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ALLT ÄR SÅ ÖVERDRIVET HELA TIDEN : UPPLEVELSER AV 
MENTALISERINGSSVIKT HOS PATIENTER MED BORDERLINE  

PERSONLIGHETSSTÖRNING  
 

Malena Kedegård & Emil Sörman 

 
 
Mentaliseringssvikt är ett fenomen där tänkandet och kännandet kring sig själv och andra 
försämras drastiskt. De svårigheter som personer med borderline personlighetsstörning 
har kan förklaras som en konsekvens av mentaliseringssvikt. I denna studie genomfördes 
11 intervjuer som analyserades med tematisk analys i syfte att undersöka hur patienter 
med borderline personlighetsstörning beskriver upplevelser av mentaliseringssvikt. 
Patienterna beskrev att mentaliseringssvikten uppkom i situationer då de kände sig 
lämnade, kränkta eller ensamma. Avskärmning, våld eller självskada karaktäriserade 
patienternas sätt att beskriva sina reaktioner. I efterhand förklarade patienterna att de 
svåra episoderna var orsakade av egenskaper hos dem själva eller av att andra gjort 
fel.  Patienterna resonerade även kring hur andra människor räddat dem vid 
mentaliseringssvikt. Tre av huvudfynden går i linje med redan etablerade teorier om 
anknytning, objektrelationer och mentalisering. Studiens fjärde huvudfynd är patienternas 
beskrivningar av hur olika personer i deras omgivning hjälper dem att häva eller undvika 
mentaliseringssvikt. Studien diskuteras kunna bidra till en fortsatt utveckling av 
bemötandet av patienter med borderline personlighetsstörning i vård och omsorg.  
 
Failure to mentalize is a phenomenon where thinking and feeling about oneself and others 
deteriorate drastically. The difficulties of borderline personality disorder have been 
explained as a consequence of mentalizing failure. In this study 11 interviews were 
conducted which were analyzed with thematic analysis in order to investigate how 
patients with borderline personality disorder describe experiences of mentalizing failure. 
Failure to mentalize was described by the patients to arise in situations where they felt left, 
offended or alone. The patients described reactions such as avoiding thoughts, feelings and 
other people, they also described violence and self- harm. The patients explained the 
reasons for the episodes by focusing on either dysfunction in them or in others. The 
patients also talked about how other people had helped them in the difficult episodes. 
Three of the main findings are in line with established theories of attachment, object 
relations and mentalization. The fourth main finding was descriptions of how other people 
in different relations to the patients helped them counter or avoid episodes of mentalizing 
failure. We discuss how this study can contribute to the devolopment of improved care for 
patients with borderline personality disorder. 

 
 
Fonagy och Batemans mentaliseringsteori har genererat ett ökande intresse inom 
psykoanalysen, neurovetenskapen och den existentiella filosofin sedan 20 år 
tillbaka. Begreppet mentalisering definieras som den mentala process en individ 
implicit och explicit använder för att förstå sina egna och andras handlingar utifrån 
mentala tillstånd (Bateman & Fonagy, 2004; Choi-Kain & Gunderson 2008; Frith & 
Frith, 2008). Mentalisering är centralt för mänsklig samvaro. Varje gång vi tänker 
på känslor eller känner empati mentaliserar vi. Begränsad mentaliseringsförmåga 
präglar en lång rad allvarliga, psykologiskt svåra tillstånd. En förbättrad förmåga 
är ett tecken på en lyckad terapeutisk behandling. Förmågan att mentalisera 
varierar mellan människor och kontexter. Mentaliseringssvikt innebär en drastisk 
försämring av förmågan att förstå sig själv och andra utifrån inre tillstånd såsom 
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värderingar, önskningar, behov och känslor (Fonagy & Luyten, 2009; Fonagy, 
Bateman & Luyten, 2011). I litteraturen beskrivs mentaliseringssvikt som mycket 
plågsamt. Upplevelsen kan innebära smärtsamma känslor av att inte vara i kontroll 
över sig själv och att inte hänga ihop som person. Mentaliseringssvikten kan 
medföra oerhörda påfrestningar på andra och göra social samvaro näst intill 
omöjlig. Utifrån mentaliseringsteori är mentaliseringssvikt en central del i 
problematiken för patienter med borderline personlighetsstörning (Fonagy, et al. 
2011). Trots detta har vi inte funnit några studier där patienter tillfrågas specifikt 
om sådana episoder.  
 

Borderline personlighetsstörning är en diagnos enligt Diagnostic and statistical 
manual of mental disorders IV (DSM-IV) (American Psychiatric Association, 2000). 
Siffrorna på andelen personer med borderline personlighetsstörning i Sverige 
varierar. En svensk studie från 2001 som utgick från självskattningsformulär fann 
en prevalens av borderline personlighetsstörning på 5,4 procent (Ekselius, Tillfors, 
Furmark & Fredrikson, 2001). Svenska psykiatriska föreningen beskrev 
förekomsten av störningen från 0,5 till 2 procent (Svenska psykiatriska föreningen, 
2006). Personer med denna diagnos har ofta problem med sin identitet, att 
uppleva sig som hela och som en agent i sitt liv. Personerna verkar dessutom, i 
högre grad än andra, uppleva intensiv inre smärta.  En smärta som kan uppkomma 
när personen blir avvisad (Fonagy & Luyten, 2009). Gruppen upplevs vara mer 
impulsiva än andra och ha svårare att reglera sina känslor vilket kan ta sig uttryck i 
självskadebeteende och suicid. Bekymmersamma och stundtals destruktiva 
relationer med föräldrar, partners och vänner är vanliga (Linehan, 1993; Reisch, 
Ebner-Priemer, Tschacher, Bohus, & Linehan, 2008; Grootens, van Luijtelaar, 
Buitelaar, van der Laan, Hummelen & Verkes, 2008; Hill, Pilkonis, Morse, Feske, 
Reynolds, Hope, Charest & Broyde, 2008). 
 

Anknytning och prementaliserande tillstånd 

Borderline personlighetsstörning kan förstås utifrån flera teorier. 
Anknytningsteorin beskriver personers funktionella och dysfunktionella sätt att 
relatera till andra människor samt hur de reagerar känslomässigt vid 
relationsuppbrott (Mikulincer & Shaver, 2007). Personer med borderline 
personlighetsstörning har ett lättaktiverat anknytningssystem. Inom ramen för 
interpersonella relationer får de hög arousal, det vill säga påslag av nervsystemet. 
Intensiv arousal gör i sin tur att förmågan att mentalisera sviktar. 
Mentaliseringssvikt hos personer med borderline personlighetsstörning uppstår 
således oftast i anknytningsrelationer (Luyten och Fonagy, 2009). Teorin om 
mentalisering tar avstamp i anknytningsteorin när den förklarar störningen som 
en konsekvens av att mentaliseringen ofta sviktar i emotionellt laddade relationer. 
Under mentaliseringssvikt återgår personen till vad som kan betraktas som ett 
tidigare utvecklingsstadium där tänkandet och kännandet är mindre reflekterat. 
Frånvaron av fullt fungerande mentalisering tar sig främst uttryck genom ett 
prementaliserande sätt att tänka och känna kring sig själv och andra (Fonagy, et al. 
2011). Psykisk ekvivalens är ett prementaliserande tillstånd som innebär att det 
individen tänker och känner upplevs som den enda giltiga sanningen. Den yttre 
verkligheten upplevs som densamma som den inre. Individen tycker sig känna till 
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allt som finns där ute utan att undersöka det. Exempelvis, när en person i psykisk 
ekvivalens känslomässigt upplever att en annan person är arg på honom eller 
henne blir det till fullbordad sanning. 
 

Låtsasläge är ett annat prementaliserande tillstånd där det saknas kontakt mellan 
den inre och den yttre världen. Personen går in i en fantasivärld. Dissociation kan 
sägas vara en extrem form av låtsasläge som är vanligt hos personer med 
borderline personlighetsstörning (Fonagy & Luyten, 2009). Det innebär 
svårigheter att integrera medvetande, minne, identitet och perception (American 
Psychiatric Association, 2000). Dissociation kan således uppstå i och med 
mentaliseringssvikt (Fonagy & Luyten, 2009). I låtsasläge kan en person tala om 
sina upplevelser på ett generellt plan utan att sätta dem i konkreta kontexter. På så 
vis kan individen skyddas från konfrontation med verkligheten. Exempelvis kan en 
person i låtsasläge, trots att den drabbats av en svår muskelsjukdom, glatt berätta 
att den följande dag ska påbörja en karriär som bergsklättrare. Teleologisk hållning 
är ett tillstånd som inte tar hänsyn till inre mentala processer. För en person som 
fungerar enligt teleologisk hållning är det observerbara beteenden som betyder 
något. Andras önskningar och känslor betyder endast något när den andra visar 
dessa genom konkreta beteenden. Exempelvis kan en person behöva känna 
kroppskontakt för att känna kärlek från sin partner. Så fort den fysiska intimiteten 
släpper är det som om den andra inte längre älskar personen (Fonagy, et al., 2011; 
Fonagy & Luyten, 2009). 
 

Objektrelationsteori 
Borderline personlighetsstörning kan även förstås utifrån borderline 
personlighetsorganisation. Begreppet personlighetsorganisation inbegriper alla 
personlighetens funktionssätt inklusive symtomen i DSM-IV. Den är teoretiskt 
uppbyggd av ett flertal objektrelationer, det vill säga mentala representationer av 
sig själv i förhållande till andra. Objektrelationerna aktiveras i sociala situationer 
och påverkar hur vi uppfattar världen (Kernberg, 2001; Clarkin, Lenzenweger, 
Yeomans, Levy, & Kernberg, 2007). Personer med borderline 
personlighetsorganisation har en inre värld som präglas av en brist på integration 
mellan positivt och negativt laddade objektrelationer. Denna brist på integration 
kallar Clarkin, et al. (2007) för identitetsdiffusion. I normal utveckling sker denna 
integration gradvis under de första levnadsåren och det skapas representationer 
av en själv och andra med både goda och dåliga sidor samtidigt. Denna process 
sker inte hos borderlinepersonligheten. I den inre världen existerar istället 
diametralt motstridiga icke integrerade uppfattningar, attityder och känslor 
kring  en själv och andra. Vid identitetsdiffusion hålls dess sidor även i vuxen ålder 
separerade med hjälp av främst fyra primitiva försvarsmekanismer (Clarkin, et al. 
2007). Klyvning är den mest centrala försvarsmekanismen. Den håller ont och gott 
separerade ifrån varandra. Detta skapar en brist på stabilitet i det egna känslolivet 
och i synen på andra. Genom försvaren idealisering och nedvärdering upplevs 
andra som mycket positiva eller negativa och bilden kan växla snabbt. På så sätt 
kan klyvningen upprätthållas.  Försvaret projektiv identifikation innebär att 
aspekter hos individen omedvetet förläggs hos en annan person. Hos den andra 
personen framkallas i sin tur en reaktion utifrån de aspekter som förlagts. 
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(Kernberg, 2001). Projektiv identifikation kan ses som den socialt mest 
problematiska aspekten av borderline personlighetsorganisation (Fonagy & 
Luyten, 2009). 
 

