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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur personalen på en psykiatrisk 

mottagning upplevde den behandling som de ger för borderline personlighetsstörning, 

mentaliseringsbaserad terapi. Genom en kvalitativ metod och fokusgrupper söktes svar på 

frågeställningarna. Det empiriska materialet analyserades med hjälp av tematisk analys och 

resultatet visade att behandlingen generellt upplevdes ha förbättrat patienternas livskvalitet. 

De flesta av patienterna gjorde helt andra livsval efter avslutad behandling och en del 

uppfyllde inte längre de diagnostiska kriterierna för borderline personlighetsstörning. De som 

hade fullföljt behandlingen eller nästan fullföljt den var de som hade dragit mest nytta av den. 

De faktorer som ansågs som viktiga för förändringsprocessen rörde individvariabler, 

strukturella faktorer, gruppterapi, medicinering med psykofarmaka och personalvariabler. De 

berörde med andra ord behandlingens form snarare än de specifika interventionerna för 

mentaliseringsbaserad terapi. De fynd som gjorts inom ramen för denna studie skulle därmed 

kunna betraktas som viktiga komponenter för psykoterapeutisk behandling av borderline 

personlighetsstörning oavsett tillhörighet av psykoterapeutisk skolbildning. Resultatet skulle 

kunna indikera att de specifika behandlingsinterventionerna inte har någon nämnvärd effekt 

samtidigt som det skulle kunna tyda på att en behandling som ges i samma form som MBT, 

men med andra interventioner, skulle kunna åstadkomma ett än bättre resultat. 

 

Nyckelord: Borderline personlighetsstörning, behandling, mentaliseringsbaserad terapi.  
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Abstract 

The overall purpose of this study was to examine how the professionals on a psychiatric clinic 

experienced the treatment they are using for borderline personality disorder, mentalization-

based treatment. Through a qualitative approach and focus groups, answers to the questions 

were sought. The empirical material was analyzed by using thematic analysis and the results 

showed that the treatment generally had improved the patients’ quality of life, as perceived by 

the professionals. Most of the patients did completely different choices in life after the 

treatment was finished and some of them did no longer fulfill the diagnostic criteria’s for 

borderline personality disorder. Those who almost or fully completed the treatment where the 

ones who have had the most use of it. Important factors for the process of change were 

individual variables, structural factors, group therapy, medication with 

psychopharmacological drugs and personnel variables. In other words factors related to the 

structure of the treatment rather than the specific interventions for mentalization-based 

treatment. The findings within the scope of this study could hence be considered as vital 

components for psychotherapeutic treatment of borderline personality disorder independent of 

psychotherapeutic doctrine. The result could indicate that the specific treatment interventions 

do not have any significant effect but at the same time it could indicate that a treatment given 

in the same form as mentalization-based treatment, but with other interventions, could give an 

even better result.  

 

Keywords: Borderline personality disorder, treatment, mentalization-based treatment. 
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Inledning 

 I föreliggande studie undersöks personalens upplevelser av den behandling som 

de ger mot borderline personlighetsstörning (BPS), mentaliseringsbaserad terapi (MBT).  

 

Diagnostiska system och begrepp 

Inom den psykiatriska vården tillämpas två olika diagnostiska system: 

Diagnostic and Statistical Manual of Mentaldisorders (DSM) som American Psychiatric 

Association (APA) ger ut och International Classification of Diseases (ICD) som i sin tur ges 

ut av Världshälsoorganisationen (WHO). ICD innehåller både psykiska och fysiska sjukdomar 

medan DSM uteslutande tar upp psykiska problem. Dessa diagnostiska manualer revideras 

oregelbundet, vilket innebär att diagnoser läggs till, ändras och tas bort. Just nu är det den 

fjärde versionen av DSM och den tionde versionen av ICD som tillämpas (Rydén & Wallroth, 

2008).  

