 

behandlingen. Hon pendlade inte mellan att må ”jävligt dåligt” och vara ”överspeedad” utan 

hade istället ett jämnt mående med vissa nedgångar som hon tog sig upp ur med hjälp av att 

mentalisera. Vidare hade hon börjat undvika människor som behandlade henne illa, slutat 

flytta omkring mellan olika bostäder och slutat söka sig till nya partners. Eleonore ställde sig 

mycket positiv till behandlingen och berättade att mentaliseringen hade räddat hennes liv. 

Eleonore 

När jag förut var nere mådde jag jävligt dåligt, och när jag var uppe mådde jag skitbra, men då mådde alla 

andra runt omkring dåligt, för då var jag ju hemsk. Sådär över-speedad som om jag gick på amfetamin. Jag var 

inte glad innerst inne, utan det var ett falskt rus. Nu är jag i mitten. Åsså dippar jag ibland, men med 

mentaliseringsförmågan så tar jag mig upp. (...) Det här har ju räddat mitt liv! 

I samband med dessa positiva förändringar beskrev intervjupersonerna att de hade lärt sig att 

mentalisera och tänka på ett annat sätt, och att detta var ett verktyg som de använde i 

vardagen för att hantera sina tankar och känslor. I följande två citat beskriver Sandra och 

Eleonor hur behandlingen har hjälpt dem att tänka på ett annat sätt: 

Sandra: 

Det är väl det som har hjälpt mig mest att jag har kommit in i den tankebanan att om nån tittar på mig behöver 

det inte vara negativt. Om nån säger nåt med en otrevlig ton behöver det inte ha med mig att göra, den kan ha 

haft en dålig dag. (...) för det tryckte dom ju på jättemycket, jamen hur kan det vara, tänk på ett annat sätt! 

Eleonore: 

Jag tänkte (efter ett tag) att jag måste börja om, men då vet jag vad min terapeut hade sagt ’kan man tänka på 

ett annat sätt, är det här nåt som kan gå över på ett tag?’. (...) Så idag kan jag tänka på ett annat sätt. Det är så 

fantastiskt så att, vad fan det var väl inget svårt det här. Det var ju bara att tänka på ett annat sätt! 

Relationer 

Intervjupersonerna hade olika civilstånd och behandlingen hade således påverkat dessa 

relationer på olika sätt. Malin hade efter behandlingen kommit till insikt att hon inte kunde ha 

så höga krav på sig själv, vilket innebar att även hennes omgivning fått en större förståelse 

kring hennes mående, exempelvis att hon ibland måste vila för att orka med resten av dagen. 

Hon behövde inte förklara sig på samma sätt för sin sambo, och det hade reducerat 

konflikterna i deras relation. Sandra hade likt Malin beskrivit att hennes relation till sin sambo 

ändrats. Hon behövde inte bli omhändertagen på samma sätt som innan och blivit mer 

självständig, och hon var inte alls svartsjuk som tidigare. Det hade blivit så snabb förändring 

att Sandras pojkvän inte hängt med i den, utan fortfarande var orolig att hon skulle bli arg ifall 

de skulle ut och träffa vänner. Veronika förklarade att om hon inte hade gått MBT så hade 

hon stannat kvar i en ohållbar relation och familjesituation. Hon fick verktygen till att kunna 

identifiera dessa destruktiva situationer, och styrkan att göra något åt dem: 

Jag har fått lära mig att sätta ner foten och säga det här är inte okej (...) Dom kunde ge fan i mitt liv, så jag drog 

därifrån. 

Det fanns likheter mellan Veronika och Eleonores upplevelser, då Eleonore också levt i dåliga 

relationer, främst till män. Eleonore påpekade att hon tidigare gick till en ny pojkvän gång 

efter gång och alla behandlade henne illa. I hennes relationer med män fick hon utstå 

misshandel och övergrepp. Efter behandlingen insåg hon att det var ohållbart, vilket lett till att 

hon varit singel i flera år efter behandlingen. Den man som hon har gemensamma barn med 

hade hon skapat en bättre kontakt med, och de fick därför en bättre relation efter behandlingen 
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än de någonsin haft. Utöver detta så avslutade hon kontakten med tidigare vänner som inte 

gjorde henne något gott och förklarade att hon inte längre levde det liv som hon hade levt 

tillsammans med dem. Hon hade en förhoppning om att någon gång eventuellt träffa någon att 

dela livet med, men hon kände att hon ville ordna upp sitt liv innan dess. Hon förklarade att 

det krävdes mod för att släppa in någon ny man i sitt liv men att det i framtiden, om rätt 

person skulle dyka upp, vore en möjlighet.  