Tidigare forskning 

Det finns bara ett fåtal tidigare studier som utforskar patienter med borderline 
personlighetsstörnings erfarenheter utifrån deras egna beskrivningar (Perseius, 
Ekdahl, Åsberg & Samuelsson, 2005). En brittisk och en svensk studie har genom 
intervjuer utforskat hur patienter med borderline personlighetsstörning beskrev 
sina problem. Den svenska studien genomfördes med patienter som behandlades 
inom psykosocial behandling i öppenvården. Patienterna fick beskriva hur de såg 
på sina liv och sina svårigheter. De beskrev starka svängningar mellan att känna 
sig normala och att känna ohanterlig emotionell smärta. Patienterna beskrev även 
en vilja att ta kontroll över sina liv. Ofta föll de dock offer för sin impulsivitet, vilket 
resulterade i självskada och självmordsförsök. Självskadan tolkas i studien som ett 
sätt att undkomma de svåra känslorna (Perseius, et al, 2005). Den brittiska 
studiens patienter rekryterades från en mottagning för personer med 
personlighetsstörningar. Självskadans roll för patienterna var att få fatt i sin 
existens. De beskrev också dilemmat att varken vilja leva eller dö. Patienterna talade 

även om sina familjer, de beskrev att de vill skydda familjemedlemmarna från sitt eget 

lidande men även att familjen fick dem att vilja leva vidare (Black, Murray and 
Thornicroft, 2014). 
 

Perseius et al. (2005) ställde öppna frågor kring hur patienterna upplevde sina liv 
och sitt lidande. Black et al. (2014) efterfrågade patienternas perspektiv på hur det 
är att leva med deras diagnoser. Oss veterligen finns inga publicerade studier som 
specifikt utforskar patienter med borderline personlighetsstörnings subjektiva 
upplevelser av episoder av mentaliseringssvikt. Detta kan vara ett problem då 
patientperspektivet riskerar att inte beaktas tillräckligt starkt. Att bättre förstå hur 
patienter upplever och förstår sina svårigheter kan vara ett viktigt steg mot att 
skapa kunskap kring hur personal inom vård och omsorg kan bemöta denna 
utsatta grupp på ett sätt som är mer anpassat efter deras behov (Svenaeus, 2000, 
Gunderson, 2009, Black, et al, 2014). Då mentaliseringssvikt anses vara en central 
del av borderline personlighetsstörning är ökad kunskap om de subjektiva 
upplevelserna av detta tillstånd centralt i en sådan process. Sigmund Karterud, 
professor i psykiatri vid Oslo universitet, har forskat på mentalisering (Karterud, 
2012; Karterud, Pedersen, Engen, Johansen, Johansson, Schulter & Bateman, 2013). 
Han har också tagit fram intervjuguiden Intervju om mentaliseringssvikt (Karterud, 
2007, bilaga 1) vilken är baserad på explicita frågor om upplevelser om tillståndet. 
Denna intervjuguide är ännu inte vetenskapligt studerad. I samråd med ett MBT-
team på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning i södra Sverige beslutade vi att 
genom analys av intervjuer utifrån Karteruds intervjuguide utforska fenomenet 
mentaliseringssvikt. 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att med Karteruds intervju undersöka hur patienter med 
borderline personlighetsstörning beskriver sina upplever av episoder av 
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mentaliseringssvikt. Frågeställningarna var: I vilka situationer kan episoder av 
mentaliseringssvikt uppstå? Hur kan reaktionen på situationen se ut? Hur 
resonerar patienterna kring episoderna? 

 

Metod 
Studiens metod utarbetades för att svara kvalitativt på syftet och 
frågeställningarna. Kvalitativa studier kan bedömas utifrån begreppet 
överförbarhet. Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning ett resultat kan 
överföras från en situation till en annan (Guba, 1981). För att läsaren ska få en 
möjlighet att kunna bedöma huruvida överförbarhet finns mellan två kontexter 
krävs att studiens procedur och urvalsgrupp finns detaljerat beskrivet (Kuper, 
Lingard & Levinson, 2008; Malterud, 2009). Bedömning av överförbarhet av 
resultaten i denna studie anser vi vara möjlig eftersom relevanta aspekter av 
undersökningsdeltagarna, intervjuarna och författarna samt intervjuguiden finns 
beskrivna. 
 

Undersökningsdeltagare 
De 11 patienter som intervjuades i studien behandlades i mentaliseringsbaserad 
terapi (Bateman & Fonagy, 2004, 2011; Rydén & Wallroth, 2008) vid två olika 
psykiatriska öppenvårdsmottagningar. Exklusionskriterier för att ta del av 
behandlingen och följaktligen för att vara med i denna studie var 
autismspektrumstörning, utvecklingsstörning eller pågående missbruk. 
Inklusionskriterier var att uppfylla kriterierna för borderline 
personlighetsstörning (American Psychiatric Association, 2000) samt att den 
bedömdes som patientens huvuddiagnos. Den ena mottagningen, dit sju patienter 
var knutna, låg i södra Sverige. Fyra patienter var knutna till mottagningen i norra 
Sverige. Könsfördelningen var nio kvinnor och två män och de hade en 
medianålder på 29 år. Mentaliseringsbaserad terapi strävar efter att förhöja 
mentaliseringsförmågan och göra den mer stabil (Bateman & Fonagy, 2010), 
därför intervjuades enbart patienter som varit i behandling från någon vecka till 6 
månader. Syftet med detta var att öka chanserna att få fatt i upplevelser av 
mentaliseringssvikt, ett tillstånd som väntas minska i frekvens ju längre 
behandlingen pågår (Rydén & Wallroth, 2008). Patienterna uppfyllde kriterier för 
olika diagnoser både på axel I och II i DSM-IV (American Psychiatric Association, 
2000). De hade varierade bakgrunder och fick utskrivet olika typer av läkemedel. 
Utifrån dessa aspekter kan urvalet ses som heterogent. I förhållande till vad 
studien har till syfte att undersöka, fenomenet mentaliseringssvikt, kan urvalet 
dock ses som homogent. Detta eftersom patienterna dels uppfyllde diagnosen 
borderline personlighetsstörning och dels var i den inledande fasen av en 
mentaliseringsbaserad behandling samt hade upplevelser av mentaliseringssvikt. 
Homogent urval syftar nämligen till att samla personer med liknande erfarenheter 
för att på djupet undersöka och beskriva ett fenomen som deltagarna delar 
(Holloway, 2005; Patton, 2002).  
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Tabell 1.  
Antalet diagnoser och de läkemedel som fanns bland patienterna. 

 

Diagnoser och medicinering 

 

DSM-IV, axel II 

 

 

  

DSM-IV, axel I 

 

 

  

Läkemedel 

 N   N   N 

Borderline  

Depressiv 

Fobisk 

Osjälvständig 

Paranoid 

Tvångsmässig 

Passiv-aggressiv 

BPD m. histrioniska 

drag 

11* 

6 

5 

2 

2 

1 

1 

 

1 

 Egentlig depression  

Generaliserat ångestsyndrom 

Social fobi 

Agorafobi 

Paniksyndrom 

ADHD 

PTSD 

Tvångssyndrom  

Bipolär I 

Tidigare alkoholmissbruk 

9 

8 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 Antidepressiv  

Antipsykotika 

Antiepileptika 

Lungande medel 

Sömnmedel 

ADHD-medicin 

Antabus  

8 

1 

2 

5 

7 

1 

1 

*En patient var diagnostiserad kliniskt och 10 patienter med SCID-II. 

 

Tabell 2. 
Patienternas ursprung, civiltillstånd, utbildning, boendesituation, arbete och försörjning samt om eller vilket 
trauma de utsatts för. Dessutom vilka kontakter de haft inom vården för psykiska besvär, där en patient kan ha 
haft flera kontakter. 

 
Bakgrund och tidigare behandling 

 

 
N 

  
N 

 

Ursprung 

 

 

  

Civiltillstånd  

 

 

 Svensk 

Svensk och utomeuropeisk 

9 

1 

  Ensamstående 

Sammanboende/särboende 

Gift 

6 

3 

1 

 

Utbildning (avklarad) 

   

Boendesituation 

 

 Grundskola  

Gymnasium  

Universitet 

3 

3 

4 

  Bor ensam 

Bor med föräldrar  

Bor med partner 

3 

3 

4 

 

Arbete 

   

Trauma  

 

 Sjukskriven 

Arbetar heltid 

Arbetar deltid  

Studerar 

4 

3 

2 

1 

  Oönskade sexuella närmanden 

Oönskat sexuellt umgänge  

Oönskat sexuellt umgänge och 

misshandel 

2 

2 

 

2 

 

Försörjning  

   

Kontakter för psykiska besvär 

 

 Lön  

Sjukersättning 

Helt beroende av andra  

Lön eller sjukersättning och delvis 

beroende av andra  

3 

4 

1 

 

2 

  BUP  

Skolhälsovård  

Ungdomsmottagning 

Primärvård 

Privat psykoterapeut/psykiater 

Vuxenpsykiatrisk öppenvård 

3 

4 

3 

4 

3 

9 

*De 10 av 11 patienter som ingick i studien svarade på ett frågeformulär om bakgrund och tidigare behandling.  
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Intervjuguide 
Karteruds semi-strukturerade intervjuguide (Karterud, 2007, bilaga 1) inleds med 
exempel på hur mentaliseringssvikt kan ta sig uttryck. Svåra episoder förklaras 
med ”bryter samman”, ”inte orkar mer”, ”får självmordstankar”, ”inte klarar att 
fokusera”, ”tänker svart-vitt”, ”blir mycket misstänksam”, ”slutar att tänka”, ”måste 
dricka alkohol”, ”känner sig överväldigad” eller ”måste överäta”. Förklarande 
inledningar av det här slaget används ofta då frågorna i en intervjuguide bedöms 
väcka plågsamma upplevelser och informanten därför kan behöva stöd för att ge 
respons (Hughes & Huby, 2002). Exemplen lästes upp för patienterna varpå de fick 
frågorna: “Har du upplevt en eller flera sådana episoder den senaste månaden?” 
och “Kan du berätta om den värsta episoden?”. De resterande frågorna i intervjun 
syftade till att utforska flera sådana episoder. Betoning låg på omfattningen av 
mentaliseringssvikten, med vilka personer episoden skett tillsammans med, vad 
den fick för konsekvenser, hur patienten tog sig tillbaka till att “vara sig själv igen” 
samt hur patienten ser på episoden i efterhand.   
 

Intervjuare 
Intervjuerna genomfördes så väl av studenterna som författade denna uppsats och 
två terapeuter inom mentaliseringsbaserad terapi. De två MBT-terapeuterna var 
utbildade i mentaliseringsbaserad terapi basic och advanced vid Anna Freuds 
Centre i London. Sammanlagt hade de över 20 års erfarenhet som legitimerade 
psykologer. De hade mestadels arbetat inom vuxenpsykiatrin i Sverige och England 
där de bland annat behandlat patienter med borderline personlighetsstörning. Den 
ena psykologen var skolad terapeut i kognitiv beteendeterapi och den andra hade 
utbildat sig inom den psykodynamiska inriktningen. De hade arbetat som MBT-
terapeuter i över fem år respektive nästan två år. Författarna var 
psykologstuderande på sista terminen på psykologprogrammet vid Umeå 
universitet. Författarna hade i rollen som skötare mött och arbetat med patienter 
med borderline personlighetsstörning inom socialpsykiatrin, rättspsykiatrin och 
äldrepsykiatrin. 
 