Benämningen BPS är inte ett självklart samlingsnamn för de symtom som detta 

arbete kommer att beröra, dels för att rubrikdiagnosen för denna typ av störning är emotionellt 

instabil personlighetsstörning (IPS) i det diagnostiska systemet ICD (Rydén & Wallroth, 

2008) och dels för att BPS som begrepp i dagligt tal fått en annan betydelse än vad som avses. 

Kåver och Nilsonne (2002) beskriver att borderlinediagnosen blivit en synonym för en 

opålitlig, manipulativ och problematisk människa. Inom ramen för detta arbete kommer 

begreppet BPS trots dess kontradiktion fortsättningsvis att tillämpas. Dels för att begreppet 

har sina rötter i den psykoanalytiska skolbildningen (Silfving & Nilson, 2001) som detta 

arbete ska komma att beröra och dels eftersom att DSM är det diagnostiska system som är 

mest utbrett inom den psykiatriska vården (Rydén & Wallroth, 2008).  

 

Borderline personlighetsstörning 
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Enligt APA (2002) kan tio personlighetsstörningar urskiljas fördelat på tre olika 

kluster med inbördes likvärdighet. BPS är således en av många personlighetsstörningar och 

den som förekommer mest frekvent inom den psykiatriska vården (Herlofson & Ekselius, 

2010). Widger och Frances (1989) uppger att omkring tio procent av patienterna inom den 

psykiatriska öppenvården har BPS och inom slutenvården är siffran ännu högre. Personer med 

BPS är inte bara överrepresenterade inom den psykiatriska vården (Kåver & Nilsonne, 2002), 

utan också inom den somatiska (Gross et al., 2002).  

Av befolkningen i stort uppfyller två procent de diagnostiska kriterierna för BPS 

(Herlofson & Ekselius, 2010), vilket innebär att det är en folksjukdom (Järtelius, 2008). 

Diagnosen är dubbelt så vanlig bland kvinnor som bland män (Gross m.fl., 2002). Vissa 

menar att män i mindre utsträckning än kvinnorna söker hjälp, medan andra hävdar att män 

oftare än kvinnor visar utåtriktad aggressivitet och av den anledningen mer frekvent än 

kvinnor hamnar inom kriminalvården eller missbruksvården och istället blir diagnosticerade 

med antisocial personlighetsstörning (Krawitz & Jacksson, 2008). 

Diagnosen ställs i två steg. Först krävs att patienten uppfyller kriterierna för 

generell personlighetsstörning, därefter bedöms om patienten uppfyller kriterierna för den 

specifika personlighetsstörningen BPS (Rydén & Wallroth, 2008). BPS beskrivs av American 

Psychiatric Association (2000) som ett genomgripande mönster av märkbar impulsivitet och 

instabilitet med avseende på självbild, relationer till andra och affekter. Mönstret ska kunna 

spåras till tidig vuxenålder och visar sig i en rad olika sammanhang.  

Enligt Kåver och Nilsonne (2002) har personer med BPS vanligen en inre känsla 

av tomhet och tenderar att vara självdestruktiva i sitt sätt. De har ofta negativa tankar om sig 

själva, medan de framställer andra i antingen förskönande dager eller nedvärderar dem 

(Herlofson & Ekselius, 2010). Personer med BPS tenderar att få känsloutbrott som de inte kan 

hantera och hamnar ofta i konflikter (Kåver & Nilsonne, 2002). De kan då hastigt växla till att 
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bli avståndstagande och fientliga. Benägenheten till impulsivt beteende kan komma till uttryck 

i vansinnesbilfärder, drogmissbruk, lösa sexuella förbindelser och suicidgester (Herlofson & 

Ekselius, 2010). 

Det oberäkneliga och föränderliga humöret (Kåver & Nilsonne, 2002) 

tillsammans med benägenheten till impulsiva handlingar kan förknippas med äventyrlighet, 

som många gånger ses som en attraktiv egenskap av andra under tonåren. Men med ökad ålder 

följer för det mesta ökade krav och det är i regel först då som problemen blir allt mer 

uppenbara (Herlofson & Ekselius, 2010). 