Kvarstående bekymmer 

Utöver alla positiva förändringar som intervjupersonerna upplevde så kunde de även berätta 

om vissa bekymmer som kvarstod efter behandlingen. Sandra berättade att hon ibland kunde 

hamna i gamla mönster och bli arg istället för att tänka på ett annat sätt. Veronika berättade att 

hon fortfarande kunde känna sig nere och orolig inför framtiden. Hon berättade att det var 

mycket som hade hänt efter behandlingen och att hon också hade många svåra erfarenheter 

sedan tidigare.  Hon hade vid intervjutillfället kvar telefonkontakt med sin terapeut och hon 

berättade att hon gärna hade fortsatt behandlingen under en längre tid om inte yttre 

omständigheter hade hindrat henne. Malin berättade att hon i vissa situationer var tvungen att 

ta en paus, gå ifrån och vila upp sig för att orka med vardagssysslorna. Eleonore berättade att 

hon fortfarande hade svårt för att lita på andra människor, i synnerhet män, och att hon 

fortfarande hade vissa dåliga dagar då hon hade, som hon själv kallade det, ett 

”mentaliseringssammanbrott”, som innebar att hon inte kunde ”tänka på ett annat sätt” i 

påfrestande situationer. Följande citat är delar ur Veronikas och Sandras berättelser om sina 

kvarstående bekymmer. 

Veronika: 

Samtidigt känns det som att man inte vet hur morgondagen är eller nånting. Det känns som att jag kanske skulle 

behövt nåt mer, men jag har ändå det grundläggande. (---) Blir det dåligt så försöker jag ringa min terapeut och 

prata med henne. (...) Hon kan få mig att tänka på ett annat sätt. Då kan jag stå på benen igen, och lugna ner 

mig. 

Sandra: 

Visserligen har det hänt mycket sen jag började behandlingen och efter, men jag är fortfarande inte helt frisk 

eller vad man ska säga (---) jag försöker tänka att jag är som vilken människa som är frisk, men i vissa lägen så 

inser jag ju själv att jag inte riktigt är där än, att jag kan säga att jag är fullt frisk. För det kan vara vissa dagar 

jag är helt off och inte kan hantera känslorna. Men det pendlar som. (---) Jag kan själv tycka att jag kan ha gått 

tillbaka litegrann till att bli arg, men då försöker jag bara tänka på att jag ska mentalisera, och allt jag har lärt 

mig. 

Framtiden 

Intervjupersonerna avslutade sina berättelser under intervjuerna med att dela med sig av sina 

tankar och känslor inför framtiden. Tre av intervjupersonerna hade ljusa framtidsvisioner. 

Veronika såg inte lika ljust på framtiden som de övriga, men hon berättade att hon mådde 

bättre än vad hon hade gjort innan behandlingen tack vare att hon hade lärt sig att mentalisera 

mer. Hon hade även en förhoppning om att kunna komma ut mer bland människor och skapa 

nya relationer. Samtliga intervjupersoner berättade om hur mentaliseringsförmågan gjorde det 

lättare för dem att hantera sina tankar och känslor i situationer som upplevdes svåra. Sandra 

berättade om sin ökade livsglädje och sitt förbättrade självförtroende som gjorde att hon 

kunde sätta upp mål för framtiden och sträva efter att uppnå de målen. Hon hade börjat arbeta 

och hade tankar om att bilda familj och bli en bra förebild för både syskonbarn och eventuella 

egna barn. Malin berättade att hon hade sänkt kraven på sig själv och accepterat att hon hade 

sina begränsningar. Hon berättade vidare om att hennes närstående hade sänkt sina krav på 

henne och att relationen mellan hon och hennes sambo hade förbättrats i och med att de kunde 

förstå varandra bättre än tidigare. Eleonore berättade att hon kände sig trygg med att vara 
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själv och att hon istället för att acceptera övergrepp och annan orättvis behandling valde att 

planera för en framtid med trygga och kärleksfulla relationer. Vidare berättade hon om att hon 

tänkte försöka göra sig av med sina skulder och skapa sig möjligheter för att ägna mer tid åt 

sina fritidsintressen. Följande citat är delar ur Sandras och Eleonores framtidsberättelser. 