Genomförande 
MBT-terapeuterna vid de två mottagningarna i norr och söder tillfrågade samtliga 
patienter som uppfyllde studiens inklusionskriterier. Antalet var 15 patienter 
varav tre avböjde att delta i studien. För att bedöma om intervjumaterialet innehöll 
beskrivningar av mentaliseringssvikt jämfördes talet med de prementaliserande 
tillstånd som präglar bristande mentalisering (Fonagy, Bateman & Luyten, 2011). 
Två MBT-terapeuter från södra respektive norra Sverige läste sedan 
bedömningarna och båda validerade att det fanns mentaliseringssvikt i materialet. 
I denna process exkluderades en av intervjuerna eftersom talet inte bedömdes 
beskriva episoder av mentaliseringssvikt. Två intervjuer senarelades på önskemål 
från patienterna. Vid varje intervju fick deltagarna läsa om studiens upplägg och 
fylla i en blankett för samtycke. Sju av patienterna intervjuades av MBT-
terapeuterna och vid dessa intervjuer satt en av författarna med som 
observatör.  Författarna genomförde de resterande fyra intervjuerna. För att 
kunna följa intervjumallen på ett bra sätt hade författarna, förutom att observera 
de första sju intervjuerna, även övat på intervjuförfarandet genom rollspel. Varje 
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intervju tog 20 till 35 minuter att genomföra och spelades in med digitalkamera 
eller diktafon. 
 
Analys 
För att svara på studiens syfte och frågeställningar har den kvalitativa metoden 
tematisk analys använts i sex faser som beskrivs av Braun och Clarke (2006). Med 
hjälp av tematisk analys kunde olika mönster urskiljas och identifieras i det insamlade 
textmaterialet, mönster som sammanställdes i form av teman (Boyatzis, 1998). Idéer 
för hur vi kunde förstå materialet uppkom redan under de första observerade 
intervjuerna. Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten för uppsatsen var 
essentialistisk eftersom den argumenterar för att individens explicita tal speglar 
hennes inre upplevelser. Studien vilar även på ett semantiskt och ett deduktivt 
antagande. Det innebär dels att den transkriberade textmassan tolkades textnära och 
dels att den lästes, kodades och tematiserades i enlighet med studiens syfte och 
frågeställningar (Braun & Clarke, 2006). Materialet som samlades in genom Karteruds 
intervju bearbetades av uppsatsförfattarna på var sitt håll. Vi valde detta arbetssätt 
eftersom Braun & Clarke (2006) uppmanar till att koda brett med så många 
potentiella mönster och teman som möjligt. Processen genererade idéer om hur 
patienternas utsagor kunde förstås.  Koderna sammanfördes genom diskussion till 25 
underteman som sammanställdes i en tematisk karta. Innehållet i vissa underteman 
påminde om varandra, varför de fördes samman, medan andra delades upp i nya 
underteman. Ett arbete vi genomförde för att ta hänsyn till undertemanas interna 
homogenitet och deras sinsemellan externa heterogenitet (Pattons, 1990). De 14 
underteman som återstod efter dessa sammanslagningar och uppdelningar 
kategoriserades i tre huvudteman vilka avspeglade studiens tre frågeställningar 
(Braun & Wilkinson, 2003). 
 

Etiska överväganden 
Samtliga deltagare i studien fick ta del av och underteckna blanketten Information till 
deltagare i studien (Bilaga 2). Blanketten är utarbetad utifrån Vetenskapsrådets 
Forskningsetiska principer (2002) och har blivit godkänd av MBT-teamets 
forskningsansvarige på mottagningen i södra Sverige. Den beskriver kort vad som ska 
kartläggas, vilka vi söker och tar upp konfidentialitet och samtycke. Ämnet för studien 
bedömdes som påfrestande för patienterna att tala om, därför var det överenskommet 
att MBT-terapeuterna på båda orterna hade behandlingsansvar ifall svåra tankar och 
känslor skulle uppkomma under intervjuerna.  Konfidentialitet har vi tagit hänsyn till 
genom att förvara videoinspelningar och journalutdrag på ett lösenordskyddat USB-
minne. Transkriberingen från video- och ljudfiler gjorde vi i två avskilda arbetsrum, 
ett på MBT-teamet i södra Sverige och ett på Umeå universitet. Materialet avkodades 
genom att vi ersatte patienternas namn med nummer samt ersatte nämnda namn i 
uppsatsen med [namn]. Även mottagningarnas specifika lokalitet har avkodats 
eftersom urvalgruppen patienter med borderline personlighetsstörning i början av 
mentaliseringsbaserad behandling i Sverige var relativt liten. Det inspelade materialet 
skall raderas efter projektets avslutning.  
 

Resultat 
Vårt syfte var att undersöka hur patienter med borderline personlighetsstörning 
beskrev sina upplever av episoder av mentaliseringssvikt. Det analyserade 
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materialet som utgör patienternas tal har vi sammanfattat i tre huvudteman: 
situation, reaktion och resonemang. Det är huvudteman som svarar mot studiens 
tre frågeställningar: I vilka situationer kan episoder av mentaliseringssvikt uppstå? 
Hur kan reaktionen på situationen se ut? Hur resonerar patienterna kring 
episoderna? 

 
Tabell 3. 
 Teman och underteman sammanställda genom tematik analys. 

Tema Undertema 

Situation Lämnad, ensam och utanför 

Kränkt och illa behandlad 

I relationer eller när jag är själv 

Minns inte, kan inte och pratar om annat 

Reaktion Känslostormar 

Avskärma tankar och känslor 

Avskärma omgivningen 

Skratt och hopplöshet 
Skada och självskada 

Resonemang Jag har överdrivna känslor 

De borde gjort annorlunda 

Avskärma för att slippa må dåligt 
Närhet avgör 

Räddaren 

 
Situation 
På frågorna om mentaliseringssvikt berättade patienterna om vad de upplevt som 
svåra situationer. Fem patienter talade om att bli lämnade ensamma. De berättade 
att de upplevde svåra episoder när någon gick i väg från dem, när någon skulle åka 
bort från dem eller inte kom tillbaka som överenskommet. Lämnad, ensam och 
utanför är vårt första av fyra underteman. Med andra beskrivningar från 
patienterna skapade vi undertemat Kränkt och illa behandlad. Här har vi samlat tal 
som handlar om att någon har kritiserat eller skällt på patienterna alternativt 
hindrat dem på något sätt. I undertemat Minns inte, kan inte, pratar om annat 
beskriver vi patienternas svårigheter att prata om de situationer som lett till 
mentaliseringssvikt Det sista undertemat I relationer eller när jag är själv belyser, 
med vem eller vilka som mentaliseringen sviktat men också att svikten har skett i 
vad vi kallar för ett relationellt vakuum. 
 
Lämnad, ensam och utanför 
En patient beskrev en situation då han varit på en arbetsplats och suttit och pratat 
över en kopp kaffe med en kollega som enligt överenskommelse skulle tillbringa 
tid med patienten. När kollegan ändå lämnade patienten för att gå i väg till ett möte 
började patienten ifrågasätta vad han gjorde på arbetsplatsen. Han tänkte att han 
inte var önskad där. Patienten fick vad han beskriver som ett stresspåslag och blev 
röd om kinderna och varm i kroppen, varpå han gick hem utan att säga något till 
övrig personal. En annan patient använde ordet separationsångest för att beskriva 
vad som utlöste en påfrestande episod för henne. Hon berättade att ångesten kom 
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när hennes sambo skulle åka bort i arbetet och inte förstod hur ansträngande det 
var för henne att han skulle resa iväg. En tredje patient talade om att hon kände sig 
mycket orolig då hennes partner inte kom hem som de hade kommit överens om. 
Patienten uppfattade det som att hon hade blivit lämnad och att förhållandet hade 
tagit slut eftersom partnern inte kom på utsatt tid. 
 

P1: … egentligen skulle han sitta där, men han hade annat att göra […]och när 
han gick iväg och det tog lite tid. […] Jag känner mig helt överflödig, jag bara 
satt där och gjorde ingenting. Då började de här tankarna komma när jag fick 
den där lilla tiden för mig själv. 
 
P12: … han skulle åka någonstans, eller så, han reser rätt mycket, så det var 
någon slags separationsångest. […]och då var det väldigt mycket så att jag 
inte tyckte att han visade något […]och då minns jag inte vad det var, men vi, 
då blev vi arga på varandra. 
 
P3: ... och så sa han att han skulle komma men så gjorde han inte det […]  Så 
då sitter jag bara där och kollar på klockan. Det är det enda jag kan göra. 

 

En patient berättade att hon fick det mycket svårt känslomässigt när hon lämnat 
sin arbetsplats efter att ha fått reda på att hennes arbetsgrupp planerat att åka på 
en konferens. Patienten kände att hon inte kunde delta själv eftersom hon inte 
ansåg sig klara av att övernatta på en annan plats.  Det väckte tankar hos patienten 
om att hon var utanför gruppen och att hon inte klarar av vardagliga saker för att 
hon är för sjuk. När en annan patient kände vad hon beskrev som stark ångest över 
att hon kan bli lämnad eller för att vara ensam berättade hon att hon brukar köra 
bil. Under bilkörandet funderade patienten på om hon skulle köra in i en bergvägg 
istället för att åka hem. 
 

P6: ... och efter att jag gick hem den dagen fick jag jättemycket panik och 
kände att "nej, nu skiter jag i det här, nu vill jag inte mer” [...] Nej, men jag 
tänker väl att det är de vanliga känslorna av utanförskap, alltså att man är 
utanför, att man inte är med i gruppen [...] för att man är för sjuk för att klara 
av vardagliga saker. 
 
P2: Ja men den värsta, då får jag väl ändå säga de gångerna som jag har 
funderat på om jag ska svänga av när jag kör bil […] och köra in i bergsväggen 
i stället för att köra hem normalt […] Jag kör alltid när jag har haft stark 
ångest över att folk lämnar, ska lämna mig, eller när jag har väldigt mycket 
ångest över att jag är ensam. 

 

Kränkt och illa behandlad 
När patienterna tillfrågades om episoder av mentaliseringssvikt gav de oss olika 
beskrivningar på situationer där andra personer gått över gränsen eller behandlat 
dem illa. En patient berättade om när hon slutade spela i sitt innebandylag. Hon sa 
att hon blivit kritiserad av en medspelare en längre tid och till slut visat sitt 
missnöje genom att demonstrativt lämna hallen. En annan patient som i sitt arbete 
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i en butik blivit utskälld av en kund berättade att det var det  jobbigaste hon varit 
med om. En tredje patient beskrev en annan typ av övertramp. Patienten hade som 
projekt att måla staketet till huset där hon bor med sin sambo. Patienten hade 
planerat för hur hon skulle gå till väga och inhandlat vad som krävdes. När hennes 
sambo ställt fram burkar med målarfärg och penslar till patienten på morgonen 
innan hon skulle börja måla blev hon ”jättearg”. Sambons beteende blev för henne 
en antydan om att hon inte skulle klara av projektet på egen hand.   
 

P8: … det är en som kommenterar att jag gör fel på matchen och jag får nog 
för att jag känner att [...] samma person har kritiserat mig ett flertal gånger 
under en längre period [...] och jag känner att jag bara skiter i det här nu och 
går därifrån, alltså från matchen, tar av mig skorna, slänger klubban och går 
därifrån [...] och bara känner att "går jag inte härifrån, vet jag inte vad jag 
gör". 
 