BPS förknippas ofta med ett utåtagerande beteende, men faktum är att de många 

gånger reagerar undvikande istället för utåtagerande när de stöter på olika svårigheter, även 

om de betydligt oftare än andra agerar ut sina känslor. Känsligheten i kombination med 

benägenheten att få temperamentsutbrott som kan sluta i fysiskt våld är många gånger väldigt 

slitsamt för omgivningen och det tär på relationerna. De har även en tendens att vara gränslöst 

intima i relationer och personer i omgivningen upplever vanligen personer med BPS som 

intensiva människor med oerhört mycket känslor som växlar fort (Herlofson & Ekselius, 

2010). 

Majoriteten av de med BPS utvecklar någon form av förstämningssyndrom under 

sitt liv och en samsjuklighet med framförallt drogproblem, ätstörningar och posttraumatiskt 

stressyndrom är vanligt. Slutenvård på grund av svår dissociation och perioder av psykotisk 

karaktär förekommer också (Herlofson & Ekselius, 2010). Uppskattningsvis begår omkring tio 

procent av patientgruppen suicid och en lika stor andel dör i förtid av olyckor eller kroppsliga 

sjukdomar (Paris, 2003), det är därför av stor betydelse att utveckla vård och behandling för 

personer med BPS. 

Efter 30-års ålder avtar vanligen intensiteten i problematiken, vilket innebär att 

personer med BPS blir bättre med tiden. Utvecklingen verkar dessutom dramatiskt kunna 
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påverkas av behandling (Herlofson & Ekselius, 2010). Det faktum att det främst är yngre 

människor som har BPS skulle kunna bero på en kombination av att det blir bättre med åren 

och att en relativt stor andel av patientgruppen begår suicid (Krawitz & Jacksson, 2008). 

 

Behandling vid BPS 

Det finns en rad olika metoder att tillämpa vid behandling av BPS. Dialektisk 

beteendeterapi (DBT), kognitiva terapier, farmakologisk behandling samt psykodynamiska 

terapier brukar nämnas som några av de mest etablerade tillvägagångssätten. DBT är den 

behandlingsform som haft störst empiriskt stöd (Linehan & Dexter-Mazza, 2008). 

Behandlingen är upplagd så att patienterna ges individuell terapi och gruppterapi i form av 

färdighetsträning parallellt, de har även telefonkonsultation, teamhandledning och 

anhöriggrupper (Kåver & Nilsonne, 2002). 

Enligt Linehan och Dexter-Mazza (2008) kan medicinering med psykofarmaka 

också vara verksamt vid BPS. Viktigt att ha i åtanke är emellertid att patientgruppen tenderar 

att överdosera och även missbruka sin medicin. Svårigheterna hos individer med BPS är 

dessutom spridda och därför kan det vara nödvändigt att sätta in mer än en medicin, vilket gör 

att effekterna av medicinen kan bli svåra att förutse. Psykodynamiska terapier är enligt 

Linehan och Dexter-Mazza (2008) i blickfånget just nu och syftet med denna terapiform är att 

skänka insikt om hur inre konflikter, upplevelser i barndomen och nuvarande förhållningssätt 

är sammanlänkade och på så sätt göra tankar, känslor, fantasier samt omedvetna minnen 

medvetna (Rydén & Wallroth, 2008).  

MBT är en psykodynamisk terapiform. Den har som övergripande syfte att 

förbättra och stadga klientens mentaliseringsförmåga, det vill säga förmågan att föreställa sig 

både sina egna och andras tankar och känslor, förmågor som antas vara defekta (Rydén & 

Wallroth, 2008). Bateman och Fonagy (2004) beskriver fyra delmål som alla är kopplade till 
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individens mentaliseringsförmåga: utveckla stabila inre representationer av tankar och 

känslor, utveckla en förmåga att skapa trygga relationer, stabilisera känslouttrycken och 

identifiera affekter samt skapa en sammanhängande självupplevelse.  