Eleonore: 

Jag har en framtidsbild (---) Förut kunde jag inte tänka framåt. Tryggheten var i det som var, för det kunde jag 

hantera. Jag kunde hantera misshandel, otrohet och allt möjligt av sånt skit man inte ska behöva om man har en 

annan halva som älskar en. Idag känner jag mig mer hoppfull. 

Sandra: 

Förut hade jag ingen livsglädje alls. Jag kunde inte se nån framtid, medan nu ser jag en stor framtid, och jag 

vill, jag är redo för nästa utmaning (---) förut, skulle jag nånstans så hade jag världens frånvaro för att jag orka 

inte, jag var för trött så jag stannade hemma och sov istället. Och nu är det så här, jag har panik om jag inte far. 

Spelar ingen roll om jag är sjuk, jag far ändå. Så på det sättet har det blivit stor skillnad, jag känner att jag vill 

göra nåt och jag känner att jag vill tillbaka dagen efter. Så det känns som att det har underlättat med 

jobbfronten. Dels att man mår bättre, har bättre självförtroende, man vågar mer! 

5. Analys 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser och resultat. Den empiri som presenterades i 

föregående kapitel analyseras och tolkas utifrån den kontext som modellbeskrivningarna 

utgör. De tankar och åsikter som uppkom under analysarbetet diskuteras i nästkommande 

kapitel. 

5.1 Individualterapi 

Intervjupersonernas upplevelser av individualterapin var för det mesta positiva. Veronika 

beskrev att terapeuten lärde henne att hålla ihop och ändra sina tankegångar under 

individualterapin. Hon kände att terapeuten tog henne på allvar och att det gick att prata om 

djupare saker med den enskilde terapeuten än vad som var möjligt i gruppterapin. Eleonore 

beskrev hur nära relation hon fick till sin individuella terapeut och att hon än idag försöker 

erinra sig vad terapeuten sagt när hon känner att mentaliseringsförmågan brister. Malin 

beskrev individualterapin som skön och enkel och att terapeuten stöttade henne i allt. Enligt 

modellbeskrivningen av individualterapi känner sig många patienter tryggare och mer sedda i 

individualterapin än i gruppterapin (Rydén & Wallroth, 2008). Detta verkar stämma överens 

med det Veronika, Eleonore och Malin berättade.  

Sandra beskrev att hon kunde prata djupare och säga vad hon kände och vad hon varit med 

om, men till skillnad från de andra intervjupersonerna gillade hon inte individualterapin 

särskilt mycket. Hon beskrev att den kändes meningslös och att det var gruppterapin som var 

mest givande för henne. Modellbeskrivningen av individualterapi (a.a.) visar att vissa 

patienter inte får ut lika mycket av individualterapin på grund av att det kan vara svårt att 

minnas vad som har sagts under samtalet, i synnerhet om många starka tankar och känslor har 

dryftats. I Sandras fall kan det alltså vara så att hon hade svårt att minnas vad som sades under 

samtalen på grund av att tankarna och känslorna blev för röriga. En annan förklaring kan 

uttolkas i empirin där Sandra beskrev att hon inte var rädd för att prata om sina känslor och 

tankar under gruppterapin, vilket kan innebära att hon inte hade så mycket att prata om under 

individualterapin.  
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5.2 Gruppterapi 

Det empirin säger om gruppterapin är att intervjupersonerna hade positiva upplevelser av den. 