P9: … jag jobbade med en annan tjej så skulle hon just åka hem, och sen kom 
det en kvinna och började skälla ut mig för att hennes barn hade råkat plocka 
en hård godis. […] det var jätteöverdrivet och så var det jättemycket andra 
folk som stod i kö bakom henne och jag visste inte vad jag skulle göra. 
 
P5: … när jag kommer ut och ska sätta igång så har min sambo tagit fram 
målarfärgsburkarna, penslar åt mig, och lagt fram allting åt mig och [...] jag 
får en känsla av att jag känner att jag blir arg [...] Jättearg. [...] att han tycker 
att jag är helt värdelös som inte kan det här och att han minsann vet precis 
hur man ska göra så att han har behövt göra det här åt mig. 

 
I relationer eller när jag är själv 
När patienterna berättade om situationer av mentaliseringssvikt framkom att de 
varit tillsammans med andra, exempelvis kollegor och kärlekspartners.  En patient 
beskrev att han förlorade förmågan att mentalisera tillsammans med sina 
föräldrar, främst så han hamnar i bråk med modern. En annan patient beskrev att 
ett telefonsamtal från fadern väckt svåra känslor. Ytterligare patienter beskrev 
situationen som utlöst mentaliseringssvikt utan att koppla den till en annan 
människa eller genom att relatera till okända mäniskor. En patient sade att det var 
en känsla av att känna sig dålig på att spela gitarr som ledde till att han skar sig 
kraftigt. En annan patient beskrev att ett svårt tillstånd uppstod då hon helt enkelt 
hade en dålig dag medan en tredje patient talade om hur svikten kan uppstå med 
”random människor”. 
 

P1: nej, det är mest med morsan, hon är ja, ja det blir, det kan vara heta 
diskussioner och mycket bråk ibland, då drar jag mig undan ett par dar 
liksom. 
 
P11: Då ringde väl farsan och så är han så sjukt jobbig ibland. 
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P2: ... och sedan kan det bara vara random människor som jag känner att "Ja, 
men de tittar inte på mig när jag pratar med dem eller de förstod inte vad jag 
sa, då är jag dum i huvudet, varför tycker de att jag är dum i huvudet?". 
 
P11: Jag satt och spelade gitarr och sen började jag må sämre utav det därför 
jag fann det inte lika roligt. [...] det gör mig så låg att jag får för mig att jag 
spelar så dåligt. 
 
P4: Det var inget speciellt som hade hänt. Jag hade väl en dålig dag. Jag mådde 
allmänt piss. [...] Då sket sig hela dagen, vad man än gjorde, allt gick fel. Man 
tar på sig kläderna ut-och-in och man tappar ciggen och allt gick.. 
I: Ser du någon förklaring till [...] varför du mådde dåligt just den dagen? 
P4: Nej, det gör jag ju inte. Man ser ju ingen anledning till det. 

 

Minns inte, kan inte och pratar om annat 
Det tredje undertemat samlar patienters svårigheter att berätta om de situationer 
som lett till mentaliseringssvikt. En patient berättade om när hon bodde 
tillsammans med sin ex-partner och han blev en kväll mycket arg på henne. Det 
slutade med att hon föll, men patienten minns inte vad fallet berodde på. Efter 
fallet blev hon mycket ledsen. Vissa patienter hade särskilt svårt att svara på frågor 
om vad som gjorde att den värsta episoden uppstod. En patient sade att hon inte 
visste vad hon skulle svara på frågan. Patienten med målarprojektet gav en 
detaljrik bild av hennes intresse för att måla och olika färgprodukter istället för att 
beskriva episoden av mentaliseringssvikt. Detta trots flera uppmaningar från 
intervjuaren. 
 

P10: Jag vet inte, jag kommer inte ihåg, men om han, alltså, om han puttar mig 
eller om han bara, alltså, han drog ju ut mig med kraft och sedan om han då 
släppte mig och jag var inte beredd på att han skulle släppa mig och så flög 
jag ner, jag vet inte men, det har nog varit den värsta veckan in mitt liv. 
 
I: Kan du berätta vad som hände då? Hur det blev? 
P2: Nej, jag vet inte vad jag ska säga. 
I: Tycker du att det är svårt? 
P2: Ja, jag tycker att det är svårt. 
 
I: Ja, vad var det som hände? 
P5: Ja, men då håller vi på och renoverar hemma och är ute i trädgården och 
grejar och fixar med allt möjligt med vårt relativt nyinköpta hus [...] och så 
har vi byggt ett staket och så har jag sagt att jag kan gärna måla det. För det 
har jag gjort så många gånger förut, målat och jag tycker att jag är duktig på 
det. Och noggrann och jag kan tycka att det är lite meditativt och stå och måla 
såhär. Just ett staket kanske, har jag aldrig målat ett staket förut men jag kan 
tänka mig bara rakt upp och ner, man bara gör, behöver inte tänka så mycket, 
och att jag har varit med när vi köpte de här produkterna, det var jag som 
hade letat rätt på de här produkterna, som vi skulle måla med, det var inte 
vanlig målarfärg utan det är en specialgrej som gör att det åldras på ett sätt, 
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så det är både en slags impregnering och en, en, utseende- vad ska jag säga, ja 
en behandling och en impregnering, som man ska göra då i två olika steg, det 
är en grund och det är som väldigt vattning, olja kan säga, som heter 
[produktnamn], som jag gör reklam för nu då. Det var jättefint för det blir så 
här lite grått när man målar trärent. 

 
Reaktion 
Patienternas reaktioner på vad de har upplevt som påfrestande situationer är det 
andra huvudtemat i vårt resultat. Patienterna berättade att deras episoder var 
färgade av starka känslor, därför kallar vi det första undertemat för känslostormar. 
Ett annat sätt att reagera på en kritisk situation visade sig enligt vår analys vara två 
typer av avskärmning. Patienternas tal om hur de puttar bort, pratar bort eller 
skärmar av känslor och tankar kallar vi därför för avskärma tankar och känslor 
medan patienternas berättelser om att de tagit avstånd från olika sociala 
sammanhang kallas avskärma omgivningen. Det finns även tal som handlar om 
aggression och våld - både mot sig själv, andra och saker - samt tal om plågsamma 
upplevelser som var uppblandade med skratt. De två sista undertemana kallar vi 
för skratt och hopplöshet samt skada och självskada. 
 

Känslostormar 
När patienterna tillfrågades om mentaliseringssvikt beskrev de upplevelser av 
starka känsloreaktioner såsom panik, ångest, ilska och ledsamhet. Den patient som 
berättade om då hon väntade på sin partner som inte dök upp beskrev sin 
känslomässiga reaktion som “olidlig”. Den patient som beskrev hur hennes sambo 
gått över gränsen genom att ta fram färgburkar, talade om att hon kände sig ”så 
värdelös, så jag är inte värd att leva”. Alla patienter berättade under intervjuerna 
på olika sätt om att må dåligt och ha det jobbigt. 
 

P3: Alltså det var sådan här brutal ångest hela tiden, att jag kunde, jag kunde 
verkligen inte alltså tänka bort den, för den var en fysisk ångest […] Det var 
som att jag var nervös hela tiden, det var olidligt. Och då kunde jag inte tänka 
alltså, normalt eller försöka tänka ”varför mår jag så här?”. 
 
P5: … och det var precis det jag kände, att han tycker att jag är helt värdelös 
som inte kan det här och att han minsann vet precis hur man ska göra så att 
han har behövt göra det här åt mig och då känner jag mig jätteliten och 
extremt värdelös och har inte alls lust att måla och all den här glädjen jag 
kände att få göra det försvinner. 
 
P6: Alltså konsekvenserna var väl mest panik, en panikattack, att jag grät och 
skrek på mig själv att aldrig skulle träffa några människor mer. 

 
Avskärma tankar och känslor 
Hälften av patienterna berättade i intervjuerna att de försöker undgå att vara i 
kontakt med sitt känslo- och tankeliv. En av patienterna beskrev det som att “Ja, då 
försöker jag ockupera mitt huvud med annat”. Speciellt uppfattar vi det som att 
patienterna reagerar genom en vilja stänga av sitt inre mentala tillstånd i 
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situationer de upplever som påfrestande. Vi tolkar det som att avskärmningen är 
en reaktion på en svår situation och de tankar och känslor som situationen väcker i 
patienten. 
 

P1: Nä då brukar jag bara stänga av och skärma bort det [...] Jag försöker inte 
tänka på det. […] Jag försöker putta bort det. 
 
P2: Nej, jag kväver alla känslorna på jobbet nu. 
 
P3: Då försöker jag ockupera mitt huvud med annat, ibland går det inte. 
 
P4: … sedan är jag ju bra på att prata bort saker. [...] Jag tar bort det... 

 
Avskärma omgivningen 
En annan reaktion patienterna beskrev var att de aktivt tar avstånd från sociala 
sammanhang. Ett exempel på detta undertema var patienten som berättade att han 
reagerat genom att isolera sig från de flesta sociala sammanhang, inklusive den 
före detta arbetsplatsen. En annan patient berättade om en motsatt reaktion. Hon 
stannade kvar på sin arbetsplats trots en svår episod men försökte undvika andra 
typer av vardagliga kontakter. En tredje patient berättade om hur hon bestämt sig 
för att sluta träffa sina vänner. 
 

P1: jag har varit väldigt isolerad, så […] så det är inte så mycket att reagera 
på, förutom mig själv. 
P8: Men samtidigt så håller jag mig ju jättemycket borta från andra 
människor också för att slippa hamna i… […] Jag träffar ju inte så mycket 
andra människor utanför jobbet så då blir det mest runt jobbet för att det är 
ju med personer som jag ju inte kan.. ha koll på.. alltså.. jag håller mig undan 
andra situationer. 
 
P6: Jag lovade att jag aldrig mer skulle åka hem till någon annan och aldrig 
mer göra någonting för min egen skull. […] Aldrig mer göra någonting för [...] 
att det ska väntas vara kul och socialt utan jag ska bara fortsätta vara 
arbetande robot typ. 

 
Skratt och hopplöshet 
Det sista undertemat som vi fått fram genom analys och placerat i temat reaktion 
är skratt. Det handlar om hur några av patienterna i intervjuerna småskrattade 
eller fnissade när de berättade om svåra upplevelser, tankar eller känslor. När en 
patient beskrev hur hon blivit utsatt för grova sexuella övergrepp fnissade hon. En 
annan patient uttryckte svår hopplöshet och småskrattade. Den tredje patient som 
skrattade var hon som berättade om upplevelsen att bli lämnad av sin pojkvän. 
 

P3: Då tänker jag att han bara skiter i det, att han gör något annat och det [...] 
är det svåraste för mig för då vet jag inte vad jag ska göra för att då blir jag i 
princip lämnad (skratt) och det är det värsta som finns (skratt). 
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P10: Jag [har] haft mycket problem med sex, [...] blivit våldtagen när jag var 
12 och sedan dess har det fortsatt. Alla pojkvänner som jag har haft de har 
legat med mig fast jag har legat och gråtit med kudde över huvudet, så att 
man känner sig inte så mycket värd […] så är det så att "ja, men det kanske är 
det jag förtjänar, jag förtjänar inget mer, inget bättre". Tragiskt (skratt). 
 