Anknytningsmönstret antas vara skadat vid BPS och den terapeutiska hållningen 

ska på grund av detta vara icke-vetande och frågvis då anknytningen antas kunna repareras 

eller kompletteras genom att den terapeutiska relationen blir en anknytningsrelation. 

Terapeutens intresse för patientens tankar och känslor hjälper patienten att utveckla förmåga 

till mentalisering, affektreglering och agentskap. Interventionerna ska vara kortfattade, enkla 

och koncentrerade på känslor. Vidare ska fokus vara på det medvetna eller delvis medvetna 

och det som är aktuellt samt känslomässigt laddat för patienten (Bateman & Fonagy, 2006).  

Interventionerna är uppdelade i fem steg med stigande svårighetsgrad. Stöd och 

empati är det mest basala, därefter kommer klarifikation och elaborering, grundläggande 

mentalisering, tolkande mentalisering och slutligen mentalisering av överföringen som anses 

vara den mest komplexa interventionen. Varje session bör inledas med de mest basala 

interventionerna och stegvis öka i svårighetsgrad med hänsyn till patientens förmåga till 

mentalisering (Bateman & Fonagy, 2006). 

 

Forskning om MBT 

Att MBT har effekt vid behandling av BPS har grundarna till metoden tillika de 

ledande auktoriteterna inom området, Anthony Bateman och Peter Fonagy (Karterud och 

Bateman, 2011) har påvisat genom sina studier om metodens effektivitet sedan 1990-talet. De 

har bland annat utfört tre randomiserade kontrollerade studier (Bateman & Fongy, 1999; 

2001; Bateman & Fonagny, 2009), jämfört samhällsekonomiska kostnader mellan MBT och 

standardvård (Bateman & Fonagny, 2003) och följt upp patienter åtta år efter avslutad MBT-

behandling (Bateman & Fonagny, 2008).  
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Resultaten av dessa studier är att behandling med MBT i jämförelse med 

standardvård gav en högre grad av förbättring jämfört med standard vård samt att effekterna 

av behandlingen också kvarstod efter 18 månader och att patienterna fortsatte att förbättras. 

(Bateman & Fonagny, 1999; 2001). Strukturerade behandlingar har en positiv effekt på BPS, 

men inte alls i lika stor utsträckning som MBT menar Bateman och Fonagny (2009) som 

också efterfrågar ytterligare forskning från oberoende forskargrupper. Den studie som 

undersökte de samhällsekonomiska kostnaderna (Bateman& Fonagny, 2003) visade att 

kostnaderna minskar, trots att MBT inte är mindre kostsam för samhället jämfört med 

standard vård, på grund av att behovet av slutenvård och akutvård minskar. 

I Storbritannien har man funnit stöd för att MBT är en kostnadseffektiv 

behandling för personer med svår BPS och en hög grad av psykisk komorbiditet. En 

forskargrupp i Storbritannien gjorde mot bakgrund av detta en studie med syfte att undersöka 

om behandling med MBT ger samma resultat när den utförs av ett oberoende institut i 

Nederländerna. Effektiviteten utvärderades var sjätte månad. Resultaten visade att MBT även 

fungerar utanför landsgränserna och när den utförs av ett oberoende institut då 

försökspersonerna förbättrades på samtliga punkter (Bales, Van Beek, Smits, Willemsen, 

Busschback, Verheul & Andrea, 2012).  

I Danmark gjordes en randomiserad kontrollerad kvantitativ studie med syfte att 

jämföra MBT som intensivt öppenvårdsprogram med stödjande gruppterapi för personer med 

BPS. Behandlingen skulle oberoende av grupp ges under två års tid. De slutsatser som kunde 

dras av undersökningen var att båda behandlingarna är mycket effektiva för behandling av 

BPS (Jørgensen, Freund, Bøye, Jordet, Andersen & Kjølbye, 2013). 