Sandra är den ende som har uttryckt något negativt om gruppterapin, och det handlade om att 

det på vissa gruppträffar bara var några få deltagare närvarande, vilket gjorde att det blev mer 

som en individualterapi. I övrigt har ingen uttryckt någon kritik mot gruppterapin. Enligt 

modellbeskrivningen av gruppterapi kan gruppterapin vara komplicerad på grund av att 

deltagarna kan känna sig attackerade av de andra i gruppen, försummade av terapeuterna eller 

av de övriga deltagarna och att de ska tappa bort sig själva i försöken att leva sig in i de andra 

deltagarnas problem (Rydén & Wallroth, 2008). Detta är ingenting som intervjupersonerna 

uttryckte och det kan bero på en rad olika orsaker. En orsak kan vara att de helt enkelt inte 

upplevde de problem som modellbeskrivningen av gruppterapi beskriver. En annan orsak kan 

vara att de faktiskt ansåg att gruppterapin hade negativa sidor, men att de inte delade med sig 

av sina negativa upplevelser under intervjuerna. Det kan antingen bero på att intervjuguidens 

frågor inte var nog specifika eller att intervjupersonerna av någon anledning inte ville kritisera 

terapin. En tredje orsak till att intervjupersonerna inte uttryckte något negativt om 

gruppterapin kan härledas till modellbeskrivningen av gruppterapi. Modellbeskrivningen 

beskriver vikten av att terapeuterna är tydliga med att förklara målet med gruppterapin för att 

deltagarna ska känna sig trygga och kunna delta på ett bra sätt (a.a.). Det kan alltså vara så att 

terapeuterna i det MBT-team som intervjupersonerna behandlats hos har varit tydliga och fått 

dem att känna sig trygga i gruppen. 

5.3 Identifiera affekter och stabilisera känslouttrycken 

Samtliga intervjupersoner uttryckte att de hade starka negativa känslor innan behandlingen. 

Sandra var för det mesta arg, Veronika var deprimerad och lät sig bli kontrollerad, Malin 

orkade inte med vardagen och Eleonore hade ett mycket ojämnt humör. Enligt deras 

upplevelser efter behandlingen hade de lärt sig att känna igen och sätta ord på sina tankar och 

känslor. Sandra berättade att hon istället för att agera aggressivt mot andra kunde hålla sig 

lugn och prata istället, Malin orkade med vardagen på ett bättre sätt tack vare att hon lärt sig 

reglera sina känslor och Eleonore hade ett mycket jämnare humör. Dessa positiva 

förändringar stämmer överens med det första delmålet i modellbeskrivningen ”Mål med 

MBT” (Rydén & Wallroth, 2008). Dessa intervjupersoners berättelser tyder på att de har lärt 

sig att känna igen sina känslor och mentalisera kring dem, vilket har lett till att de vet vad de 

känner och därmed har lättare för att reglera och uttrycka sina känslor. Veronika beskrev att 

hon å ena sidan hade lärt sig att sätta ord på sina känslor, men att hon å andra sidan behövde 

ringa sin terapeut för att lugna ner sig och tänka på ett annat sätt. Det verkar således som att 

Veronika har lärt sig att identifiera sina affekter, men enligt hennes berättelser verkade hon 

behöva fortsatt stöd av sin terapeut med att stabilisera sina känslor. 

5.4 Att utveckla stabila inre representationer av tankar och känslor 

I empirin framkom det i intervjupersonernas upplevelser av både individual- och gruppterapin 

att terapeuterna använt sig av frasen ”kan man tänka på ett annat sätt?”. Alla intervjupersoner 

påpekade detta i något sammanhang och frasen verkade vara något som intervjupersonerna 

tillskrev stor betydelse. De uttryckte att en stor del i deras mentalisering var just att tänka på 

ett annat sätt kring sig själv och andra. Enligt det andra delmålet i modellbeskrivningen ”Mål 

med MBT” (Rydén & Wallroth, 2008) ska patienterna lära sig att ta kontroll över sina tankar 

och känslor. Innan behandlingen hade intervjupersonerna negativa tankar om sig själv och 

andra, men enligt deras upplevelser efter behandlingen så verkade frasen ”kan man tänka på 

ett annat sätt” ha hjälpt dem att ta kontroll över sina tankar och känslor. Istället för att låsa sig 
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fast vid ett negativt tankesätt så försökte de istället att hitta alternativa sätt att tänka, och det 

verkade vara något som fick dem att må bättre.  