P11: Men då hade jag ett samtal varje vecka, och det är alldeles för lite för 
mig. […] Så, jag börjar väl sakta tappa hoppet, så (skratt) allting känns så 
hopplöst. 

 
Skada och självskada 
Bland de patienter som intervjuades i vår studie var det få som berättade att de 
reagerat genom att använda våld riktat mot andra människor, även om fysisk 
aggression fanns representerat. Patienten vars sambo skulle på resa berättade att 
hon “slog honom på armen” medan en annan patient sade att hon regelbundet slår 
sin kompis. En annan patient beskrev hur hon reagerat genom hotfulla uttalanden 
och med att förstöra föremål som ett sätt att kommunicera och “förklara saker”. 
Ytterligare en patient berättade att hon skrikit och skällt på en före detta pojkvän. 

P4: Ja, jag är proffs på att slå folk. […]Jag har min bästa tjejkompis, hon är mitt 
offer […] Hon får allt skit. […]Om någon har sagt något elakt är det hon som 
får slagen. […] Ja, hon får allting på sig. 
 
P12: Ja, jag säger nog mycket att jag ska flytta och att jag hatar barnen, det är 
inte mina, det är mina bonusbarn.. hatar barnen, de är äckliga, alltså sådan 
där saker som  jag inte förstår själv, alltså det är bara ett sätt att förklara 
saker. […] Ja, jag brukar kasta saker för att jag vill att de ska gå sönder, ofta 
någonting som är väldigt stort eller så där, glas och tallrikar och sådant som 
verkligen syns. 
 
P9: … och sedan så står han och hånglar med en annan tjej […] och så gick jag 
bara och knackade honom på hans axel och sa” hej” och så tittade han bara på 
mig och så tittade han bort igen och så fortsatte han och då blev jag så jävla 
arg (skratt) så att jag tog tag i hans skjortkrage och så drog jag han därifrån 
[…] så att alltså knappen lossnade och allting och så drog jag han ut till ljuset 
och så stod jag bara och skrek på honom och skällde ut han. Han såg ju 
livrädd ut. 

 
Förutom den aggressivitet som riktats mot personer i patienternas omgivning 
tolkar vi det som att det fanns en annan form av aggressivitet representerad, 
nämligen den som riktats mot den egna kroppen. Tre patienter berättade att de 
nyss självskadat genom att skära sig. ”Jag kan inte klara mig utan ett rakblad”, 
berättade en patient medan en annan sade att hon inte skar sig utan slog sig själv i 
huvudet istället. För två patienter hade självskadan funktionen att stoppa 
tankarna. För en annan var det en akt av våld mot ett redan nedvärderat själv. 
 

P6: Jag gav mig själv ganska många knytnävsslag i skallen och slog och 
örfilade mig själv ganska många gånger, men jag skar mig inte. 
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P11: Jag visste vart jag hade ett pennvässarblad som man kan skruva lös. Jag 
visste var det var. Det var en impuls [...] “gå och hämta det”. […] Jag utlöste all 
aggression som jag har mot mig själv, allt självhat och värdelöshet och allting 
brast ut i fysisk smärta. 
 
P3: … ja jag skar mig, men det gör jag väl fortfarande antar jag [...]. Det är en 
sådan grej som man gör när det sviktar […] Så istället för att tänka. Då blir det 
som att man släpper ut det. 

 
Resonemang 
Under detta tema har vi fokuserat på patienters tal av resonerande karaktär, det 
vill säga patienternas beskrivningar av hur de förstår svåra episoder, sina 
reaktioner och hur det kommer sig att de tar sig ur mentaliseringssvikten. Här har 
vi även samlat patienternas mer allmänna tal om det egna känslolivet och sina sätt 
att fungera.  Utifrån patienternas svar har vi delat in temat i fem underteman. Jag 
har överdrivna känslor handlar om patienternas resonemang om hur de reagerar 
för kraftigt och om sina känslosvängningar. I undertemana avskärma för att slippa 
må dåligt och de borde gjort annorlunda återfinns resonemang om hur dämpning 
av inre upplevelser håller borta oönskat mående och hur andra personer borde 
agerat annorlunda mot patienterna. Närhet avgör innehåller utsagor om varför 
mentaliseringssvikt uppstår med vissa personer och inte med andra. 
Resonemanget i räddaren berör hur andra personer hjälpt patienterna att ta sig ur 
de svåra episoderna. 
 
Jag har överdrivna känslor 
Flera patienter resonerade kring att de reagerat för kraftigt eller känt för starka 
känslor i de beskrivna episoderna. En patient talade om sina känslomässiga 
tillstånd som överdrivna och kopplade det till sin diagnos. När en annan patient 
beskrev att han upplever att någon är på väg att behandla honom illa är det som att 
ett historiskt arkiv öppnas för honom. Arkivet innehåller tidigare svåra 
erfarenheter. Han resonerade om hur detta kan vara en förklaring till att 
”småsaker” blir stora för honom. Patienten som fått ett näst intill “olidligt” 
känslomässigt påslag när pojkvännen inte kom som planerat resonerade i 
efterhand kring hur reaktionen var onödig. 
 

P3: Nu är jag bara så här, det var helt onödigt. [...] Det är en så liten grej som 
jag egentligen bara kunde skita i, men det är de där känslorna som gör att det 
känns som världens största grej. Det blir ju allt. Det finns ingenting utanför. 
 
P9: Det känns som att jag har kaos i huvudet och det känns som att 
borderline är att man har ständig PMS. Allt är så överdrivet hela tiden, allting 
[...] vanliga människor om man kan säga så, kanske också skulle kunna tänka 
så men det känns som att det blir så här överdrivet för mig allting. 
 
P1: Jag har väldigt svårt att släppa småsaker, det finns där någonstans att 
plocka fram om jag blir sur på en person, då kommer de känslorna [...] Då har 



17 

 

jag dem som i ryggsäcken som jag kan plocka fram, förstärker som extra 
bevismaterial. [...] Det är en hel "file" i mitt huvud. 

 
Fyra patienter beskrev känslomässiga skiftningar som präglar deras inre liv. En 
patient beskrev hur hon kunde skifta mycket snabbt från att vara kärleksfull till att 
starkt ogilla sin partner. En patient beskrev sitt känsloliv som en “galen berg-och-
dalbana” som svänger extremt snabbt mellan eufori och stark ångest. En tredje 
patient berättade att hon fungerar som en “påknapp- avknapp” på så vis att hon 
känner mycket starka känslor eller inga alls. Vi tolkar patienternas utsagor som ett 
sätt för dem att resonera kring hur de fungerar och varför de reagerar som de gör i 
svåra situationer. 

 
P11: Ja, extremt snabbt, flera gånger under hela dagen, kan vara perioder där 
jag känner extrem ångest, kan man väl kalla det […] och så skiftar det över till 
mer, ja men jag mår sådär, det är väl helt okej just nu och sen […] blir det 
roligt på grund av att jag tänker på någonting roligt. […]sen blir det 
överdrivet roligt […] det är som galen berg och dalbana ungefär. 

 
De borde gjort annorlunda 
Resonemangen om orsaken till mentaliseringssvikten handlar i det här undertemat 
om hur andra har gjort fel mot patienterna och hur dessa personer därför utlöst 
problemen. Det handlar om orsaker till svikt som ligger helt eller delvis utanför 
patienterna. Här har vi samlat patienternas resonemang om hur de borde ha blivit 
bemötta för att svikten inte skulle ha uppstått eller för att avhjälpa den. En patients 
styvmor kallade henne för gammal när hon kommit in i klimakteriet, vilkt gjorde 
patienten besviken. Hon skulle ha velat att styvmodern delat med sig av sina 
erfarenheter istället. Patienten som berättat om när han lämnade sin arbetsplats 
för att inte komma tillbaka anser att kollegorna där borde ha kommunicerat med 
honom på ett annat sätt. En annan patient berättade om sin mammas 
alkoholproblem och att hon gärna hade sett att mamman stöttat henne snarare än 
tvärtom. 
 

P5: … vi hade inte pratat med varandra på ett bra tag och hon frågade hur det 
var och så berättade jag att jag också hade kommit i klimakteriet, och så säger 
hon istället för att, jag hade hoppats på att hon berättade något om sin 
situation när hon kom i klimakteriet, så säger hon bara “ja då har du blivit 
gammal” [...] och jag tog det jättestarkt och blev så här jätteledsen och grät 
sen när jag lade på. 
 
P1: Man hade fått andra signaler från chefen att det verkar lite jobbigt att ha 
kontakt med mig, det blir något sms här och där eller så ber de någon annan 
smsa och fråga saker istället för att ta kommunikationen med mig direkt och 
det gör också att jag känner att intresset från deras sida är inte på topp, de är 
nog lite trötta på mig och då klipper jag kontakten med dem. 
 
P10: ...och jag tycker att hon är ganska egoistisk som gör som hon gör hon 
borde ju heller försöka ta den hjälp hon blir erbjuden och tänka på 
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konsekvenserna. Jag hade verkligen hoppats att hon skulle kunna ta tag i det, 
att hon kunde finnas för mig [...] Självklart hade jag önskat att hon kunde 
finnas där, att hon var lite mer intresserad, engagerad, kanske. men ensam är 
stark, så är det väl. 

 
Avskärma för att slippa må dåligt 
Flera patienter förde resonemang kring varför de hanterar känslor och tankar med 
avskärmning eller skratt. Patienten som småskrattade när hon berskrev att bli 
lämnad som “det värsta som finns” resonerade kring hur hon använder sig av 
skrattet som en “mask” för att skyla över de känslor som hon är mest rädd för. En 
annan patient sade att hon har funderat på att skriva dagbok för att få en överblick 
över svåra episoder. Hon resonerade kring hur det skulle vara bra att kartlägga 
känslorna men att hon aldrig börjat göra det eftersom hon är rädd för de känslor 
som sammanställningen skulle kunna väcka. Ytterligare två patienter resonerade 
kring avskärmningen som ett sätt att slippa obehag: “att putta bort det” och 
“försöka inte tänka på det” för att slippa det som är “jobbigt” och “må dåligt”. 
P3: Det är inte naturligt för mig att prata om känslor [...] så länge jag kan skratta så 
känner jag inte det obehagliga. Men skulle jag behöva prata om det utan att skratta 
då skulle det säkert vara obehagligt. 
 

P5: Jag har tänkt många gånger att jag ska skriva dagbok för att ha en liten 
överblick över de här episoderna [...] jag tror att jag har valt att inte göra det 
för att jag är rädd att jag ska bli så ledsen över det, att det är för jobbigt. 
 
P1: Man känner att om man börjar noja över det. Den känslan tycker jag inte 
om. Jag vet, jag känner igen den känslan väldigt väl, jag börjar stöta och blöta 
det. Älta det, det blir inte bättre då. Då försöker jag putta bort det istället. 
 
P10: … men jag har försökt att inte tänka på det, eller varje gång jag har 
börjat tänka på det försöker jag som bara att "nej". För annars så skulle jag 
bara sitta och grubbla och fundera och tänka och må dåligt över det. 