De mest betydande studierna för MBT har således utförts med en kvantitativ 

metod med syfte att undersöka behandlingens effekt snarare än vilka mekanismer som är 

verksamma. Dessa studier har dessutom främst utförts av grundarna Bateman och Fonagy, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=J%C3%B8rgensen%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22897123
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som nu efterlyser studier utförda av oberoende forskargrupper. MBT har börjat väcka 

forskares intresse och fler studier har gjorts utöver grundarnas. I Sverige har det emellertid 

gjorts relativt få studier av metoden och dess effektivitet. Någonting som är viktigt att nämna 

mot bakgrund av detta är att en metod som fungerar i en viss kontext inte nödvändigtvis 

behöver fungera i en annan, därför är det av stor vikt att göra studier om MBT och dess 

effektivitet även i Sverige.  

 

MBT-behandling vid en psykiatrisk klinik i Norrland 

 Behandlingsupplägg. Enligt Karterud och Bateman (2011) kan behandling med 

MBT ges i olika former, varav intensivt öppenvårdsprogram är en av dessa. MBT som 

intensivt öppenvårdsprogram inkluderar två behandlingstillfällen per vecka under 18 

månaders tid, varav MBT vid ena tillfället ges som individualterapi och vid det andra som 

gruppterapi. Den här studien har genomförts vid en psykiatrisk mottagning i Norrland som 

erbjuder just denna form av MBT.  

 Utfallet av behandlingen. I en sammanställning som personalen vid den berörda 

psykiatriska mottagningen själva hade gjort år 2012 hade 27 patienter påbörjat behandling 

med MBT från år 2007 och sexton av dessa hade hoppat av behandlingen innan den fullföljts. 

Orsakerna till detta varierade: Fem fick arbete eller annan sysselsättning, tre fick barn, fyra 

flyttade och ytterligare fyra patienter avbröt sin behandling av andra orsaker. Personalen vid 

den berörda psykiatriska mottagningen ansåg att behandlingen inte var rätt i tiden för de fyra 

sistnämnda. De som fick barn eller någon form av sysselsättning hade avklarat omkring två 

tredjedelar av behandlingen.  

 Vid tidpunkten för sammanställningen hade sex patienter fullgjort behandling 

med MBT, två män och fyra kvinnor. Fyra av dessa, tre kvinnor och en man, uppfyllde inte 

längre de diagnostiska kriterierna för BPS efter avslutad behandling. Samtliga hade gått från 
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arbetslöshet eller sjukskrivning till sysselsättning och fyra var helt avslutade från psykiatrin, 

varav tre kvinnor och en man. En man och en kvinna var helt medicinfria och ytterligare två 

kvinnor hade endast vidbehovsmedicinering för sömnen. En kvinna hade haft en bristfällig 

följsamhet till behandlingen och denna hade även gjort begränsade framsteg i relation till 

övriga patienter.  

Både de som hade genomgått hela behandlingen och de som hade genomgått 

mer än hälften av behandlingen år 2012 gick det med andra ord sammantaget bra för. De var 

inte längre självdestruktiva i sitt sätt, i aktivt missbruk av droger och/eller alkohol och 

använde sig inte av självskadebeteenden. De var vid den givna tidpunkten inte heller suicidala 

och hade inte varit inlagda inom slutenvården under det senaste året. Flera hade arbete eller 

annan sysselsättning och en del var avslutade från psykiatrin och hade inte längre kvar sin 

diagnos. Många hade även minskat sitt bruk av psykofarmaka.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka hur personalen på en psykiatrisk 

mottagning i Norrland upplever den behandling som de ger mot BPS, MBT. De 

frågeställningar som arbetet syftar att söka svar på lyder: 

 Har behandlingen enligt personalen bidragit till någon förändring i patienternas liv och 

i så fall på vilket sätt? 

 Om ja, vilka komponenter upplevde personalen som de centrala för patienternas 

förändringsprocess? 

 Upplevde de att patienterna har dragit några lärdomar av behandlingen och i så fall 

vad? 