5.5 Att skapa en sammanhängande självupplevelse 

Sandra förklarade i intervjun att hon efter behandlingen fått större självförtroende och hade en 

önskan att jobba i större utsträckning och bilda familj. Malin hade lärt sig att sänka kraven på 

sig själv och acceptera att hon inte orkade med lika mycket som andra. Eleonore hade stora 

framtidsplaner och ville bli av med sina skulder och ägna sig mer åt sina fritidsintressen. 

Dessa beskrivningar går att koppla till det tredje delmålet i modellbeskrivningen ”Mål med 

MBT” (Rydén och Wallroth, 2008). Det verkar som att Sandra, Malin och Eleonore har 

skapat sig en god bild av vilka de är och vad de vill uppnå i livet. Veronika verkade på vissa 

sätt ha en mer sammanhängande självupplevelse än innan behandlingen, men hennes 

berättelser var tvetydiga. Å ena sidan hade hon valt att avgränsa sig från relationer som inte 

gjorde henne något gott, hon hade ett mål att börja röra sig mer bland människor och må 

bättre. Å andra sidan uttryckte hon en osäkerhet kring framtiden och kände att hon kanske 

skulle behöva mer hjälp för att känna sig trygg och må bättre i sig själv. Därför är det svårare 

att koppla hennes beskrivningar till det tredje delmålet i modellbeskrivningen ”Mål med 

MBT”. 

5.6 Att skapa trygga relationer 

Intervjupersonerna berättade att deras relationer innan behandlingen var orättvisa, turbulenta 

eller destruktiva på ett eller annat sätt. I en jämförelse med det de nämnde om sina relationer 

efter behandlingen så verkade de ha stabiliserats, antingen genom att det hade skapats större 

förståelse mellan parterna i relationerna, eller genom att de hade avslutat de relationer som 

inte var bra. Sandra och Malin bodde kvar med samma partners som de bodde med innan 

behandling. Malin berättade att hennes pojkvän fått större förståelse för hennes mående, och 

Sandra förklarade att hennes pojkvän inte behövde ta hand om henne på samma sätt som 

innan behandlingen. Intervjupersonernas berättelser kan delvis kopplas till det fjärde delmålet 

i modellbeskrivningen ”Mål med MBT” av Rydén och Wallroth (2008). Sandra och Malin 

hade förbättrat sina relationer till sina partners och på det viset skapat trygga relationer. I 

Malins fall verkade inte relationen till partnern ha varit särskilt turbulent innan behandlingen. 

Sandra beskrev däremot att det räckte med att det ringde i partnerns telefon för att hon skulle 

bli ”tokig”. Sandra förklarade att det efter behandlingen hade blivit så drastiska förändringar i 

relationen att hennes partner inte hade hunnit inse hur mycket hon hade förändrats och att det 

nu var upp till honom att hänga med i förändringarna och släppa det som tidigare varit. Deras 

relation hade blivit mer jämställd och det kan vara en bra början på en trygg relation.  

Veronika och Eleonore hade efter behandling fått styrkan att avsluta kontakten med 

människor i sin omgivning som inte var bra för dem. Det behöver inte innebära att de har 

skapat trygga relationer, men de verkade ha fått förmågan att identifiera de dåliga relationerna 

och göra någonting åt dem. Att identifiera och avsluta relationer som inte är bra kan 

möjligtvis vara en bit på vägen till att skapa trygga relationer. Om inte annat så verkar de i 

alla fall ha lärt sig att undvika de dåliga relationerna, vilket onekligen är gynnsamt för deras 

välmående.  