 

Närhet avgör 
Flera patienter förde resonemang kring vilka personer de sviktar tillsammans med 
och att episoderna är som mest plågsamma när de rör den närmaste familjen. I 
förhållande till personer som inte står nära sade en patient att hon kan behärska 
sig eftersom de inte påverkar henne på samma sätt som familjen gör: “När de ger 
mig kritik så är det som att jag är en dålig människa”. En annan patient berättade 
att “det är familjen som gäller till hundra procent”, andra bekantskaper bryr han 
sig inte om. En tredje patient skiljde på hur det kan bli när hon befinner sig i en 
kärleksrelation jämfört med en vänskapsrelation. Vid hot om eller vid fantasi om 
separation tar antingen oroskänslorna över fullständigt eller så blir hon iskall och 
elak mot partnern. Detta är ett mönster som hon menar inte är beroende av 
egenskaper hos partnern, istället kommer de från henne själv. Hon tror att det 
sättet att reagera skulle prägla hennes vänskapsrelationer också om det var så att 
hon brydde sig lika mycket om dem.  
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P5: Jag kan behärska mig i andra situationer, men [...] just i de här nära 
relationerna. 
 
P1: Yttre bekantskaper det bryr jag mig inte så mycket om. [...] när jag klipper 
helt så är det oftast inte så nära relationer. 
 
P3: Det skulle säkert vara så med vänner också om jag brydde mig lika 
mycket om vänner. 

 
Räddaren 
De flesta patienterna resonerade kring hur andra personer hjälpt dem att ta sig ur 
eller undvika svåra tillstånd och situationer. Berättelserna handlade om hur dessa 
personer får dem att lugna ner sig eller tänka och känna annorlunda. Räddaren har 
flera gestalter och agerar på olika sätt. I patienternas berättelser kunde hon vara 
en mamma som tröstade i flera timmar, en medpatient som ställde en intresserad 
fråga eller en främling som gav en komplimang. Samtliga räddare beskrevs som att 
de gett patienterna det de behövde för att komma ur eller undvika episoder av 
mentaliseringssvikt. 
 

P2: [namn] försökte så här, "Vad är det det?"[...]  och sedan efter en stund så 
kände jag att "Okej, den här tråden kan jag faktiskt haka på", jag tycker ju om 
de här, "lägg ned attityden". [...] Ja, jag kände att... jag mådde dåligt, [namn] 
mådde dåligt och sedan så, [namn] pratade och [namn] var tyst och så kände 
jag att kan inte också bara sitta här och vara ett miffo, jag måste hjälpa till, så 
då slog jag väl på min omtanke kanske. 

 
Fyra patienter beskrev hur deras starka känslor lugnats ned eller att ett 
utagerande beteende avbrutits genom att de fått hjälp av andra personer. 
Patienten som blev utskälld av en kund räddades av en kollega som tog över 
hennes arbetsuppgifter. Patienten som skällde ut sin ex-pojkvän berättade hur hon 
stoppades av en bekant. Patienten som fick separationsångest när sambon skulle 
åka på en resa beskrev sitt beroende av honom och vad han gör för att hjälpa 
henne: 
 

P12: Jag blir så arg så att jag inte står ut och då måste jag gå därifrån eller 
desperat be om hjälp. Min sambo är ju ganska bra på att göra det och hålla sig 
lugn och inte bli arg tillbaka… det känns som att jag alltid är beroende av 
honom för att ta mig ur det. 

 
Andra patienter talade om mer generella eller förebyggande räddare vars existens 
gjort att de inte brutit ihop. En patient resonerade kring hur hon förmodligen 
skulle levt ett svårare liv om hon inte haft sin son att ta hand om. Tre patienter 
resonerade om terapi och terapeuter som förhindrar dem från att må sämre. En 
patient berättade att hon efter att ha varit i terapi tänker mer logiskt och att det 
hjälper henne.  
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P3: Jag märker att när jag varit här så brukar det kännas bättre för då har jag 
tänkt mycket [...] och då brukar jag se på det lite mer logiskt. 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att med Karteruds intervju kartlägga hur patienter med 
borderline personlighetsstörning beskriver upplevelser av episoder av 
mentaliseringssvikt. Avseende studiens frågeställning om i vilka situationer 
episoder av mentaliseringssvikt uppstår har vi funnit att många patienter beskrivit 
situationer där de blivit lämnade eller känt sig ensamma på olika sätt. Flera 
beskrev också situationer där de upplevt sig kränkta eller illa behandlade. Ofta 
uppstod situationen tillsammans med personer som stod dem nära och ibland när 
de var på egen hand. Vissa patienter hade svårt att beskriva situationerna under 
intervjun. Den andra frågeställningen berörde hur patienterna reagerat i episoder 
av mentaliseringssvikt. Vårt resultat visar att patienterna uttryckte att de 
reagerade starkt känslomässigt. Patienterna beskrev hur de skärmade av känslor, 
tankar och omgivning eller reagerade med våld, antingen genom att skada sig 
själva, ge sig på andra personer eller föremål. Den sista frågeställningen rörde 
resonemang som patienterna förde om mentaliseringssvikt. Vårt resultat visar att 
de resonerade kring hur deras överdrivna känslor kan vara orsaken till att svåra 
episoder uppstår. De förde också resonemang kring hur de upplevde att ansvaret 
för den uppkomna episoden fanns hos andra samt att de andra borde gjort 
annorlunda för att förhindra episoden av mentaliseringssvikt. De beskrev varför de 
vinner på att reagera med avskärmning eller skratt och att närheten till andra 
avgör hur svåra episoder som uppstår. Resultatdelen avslutas med resonemang 
kring att få hjälp av andra för att ta sig ur mentaliseringssvikt  
 

Situation 
Patienterna berättade att mentaliseringssvikt vanligen uppkommer då de blir 
lämnade eller fruktar att någon ska lämna dem. De flesta utsagor handlade om att 
de är tillsammans med en person som de har en mer eller mindre nära relation till, 
såsom en sambo, förälder eller kollega. Situationerna leder till kraftigt 
känslomässiga reaktioner. Patienternas berättelser kan jämföras med Fonagy, et al. 
(2011). De pekar på hur mentaliseringssvikt främst sker inom 
anknytningsrelationer och att den arousal som väcks hos personen deaktiverar 
förmågan att mentalisera. De beskriver dessutom hur patienter med borderline 
personlighetsstörning har ett lättaktiverat anknytningssystem som leder till hög 
arousal i samvaron med andra. Särskilt när de blir avvisade (Fonagy & Luyten, 
2009). I vissa fall uppstår dock svikten tillsammans med personer som inte står 
dem nära eller med okända personer. En patient blev utskälld av en kund och en 
annan berättade att svikten uppstår med vem som helst. Det kan vara värt att 
notera att dessa episoder inte verkar ha uppträtt i relation till 
anknytningspersoner, som teoretikerna också antyder eftersom de skriver att 
svikten främst sker i anknytningsrelationer.  
 
Några patienter hade svårt att beskriva situationerna som utlöst 
mentaliseringssvikt.  En patient kunde beskriva episoden men såg ingen anledning 
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till varför den hade uppkommit. Här kan paralleller dras till det som kallas 
dissociation, vilket är vanligt hos personer med borderline personlighetsstörning 
(Fonagy & Luyten, 2009). Det innebär att personer omedvetet håller möjliga 
upplevelser och händelser utanför sig själva så att de inte kan integreras i 
medvetandet och i minnet. Den som dissocierat kan följaktligen ha stora problem 
med att berätta om sina erfarenheter (American Psychiatric Association, 2000; 
Rydén & Wallroth, 2008). 
 

Reaktion 
I resultatet finns beskrivningar av hur patienterna känner vad andra människor 
tänker om dem. En patient berättade att hon känner att hon är dum i huvudet när 
andra inte tittar på henne. En annan patient beskrev hur hon känner att hennes 
sambo tycker att hon är värdelös. Dessa upplevelser kan jämföras med psykisk 
ekvivalens, tillståndet där känslor och tankar sammanblandas med det som sker i 
den yttre världen (Fonagy, et al. 2011). När patienterna fnissar eller småskrattar 
efter att ha beskrivit tragiska och hopplösa upplevelser kan det liknas vid det 
prementaliserande tillståndet låtsasläge, läget där kontakten mellan den inre och 
den yttre världen saknas. Den inre fantasivärlden står emot den yttre verkligheten, 
vilket gör att konfrontation med det yttre kan utebli (Fonagy, et al. 2011). 
Några av patienterna berättade om självskada. En patient sade att han genom att 
skära sig omvandlade aggressiva och smärtsamma känslor till fysisk smärta. 
Patientens beskrivning kan liknas med hur mentaliseringsteorin förstår 
självskadebeteende. Beteendet kan ses som ett fenomen i vilket personen 
projicerar outhärdliga aspekter av sig själv på en del av sin egen kropp för att 
sedan skada denna del. På detta sätt slipper patienten tillfälligt vara i kontakt med 
denna outhärdliga aspekt, vilket gör tillvaron mer uthärdlig (Vermote, Lowyck, 
Vandeneede, Bateman & Luyten, 2011). 
 
Självskada kan vara ett sätt att kommunicera extrem emotionell smärta. När en 
person uttrycker sig igenom handlingar i stället för genom mentala 
representationer såsom ord, kan detta sägas ske i teleologisk hållning. Teleologisk 
hållning innebär att endast observerbara beteenden betyder något (Fonagy, et al. 
2011). Begreppet kan kopplas till patienten som beskrev att hon vid episoder av 
mentaliseringssvikt kan kasta stora föremål för att förklara saker eller till 
patienten som berättade att hon slår en kompis när hon själv blir kallad för elaka 
saker. Mentaliseringssvikt hävd genom våld mot sig själv och andra har beskrivit 
av Vermote, et al. (2011) hos personer med borderline personlighetsstörning.  
 
Även i två tidigare studier beskrev informanter med borderline 
personlighetsstörning exempel på självskada. Patienterna beskrev en vilja att ta 
kontroll över sina liv men att de ofta föll offer för sin impulsivitet, vilket 
resulterade i självskada och självmordsförsök.  Självskadan tolkades som ett sätt 
att undkomma de svåra känslorna i den studien (Perseius et al, 2005). Det kan 
relateras till patienterna i vår studies tal om självskada. Självskadan beskrevs som 
en akt av impulsivitet eller som ett sätt att stoppa tankar. I Black, et al. (2014) 
betydde självskadan något som inte liknar resultaten i vår studie. Där beskrev 
patienterna akten av självskada som ett sätt att få fatt i sin existens.  



22 

 

 
Resonemang 
Flera av patienterna beskrev hur deras känsloliv präglas av kraftiga skiftningar 
som de själva kallar överdrivna. Berättelserna innehåller starka känslor som växlar 
snabbt. En patient talade om det som en galen berg- och dalbana. Det liknar 
patienter i en tidigare svensk studie som beskrev starka känslosvängningar mellan 
att vara normal och befinna sig i ohanterlig emotionell smärta (Perseius, et al. 
2005). Dessa beskrivningar kan även jämföras med det som enligt 
objektrelationsteorin kallas för identitetsdiffusion. Bristande stabilitet i känslolivet 
kan bli en följd, vilket i sin tur innebär att positiva och negativa känslor inte kan 
upplevas samtidigt och kan växla snabbt (Clarkin et al. 2007).  
 
En patient resonerade kring hur han plockar fram tidigare svåra erfarenheter när 
han upplever att han blir illa behandlad. Han berättade att han kommer i kontakt 
med ett inre arkiv som förstärker den känslomässiga laddningen för honom. En 
annan patient berättade om att hon i vardagliga situationer kan drabbas av mycket 
starka känslor och reagera överdrivet.  Att det väcks ett inre arkiv och att känslor 
bryter fram och förhöjer laddningen i situationer liknar den 
objektrelationsteoretiska förståelsen för hur det kan bli när patienter med 
borderline personlighetsstörning upplever svåra situationer. Objektrelationer som 
bär minnesspår från svåra episoder i personens historia aktiveras, vilket gör att 
upplevelsen blir känslomässigt kraftigare än vad situationen annars skulle ha krävt 
(Kernberg, 2001). 
 
Patienterna berättade att de avskärmar sig från tankar, känslor och relationer. 
Några sa att de var isolerade eller höll sig borta från människor. En patient 
resonerade kring hur hon tänkt sig att hon skulle bli en arbetande robot och ge upp 
sitt sociala liv. Patientens sätt att resonera om att hålla sig på avstånd kan knytas 
till teorin om deaktiverande anknytningsstrategier eftersom dessa strategier 
handlar om att förneka behovet av andra människor och att betona sin 
självständighet (Mikulincer & Shaver, 2007). En likhet mellan denna studie och 
den brittiska studien (Black et al. 2014) är att patienterna i båda studierna 
beskrivits reagera med isolering från omgivningen. En skillnad mellan studierna är 
att den här studien inte endast beskrev isolation i förhållande till 
familjemedlemmar utan även i förhållande till andra personer, som vänner och 
kollegor. Perseius et al. (2005) beskriver hur patienterna strävade efter att agera 
normalt, något som kan jämföras med patienterna i vår studie som strävade efter 
att skärma av jobbiga känslor och tankar. 
 
Andra patienter i vår studie verkade se avskärmningen som ett sätt för dem att 
undvika sämre mående. En patient resonerade kring hur hon brukar skratta för att 
inte känna det obehagliga. Andra sa nej till tankarna eller puttade bort känslorna, 
vilket också kan relateras till deaktiverande anknytningsstrategier eftersom de kan 
vara sätt att skydda sig mot negativ affekt (Mikulincer & Shaver, 2007). Sådana 
strategier präglas av en bibehållen förmåga att mentalisera kontrollerat, tankarna 
och känslorna rusar inte automatiskt. När graden av arousal blir för stark fungerar 
dock inte den deaktiverande strategin och den kontrollerande mentaliseringen 



23 

 

upphör (Luyten, Fonagy, Lowyck & Vermote, 2011).  Detta kan jämföras med 
patienten som berättade att hon ockuperar sitt huvud med annat för att avskärma 
de negativa känslorna men att det inte alltid fungerar.  
 
Vi såg tendenser på att patienterna fokuserade på aspekter hos sig själva när de 
resonerar kring varför svikten uppstått. De beskrev att de hade överdrivit under 
episoderna och att de borde ha kunnat strunta i att reagera som de gjorde. Dessa 
patienter beskrev dessutom sig själva i negativa ordalag. Andra patienter hade ett 
motsatt fokus, nämligen att det är andra som gjort fel mot dem och att det är på 
grund av detta som den svåra episoden uppkommit. De beskrev andra människor i 
negativa ordalag. En patient beskrev sin mor som egoistisk. En annan patient 
berättade om en ex-pojkvän som ignorerat henne och brutit mot deras 
överenskommelse. Vi såg också tendenser på att många av patienterna upplevde 
att de blivit hjälpta av andra personer för att ta sig ur mentaliseringssvikten. Den 
tröstande mamman, den nyfikna medpatienten, den okända personen som gav en 
komplimang och terapeuten samt partnern som hjälpt till när det varit svårt. I 
resultatet tolkar vi beskrivningarna av dessa personer som mycket positiva och 
sammanfattar beskrivningarna under temat räddaren. 
 
Utsagorna ovan har vi valt att jämföra utifrån två teoretiska perspektiv.  Att 
patienter fokuserade på antingen sig själv eller andra tycker vi kan jämföras med 
en specifik nedsättning i den för mentalisering underliggande polariteten själv- 
mot annan. En nedsättning i denna polaritet innebär en obalans i förmågan att 
mentalisera kring sina egna och andras mentala tillstånd. Patienter kan vara 
mycket intresserade av att reflektera och fundera kring sig själva men samtidigt 
inte ha något intresse eller någon förmåga att sätta sig in i andras mentala tillstånd 
(Fonagy, et al. 2011). Patienternas sätt att resonera antingen positivt eller negativt 
kring sig själva och andra tycker vi också kan förstås utifrån objektrelationsteorin 
och begreppet identitetsdiffusion som beskrivits som centralt för personer med 
borderline personlighetsorganisation. Vid detta tillstånd präglas synen på sig själv 
och andra av bristande stabilitet. Ofta ses den egna personen och andra som helt 
positiva eller helt negativa, detta till följd av användningen av primitiva 
försvarsmekanismer, klyvning, projektiv identifikation, idealisering och 
nedvärdering (Clarkin et al., 2007). 
 
Vi ser även likheter mellan patienternas beskrivningar hur de fått hjälp att ta sig ur 
mentaliseringssvikt och informanterna i den brittiska studiens tal om att de fick 
avgörande stöd från familjemedlemmar (Black, et al, 2014). Vi ser också skillnader 
mellan studierna. Patienterna i den här studien talade även om personer utanför 
familjen som stöttat dem på olika sätt. En annan skillnad vi ser är att 
informanterna i den brittiska studien beskrev att stödet från familjemedlemmarna 
ofta ledde till att de dolde sina svåra känslor, med konflikter och isolation som 
följd. Det är inte en bild vi såg i vårt material.  
 
Metoddiskussion 
Syftet att undersöka patienternas upplevelser av mentaliseringssvikt ledde till att 
vi ställdes inför svårigheten att säkert veta om det var mentaliseringssvikt 
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patienterna berättade om i intervjuerna. Samtliga patienterna hade genomgått en 
kurs i mentalisering. För att öka samsynen förklarades hur mentaliseringssvikt kan 
ta sig uttryck i inledningen av intervjun. Vid flera intervjuer frågade patienterna 
intervjuaren, som också var deras terapeut, om episoder som de båda kände till 
kunde vara mentaliseringssvikt. Vid några tillfällen gav även intervjuaren förslag 
på episoder som de kunde ta upp. Eftersom denna studie inte utforskat 
intervjuarens tal kan vi dock inte avgöra hur intervjuarnas respons påverkat 
patienternas svar. Detta kan ses som både en styrka och en begränsning med 
studien. Styrkan är att en erfaren MBT-terapeut avgjorde om berättelsen handlade 
om det studien var satt att utforska. Begränsningen är att terapeuterna kan ha 
influerat berättandet på ett sådant sätt att patienternas utsagor inte längre var 
deras utan terapeutens. För att stävja denna eventuella sammanblandning 
genomfördes fyra intervjuer av oss studenter som inte hade en terapeutisk 
relation till patienterna. Då vi inte kände till något om patienterna på förhand 
kunde vi inte föreslå episoder som patienten varit med om. 
 
En annan svårighet var att avgöra huruvida de episoder patienterna berättade om i 
efterhand kunde klassas som mentaliseringssvikt. Det finns ett fåtal personer i 
Sverige utbildade på Adult attachment interview och Reflective functioning scale 
som mäter mentaliseringsförmåga, vilken tendensen till mentaliseringssvikt är en 
del av (Fonagy, Target, Steele & Steele, 1998). Två av dem kontaktades i studiens 
inledningsfas och båda avböjde på grund av tidsbrist att bedöma patienternas 
utsagor eller att utbilda oss i skattning i enlighet med Reflective functioning scale. I 
den kliniska kontexten är det sällsynt att denna tidskrävande process genomförs. 
Vi valde därför att själva analysera om mentaliseringssvikt fanns i materialet, 
vilket eventuellt kan ses som en begränsning. Under detta arbete exkluderades en 
patient som varit i behandling i över ett år eftersom vi i hennes tal inte uppfattade 
upplevelser motsvarande prementaliserande tillstånd. För att validera analysen lät 
vi även två MBT-terapeuter från södra respektive norra Sverige, med sin 
utbildning och kliniska erfarenhet, läsa igenom den. Båda validerade vår 
bedömning att det fanns mentaliseringssvikt i materialet. 
 
Något som kan ses både som en styrka och en begränsning med studien var att 
samtliga patienter förutom borderline personlighetsstörning också hade en eller 
flera övriga personlighetsstörningar samt diagnoser på Axel I i DSM-IV (American 
Psychiatric Association, 2000).  Anledningen till att det skulle kunna ses som en 
begränsning är att gruppen då präglas av heterogenitet. Forskningen tyder dock på 
att den kliniska gruppen patienter med borderline personlighetsstörning ofta har 
komorbiditet (Clarkin et al, 2007). Eftersom gruppen i studien också visar på det, 
kan det ses som en styrka. Exklusionskriterier i Bateman och Fonagys studier om 
mentaliseringsbaserad terapi med patienter med borderline personlighetsstörning 
omfattar inte andra personlighetsstörningar. Patienterna exkluderades om de 
mötte kriterierna för schizofreni, andra psykotiska syndrom eller bipolär I. Även 
patienter med ett aktivt missbruk eller mentala nedsättningar uteslöts (Bateman & 
Fonagy, 2009).  Med undantag för att vi inte uteslöt en patient med bipolär I kan 
gruppen i vår studie jämföras med Bateman och Fonagys grupper och sannolikt 
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även andra kliniska grupper. Det gynnar i så fall studiens överförbarhet (Guba, 
1981; Kuper, Lingard & Levinson, 2008; Malterud, 2009). 
 
Sju av de sammanlagt 11 intervjuerna genomfördes av en MBT-terapeut med en av 
författarna som observatör.  Det finns indikationer på att författarens närvaro i 
rummet kan ha inneburit höga arousalpåslag. Fyra patienter ställde in sina 
intervjuer och vid två intervjuer fick observatörerna komma tillbaka senare på 
önskemål från patienterna som upplevde att närvaron blev för svår för dem. Höga 
arousalpåslag ville vi helst undvika av hänsyn till patienternas välmående men 
också av hänsyn till studien eftersom höga arousalpåslag kan ge en försämrad 
mentaliseringsförmåga (Luyten, et al. 2011) vilket skulle kunna leda till mindre 
elaborerade svar på intervjufrågorna. Observatörens närvaro kan å andra sidan ha 
inneburit det motsatta, att närvaron kylde ner arousalnivån. Den tredje personen 
kan ha minskat den emotionella närheten mellan patient och terapeut, och därmed 
minskat risken för uppkomsten av mentaliseringssvikt i rummet. Observatörernas 
medverkan kan således ha inneburit höjd arousal för vissa patienter och sänkt 
arousal för andra. Exakt vad som påverkat studiens resultat går dock inte att 
belägga, men genom att redovisa så noggrant som möjligt, inom etikens ramar, hur 
resultatet kommit fram möjliggör vi för läsaren att bilda sig en uppfattning av 
studiens överförbarhet. Det finns fler MBT-team förutom de vid de 
öppenpsykiatriska mottagningarna i södra och norra Sverige som deltagit i denna 
studie. Det är en begränsning att studien inte utgår från fler än två mottagningar, 
då det kunnat förbättra överförbarheten.  
 