5.7 Sammanfattande slutsatser  

För att sammanfatta denna analys och presentera ett mer konkret resultat bör det först och 

främst nämnas att intervjupersonernas personligheter är unika, deras diagnoser skiljer sig åt 

och deras upplevelser är individuella och varierande. Trots detta görs här ett försök att väva 



24 
 

ihop deras upplevelser. Samtliga intervjupersoner levde i en mörk verklighet innan de fick 

diagnos och behandling. Deras berättelser innehåller självskadebeteende, hopplöshet, självhat 

och allehanda kaotiska känslor och tankar. Under behandlingen har de haft både positiva och 

negativa upplevelser, där de positiva upplevelserna handlade om förståelse, medkänsla och 

acceptans, medan de negativa upplevelserna handlade om osäkerhet, nervositet och 

meningslöshet. Intervjupersonerna beskrev individualterapin som djupgående och tre av dem 

upplevde den som mycket givande, medan en intervjuperson inte fick ut särskilt mycket av 

den. Angående gruppterapin så liknade intervjupersonerna den med en familj, där deltagarna 

hade förtroende och respekt för varandra och där deltagarna kunde utbyta erfarenheter och 

träna på att mentalisera. Den enda nackdelen som framkom var att det vid vissa grupptillfällen 

var få deltagare. Detta har dock knappast med terapin att göra, utan beror snarare på 

individuella omständigheter hos deltagarna. 

Intervjupersonerna beskrev sitt mående efter behandlingen och dessa beskrivningar kunde i 

många fall kopplas till de mål med MBT som Rydén och Wallroth (2008) beskriver. 

Förmågan att utveckla stabila inre representationer av tankar och känslor var det mål som 

hade starkast koppling till intervjupersonernas upplevelser. Anledningen till detta kunde 

urskiljas i att terapeuterna lagt mycket vikt på att lära intervjupersonerna att ”tänka på ett 

annat sätt” kring sig själv och andra. Intervjupersonerna hade även kommit långt i de övriga 

målen. Samtliga intervjupersoner hade ett stabilare mående efter behandlingen och deras 

självkännedom hade ökat, om än olika mycket. Det gick även att utläsa förbättrade tendenser 

kring deras förmåga att skapa trygga relationer, men även där var intervjupersonerna på olika 

stadier. 

Samtliga intervjupersoner berättade om sin förbättrade mentaliseringsförmåga och att den 

hade blivit ett verktyg som hjälpte de att leva ett bättre liv än de gjorde innan behandlingen. 

De beskrev också att de hade lärt sig att tolka sina tankar och känslor, på samma sätt som de 

hade fått bättre förståelse för andra människors tankar och känslor. Alla intervjupersoner 

kände att de mådde jämförelsevis bättre efter behandlingen än innan och det är den säkraste 

slutsats som kan dras i denna studie. Empirin talar starkt för att de fyra personer som 

intervjuats i denna studie mådde bättre efter behandlingen än vad de gjorde innan 

behandlingen.  

Studiens syfte var att undersöka upplevelser av mentaliseringsbaserad terapi hos patienter som 

genomgått MBT-behandling. Studien har visat hur deras mående sett ut och förändrats före, 

under och efter behandling, den har redovisat för vad patienterna upplevt som positivt och 

negativt under individual- och gruppterapin samt presenterat hur patienterna har upplevt 

MBT-behandlingen och hur deras upplevelser har stämt överens med behandlingens mål. De 

frågeställningar som studien baserats på har alltså besvarats och syftet är därmed uppfyllt.  

6. Diskussion  
Detta kapitel innehåller diskussioner kring studiens styrkor, svagheter och resultat. Vidare ges 

uppslag till vidare forskning och några avslutande resonemang. 

Syftet var att undersöka upplevelser. Ett syfte som hänvisar till upplevelser innebär att man 

måste begränsa sig. Vi valde att begränsa syftet dels i frågeställningarna, dels i 

intervjupersonerna. Grundtanken var att alla intervjupersonerna skulle ha en borderline 

personlighetsstörning, men när det inte blev så fick också syftet ändras. Eftersom att 

intervjupersonen utan borderlinediagnos hade fått en plats på MBT-behandlingen och 

dessutom genomgått hela behandlingen med goda resultat ansåg vi att hon passade väl in i vår 
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studie. Det visade sig även att mycket av det hon berättade liknade de andra personernas 

upplevelser, vilket gjorde att hennes upplevelser inte blev avvikande från de andra 

intervjupersonernas, utan snarare stämde väl överens med deras upplevelser. En viktig aspekt 

att nämna i sammanhanget är alla olika tilläggsdiagnoser hos intervjupersonerna som gjorde 

att deras problematik skilde sig åt i olika avseenden. Detta såg vi först som en försvårande 

omständighet, men vid närmare eftertanke insåg vi att det egentligen inte behövde vara det. 

Trots skillnaderna mellan alla dessa diagnoser så hade intervjupersonerna liknande 

upplevelser av den mentaliseringsbaserade terapin och det fick oss att inse att diagnoserna 

kanske inte är det som väger tyngst. Det viktigaste är snarare att samtliga intervjupersoner 

hade en bristande förmåga att mentalisera innan behandlingen, att behandlingen har lärt dem 

att mentalisera och att de efter behandlingen har fått nya verktyg för att reparera sina liv och 

må bättre. På grund av detta lade vi ingen större vikt vid tilläggsdiagnoserna i analysen utan 

valde att istället fokusera på deras upplevelser av behandlingen. 

Det centrala i denna studie har hela tiden varit att låta intervjupersonerna komma till tals och 

uppsatsen har anpassats efter det som intervjupersonerna har sagt. Istället för att välja ut 

teorier som skulle kunna analysera intervjupersonernas upplevelser utifrån samhälleliga 

strukturer eller dylikt så valdes bara en modellbeskrivning för MBT. Eftersom upplevelser är 

högst subjektiva tänkte vi att en överanvändning av teorier skulle riskera att vi tillskrev 

intervjupersonerna upplevelser som egentligen inte var deras, utan snarare en produkt som 

uppstått i mötet mellan deras upplevelser och olika vetenskapliga förklaringar. Anledningen 

till att vi inte använde några teorier var således för att skydda intervjupersonernas upplevelser 

från att förvanskas till något annat än vad de egentligen var. Om man vänder på det kan dock 

den icke så omfattande modellbeskrivningen ha reducerat intervjupersonernas upplevelser till 

en ganska snäv kontext som inte lämnar utrymme för de olika nyanser och perspektiv som 

deras upplevelser skulle kunna inrymma. Ett bredare teorival hade således kunnat ge djupare 

inblick i deras verklighet än vad som var möjligt utifrån modellbeskrivningen för MBT.  

En annan mycket viktig aspekt att diskutera är huruvida resultaten sett annorlunda ut ifall 

andra personer hade intervjuats. De resultat som vi presenterat i denna studie är på intet sätt 

märkvärdiga, men de ger en tämligen positiv bild av mentaliseringsbaserad terapi som 

behandlingsform. Frågan är hur alltså hur positiv den bilden varit om andra intervjupersoner 

hade delat med sig av sina upplevelser. Vi vet inte hur många som har genomgått 

behandlingen hos det MBT-team som vi kontaktade, men vi vet i alla fall att de fyra personer 

som vi har intervjuat inte är de enda. De personer som vi intervjuade var de enda som var 

intresserade av att ställa upp på intervjuer, och det finns en risk att det var de med mest 

positiva erfarenheter av behandlingen eller att det var de som var mest positivt inställda, som 

också var mest intresserade av att delta i en intervju och dela med sig av sina erfarenheter. 

Detta är inget vi kan besvara, men vi vill i alla fall visa att vi är medvetna om det. 

Denna studie kan ses som ett litet smakprov på hur patienter kan uppleva 

mentaliseringsbaserad terapi och det som studien kan bidra med till vetenskapen är uppslag 

till vidare forskning, med bredare studier baserade på mer omfattande undersökningar. Ett 

förslag kan vara att undersöka huruvida patienter med andra personlighetsstörningar, eller 

olika tilläggsdiagnoser utöver borderline personlighetsstörning, blir hjälpta av denna 

terapiform. Ett annat intressant område att utforska är hur vanligt det är att patienter efter 

behandling har förmågan att skapa trygga relationer.  