Vidare forskning kan fokusera på hur terapeuter/intervjurare bidrar till 
patienternas beskrivningar av mentaliseringssvikt. Vi har sett indikationer på att 
terapeuten/intervjuaren har föreslagit lämpliga episoder och stöttat patienten på 
olika sätt under intervjun. Vid en studie som även fokuserar på terapeutens tal går 
det utforska vilken typ av tal från intervjuaren som verkar höra samman med mer 
elaborerade svar från patienten vid frågor om svåra episoder. Detta skulle kunna 
bidra till en ökad förståelse för samspelet mellan patient och terapeut som skulle 
kunna ha implikationer för behandling. Eftersom mentaliseringssvikt främst 
verkar uppstå och förhindras i förhållande till andra personer skulle vidare 
forskning kunna fokusera på vad dessa andra personer gör för att svikten ska 
uppstå och vad de gör för att häva den. På så sätt kan bemötandet anpassas i 
enlighet med patienternas behov. Detta tänker vi kan gälla både för sjukvården och 
i bemötandet av dessa personer i allmänhet.  
 

Huvudfynd och kliniska implikationer 
Vårt första huvudfynd är att separationer och ensamhet framstår som centrala i 
patienternas beskrivning av situationerna där mentaliseringssvikt uppstår. Det 
kan jämföras med att arousal inom anknytningsrelationer orsakar 
mentaliseringssvikt (Luyten & Fonagy, 2009). Dissociation relaterar vi till 
svårigheterna att berätta om mentaliseringssvikt. Vi tänker att det är viktigt att 
inom ramen för behandlande insatser fråga om påfrestande situationer även om 
det kan vara svårt för patienten att tala om dem. Det torde även vara viktigt att ta i 
beaktande situationer med separationsinslag som till exempel avslutning av 
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terapier och vårdbesök överlag. Detta eftersom patienterna beskrev sina problem 
även i relation till mer vardagliga separationer, som att en person lämnar rummet.  
 
Det andra huvudfyndet är att mentaliseringssvikten främst leder fram till 
avskärmande eller aggressiva reaktioner. Aggressiviteten liknar vi med teleologisk 
hållning och projektiv identifikation, vilket kan belysa självskadan som antingen 
ett sätt att hantera eller kommunicera psykiskt lidande. Den avskärmande 
reaktionen associerade vi med att skydda sig från negativa känslor och plågsamma 
relationer. 
 
Det tredje huvudfyndet är att patienterna beskrev kraftfulla känslomässiga 
reaktioner vid mentaliseringssvikt. Patienterna beskrev också andra personer som 
antingen helt positiva eller negativa. Detta kopplar vi till objektrelationsteorin 
(Clarkin et al, 2007) som menar att aktiveringen av objektrelationer kan förstärka 
känslomässiga reaktioner och förstår svartvita upplevelser av sig själv och andra 
som en konsekvens av en bristande integration i den inre världen.  
Angående det andra och tredje huvudfyndet tänker vi att kunskapen om 
patienternas sätt att fungera och hantera sina svåra tillstånd kan göra vård- och 
omsorgspersonal mer redo att möta dessa patienter. Det torde vara viktigt att 
arbeta med att utveckla olika sätt att bemöta våld och avskärmning samt att hjälpa 
patienter hantera sina svåra känslotillstånd. 
 
Patienterna beskriver att de blev hjälpta av andra personer för att ta sig ur 
episoderna av mentaliseringssvikt, vilket är vårt sista huvudfynd. Vi kopplar det 
till en tidigare studie som visat att familjemedlemmar haft en sådan funktion. Det 
som inte beskrivits i tidigare forskning är att även vänner, kollegor och ytligt 
bekanta kan stötta patienterna i att häva mentaliseringssvikt.  Ur ett behandlings- 
och omsorgsperspektiv kan det vara viktigt att undersöka och hjälpa patienterna 
att bli medvetna om med vilka personer och på vilka sätt de kan ta sig ur 
mentaliseringssvikt. 
 
Slutsats 
Mentaliseringssvikt verkar kunna uppstå och hävas i flera typer av relationer och 
situationer. Även reaktionerna ser olika ut för patienterna i denna studie. Därför 
ser vi ett behov av att göra individuella bedömningar av mentaliseringssvikten för 
varje patient med borderline personlighetsstörning. För att göra det 
rekommenderar vi att explicita frågor ställs direkt till patienten, med reservation 
för att hänsyn tas till att frågorna kan vara svåra att svara på. Både psykologiska 
teorier om borderline personlighetsstörning och kunskap kring patienternas egna 
upplevelser kan vara av vikt inom vård och omsorg. Detta dels för att generellt öka 
förståelsen för denna patientgrupp och dels för att kunna erbjuda ett 
individanpassat bemötande i enlighet med patientens behov. 
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Bilaga 1 

 
Intervju om mentaliseringssvikt 
I denna intervju ska patienter intervjuas om sina upplevelser av mentaliseringssvikt. Det 
handlar om episoder där den extrema varianten är tillfällen då man ”bryter samman”, 
”inte orkar mer”, ”bara måste komma bort”, ”får självmordstankar”, ”inte klarar att 
fokusera”, ”tänker svart-vitt”, ”blir mycket misstänksam”, ”slutar att tänka”, ”måste 
dricka alkohol”, ”känner sig överväldigad”, ”måste överäta” osv. Frekvensen och 
allvarlighetsgraden av sådana episoder säger något om mentaliseringsförmågan. Man 
får även information om patientens förmåga till att reflektera över detta i efterhand, 
gällande detaljer, förståelse av intersubjektivitet, känsloinnehåll och förmåga till att 
växla perspektiv. En fördjupning om mentaliseringssvikt kan ha betydelse för den 
terapeutiska alliansen. Förståelsen av sådana episoder kommer vara ett centralt 
innehåll i behandlingen och en eller flera sådana bör tas med i den 
mentaliseringsbaserade problemformuleringen.  
 

Förklaring till patienten 
 
”Du är hänvisad till mentaliseringsbaserad/orienterad behandling. Mentalisering är 
förmågan att tänka och känna samtidigt, på ett nyanserat sätt, om vad som föregår i en 
själv, i andra och i relationer mellan människor. Denna förmåga är ofta mycket beroende 
av situationen. Några gånger fungerar det bra, andra gånger kan man inte att tänka och 
känna klart. Det vi ska försöka ta reda på i den här intervjun är hur ofta din 
mentaliseringsförmåga blir påverkad, hur detta sker, hur omfattande det är och hur 
länge det varar. Det handlar om episoder där den extrema varianten är tillfällen då man 
”bryter samman”, ”inte orkar mer”, ”bara måste komma bort”, ”får självmordstankar”, 
”tappar koncentrationen”, ”tänker svart-vitt”, ”blir mycket misstänksam”, ”slutar att 
tänka”, ”måste dricka alkohol”, ”känner sig överväldigad”, ”måste överäta” osv.  
 
Detta tema har stor betydelse för terapin och det vi talar om här kommer bli en del av 
mentaliseringsbaserade problemformulering som vi ska utarbeta tillsammans.  
Är målet med intervjun någorlunda tydligt? 
 
Intervjuguide 
 
Har du upplevt en eller flera sådana episoder (de som beskrivs ovan) senaste 
veckan? (ev. senaste två veckorna, eller senaste månaden). 
 
Kan du berätta om den värsta episoden?  
(Utforska episoden och notera hur lätt eller svårt detta är. Försök sätta episoden i en 
interpersonell kontext, eller åtminstone få tag i en trolig interpersonell utlösande 
händelse. Försök klargöra den interpersonella utväxlingen och patientens förståelse av 
denna. Undersök omfånget av mentaliseringssvikten, konsekvenserna av 
mentaliseringssvikten, vad patienten gjorde för att komma tillbaka från den, hur lång tid 
det tog innan hen ”var sig själv igen”). 
 
Vad tänker du om denna episod nu i efterhand när du sitter här tillsammans med mig? 
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(Lägg märke till om patienten uttrycker ånger, skam, skyller på andra, fastnar i känslan 
från episoden, eller om hen klarar att reflektera över den på ett nyanserat sätt i 
efterhand.) 
 
Kan du berätta om någon annan sådan episod?  
(utforska som tidigare) 
 
 
Är dessa episoder typiska för dig? 
 
Kommer du på andra typer av episoder som du kan nämna lite kort? 
 
Sker episoderna ofta i relation till specifika personer? Vem/vilka i så fall? 
 
Hur ofta, om du tänker på de tre sista månaderna, upplever du sådana episoder 
som dem vi nu har gått igenom? 
 
Hur ofta upplever du mildare former av sådana episoder? 
 
Har vi fått med det väsentliga nu, något du vill lägga till för egen del innan vi 
avslutar? 
 
 
 
 
 
 
(Sigmund Karterud 071010. Översättning Sara Börjesson 130715) 
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Bilaga 2 

Information till deltagare i studien  
Mentaliseringssvikt hos patienter med borderlineproblematik  

 

Mentaliseringssvikt  
Att mentalisera innebär att försöka förstå sig själv och andra människor genom att tänka och 
känna. Mentaliseringsförmågan kan skilja sig åt beroende på den situation som personen 
befinner sig i. I denna studie vill vi undersöka hur det ser ut när din mentaliseringsförmåga 
sviktar. Denna kunskap hoppas vi kan bidra till den terapeutiska behandlingen. Studien kan även 
ge ökad kunskap om mentaliseringssvikt i allmänhet och intervjun kan komma att användas 
inom andra behandlande team i Sverige. 
 

Förfrågan om deltagande 
Vi söker personer för en studie enligt ovan och undrar om du vill delta. 
 

Hur går studien till? 
Om du vill delta i studien får du svara på ett antal frågor som en erfaren psykolog ställer till dig 
om tillfällen av mentaliseringssvikt. Intervju observeras av de två psykologstudenterna från 
Umeå universitet som analyserar materialet och skriver en uppsats i ämnet. 
 

Behandlingsansvar 
Upplever du svåra tankar och känslor under intervjun som du skulle vilja tala med någon om kan 
du vända dig till MBT-teamet. 
 

Hantering av data och sekretess 
Dina personuppgifter kommer att hanteras konfidentiellt, vilket betyder att obehöriga inte kan 
ta del av dem. Behöriga är personalen på MBT-teamet, de två psykologstudenterna och deras 
handledare. Svar från enskilda patienter kommer att avidentifieras. Resultaten redovisas enbart 
på gruppnivå. 
 

Hur får jag information om studiens resultat? 
Den som vill ta del av eller veta mer om studien kan kontakta oss studenter 
(xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx och xxxx@xxxx.xxx). Resultaten från studien publiceras som 
examensuppsats och kan komma att publiceras i vetenskaplig tidskrift.  
 

Frivillighet 
Ditt deltagande i denna undersökning är helt frivilligt. Du kan avbryta när som helst under 
studiens gång utan att ange något skäl till detta och detta kommer inte påverka MBT-
behandlingen. Ditt samtycke krävs och för att vara med i studien behöver vi en underskrift här 
nedanför.  
 

Ansvariga för studien 
Studien drivs av två studenter vi Umeå universitet inom ramen för psykologprogrammet.  
 
Emil Sörman, psykologstudent 
Malena Kedegård, psykologstudent 
Camilla Hakelind, universitetslektor, handledare 
 
____________________ 
Ort och datum 
 
_________________________________________ 
Underskrift för deltagare  
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