Innan vi sätter punkt i detta arbete vill vi återigen poängtera att intresset och ambitionen under 

hela arbetet varit att ta del av och presentera ett antal patienters upplevelser av 

mentaliseringsbaserad terapi. Det är precis vad vi har gjort och det har varit ett mycket 
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intressant och givande arbete. Vi vill inte påstå att MBT är en mirakelkur som hjälper alla 

patienter till ett bättre liv och vi vill inte heller påstå att detta skulle vara någon studie med 

belägg nog för att bekräfta eller dementera terapiformens effektivitet. Det enda vi vill och kan 

påstå är att just våra intervjupersoner har lärt sig mycket av att genomgå denna behandling 

och det är härligt att höra att deras liv har förändrats till det bättre i och med behandlingen. En 

av våra intervjupersoner använde en helt fantastisk metafor och istället för att ta med den i 

empirin så valde vi att använda den som en avslutande beskrivning för hur 

mentaliseringsförmågan kan upplevas hos en människa som tidigare saknat den.  

Nu finns det verkligen en hammare jag kan hålla och slå in spiken med utan att göra mig illa. 

Annars i vanliga fall har man slagit sig på fingrarna, som att man nästan gjort sig mer illa av 

annan slags terapi som inte funkat. Jag missade spiken så tummen blev alldeles blå. Nu 

känner jag att jag håller stadigt i hammaren och jag får in spiken med två slag. Kanske nån 

gång missar jag, men då har jag plåster. Eller så tänker jag att jag får väl vara blå ett tag, 

det går över. Blåmärken försvinner.      
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

 

1. Hur kändes det för dig när du blev diagnosticerad? 

2. Kan du beskriva ditt mående innan behandlingen började? 

3. Hur kom du i kontakt med MBT-teamet? 

4. Hur var det att ta steget till att börja behandlingen? 

5. Hur länge pågick behandlingen för dig? 

6. Hur upplevde du de första träffarna? 

7. Ville du vid något tillfälle avsluta behandlingen? Om ja, vad fick dig att fortsätta? 

8. Hur upplevde du individuella terapin? 

9. Hur upplevde du gruppterapin? 

10. Vad tyckte du om behandlingen i stort?  

11. Hur var det att avsluta behandlingen och skiljas från alla? 

12. Hur skulle du säga att behandlingen har hjälpt just dig? 

13. Ser ditt liv annorlunda ut idag jämfört med hur det såg ut innan behandlingen? 
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Bilaga 2 

Brev till intervjupersonerna 

 

Hej.  

Vi heter Jocke och Johan och vi utbildar oss till socionomer. Vi skriver en uppsats om 

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) och vill därför intervjua 3-4 personer som har behandlats 

med hjälp av MBT. Vår förhoppning är att du som läser detta vill ställa upp på en intervju där 

du delar med dig av just dina upplevelser. 

Syftet med studien är att undersöka upplevelser av mentaliseringsbaserad terapi hos personer 

med en borderline-diagnos.  

Vi är jätteintresserade av hur behandlingen har hjälpt dig, t.ex. vad som har varit bra och vad 

som har varit mindre bra med behandlingen. Det är du själv som väljer om du vill vara med i 

en intervju eller inte. Om du väljer att vara med i en intervju kan du när som helst välja att 

avbryta intervjun.  

Vi kommer att spela in intervjun med en ljudinspelare. Det gör vi för att lättare kunna komma 

ihåg vad som sägs under intervjuerna. Det är bara vi två som kommer att ta del av det 

inspelade materielet och när vi har använt det klart kommer vi att radera det. Intervjuerna 

kommer att sammanställas i uppsatsen och när uppsatsen är klar kommer den att finnas 

tillgänglig via Umeå Universitet. Du är anonym i den färdiga uppsatsen. Vi kommer inte att 

skriva ut ditt namn någonstans och det du säger kommer inte att kunna återkopplas till dig.    

Vi kommer att ha en intervjuguide med oss till intervjun som hjälper oss att komma ihåg vilka 

frågor vi ska ställa. Intervjuguiden är en mall som vi utgår ifrån, men den är ingenting vi 

måste följa till punkt och pricka. Vi kan även ställa följdfrågor utifrån dina svar och du kan, 

om du vill, berätta om saker som vi inte frågar. Intervjun beräknas ta 30-90 minuter beroende 

på hur mycket du vill berätta för oss. Tycker du om att berätta så lyssnar vi gärna, för vi är 

som sagt väldigt intresserade av dina upplevelser.  

Intervjuguiden som vi tänkt ställa frågor utifrån kan du läsa här nedanför.  