 

Metod 
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Denna studie har utmynnat ur en longitudinell, kvalitativ studie om 

implementeringen av MBT på en psykiatrisk mottagning i Norrland. Syftet med den 

övergripande studien var att öka kunskapen om införandet och den fortsatta utvecklingen av 

MBT. Den övergripande studien genomförs av forskare vid forsknings och 

utvecklingsenheten vid ett landsting i norra Sverige med kopplingar till ett norrländskt 

universitet.  

Studien görs med en kvalitativ metod, vilken är ändamålsenlig när grupper av 

individer, individer samt deras livsvärld avses studeras och man vill få en förståelse för hur 

människor upplever sig själva, sin omgivning eller det sammanhang som de ingår i. Intresset 

ligger inte i att ta reda på hur världen är, utan hur den tolkas av studieobjekten (Lundahl & 

Skärvad, 1999).  

 

Datainsamlingsmetod 

 Det material som ligger till grund för föreliggande studie består av data insamlat 

vid sju fokusgruppsintervjuer. Morgan (1998a) anger att en fokusgrupp är en intervju i 

gruppformat, som hålls av en moderator och som diskuterar de ämnen sinsemellan som 

moderatorn lyfter upp. Enligt Morgan (1998b) är deltagarna vanligtvis sex till åtta personer 

med en snarlik bakgrund. Morgan (1998b) anger att moderatorn vid en fokusgrupp inte bör 

vara allt för styrande, hen kan bestämma fokus för gruppens diskussioner, men måste 

samtidigt ta hänsyn till gruppens dynamik. Fokusgrupper är enligt Morgan (1998a) särskilt 

lämpligt när exempelvis en intervention eller ett program ska utvärderas och när man vill 

åstadkomma fördjupad kunskap om en företeelse.  

Enligt Morgan (1998d) är det dels viktigt att moderatorn har erfarenhet av 

fokusgrupper och dels att gruppen känner sig bekväm med moderatorn. Eftersom att gruppen 

redan hade en etablerad relation till en moderator från tidigare fokusgrupper tillika personal 
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vid det berörda landstinget togs beslutet att denne även skulle hålla fokusgrupperna 

fortsättningsvis. Moderatorn är själv forskare med lång erfarenhet av att agera moderator vid 

fokusgrupper. Inför fokusgruppen meddelades att patientfokus skulle råda och de frågor som 

ställdes rörde personalens upplevelser av behandlingens inverkan på patienternas liv, positiva 

och negativa aspekter av behandlingen, variabler som anses viktiga för att tillgodogöra sig 

behandlingen samt medicineringens betydelse för behandlingen. Intervjufrågorna var i 

enlighet med Morgans (1998c) rekommendationer enkla och diskussionerna var relativt fria.  

 

Deltagare  

Deltagarna i fokusgruppsintervjuerna utgjordes av personalen i MBT-teamet. I 

teamet ingick en psykolog, en beteendevetare, fyra skötare, en arbetsterapeut och en 

psykiatriker. Merparten hade en grundläggande psykoterapeutisk utbildning motsvarande steg 

1. I de sju fokusgruppsintervjuer som ingick i denna studie deltog fem till sju teammedlemmar 

i respektive intervju.   

Enligt Morgan (1998b) är det viktiga när det gäller antalet deltagare vid en 

fokusgrupp att det är nog många för att hålla en diskussion uppe och att det inte är för många 

så att frustration uppstår av att respondenterna aldrig får komma till tals. Morgan (1998b) 

anger också att det är viktigt att gruppmedlemmarna är bekväma att föra en konversation med 

varandra och att de är lika på ett fundamentalt plan. Är medlemmarna allt för olika går mycket 

tid åt till att förklara sig inför de andra gruppmedlemmarna. Homogena grupper förespråkas 

alltså i avseende på kön, etnicitet, ålder, utbildningsnivå, yrke, inkomst, relationsstatus och 

den plats de bor på. Urvalet kan beskrivas som ett kriterieurval, eftersom att respondenterna 

valdes ut därför att de uppfyllde ett visst kriterium (Miles & Huberman, 1994). I detta fall 

bestod kriteriet av att de skulle arbeta med behandling av personer med BPS med MBT på 

den psykiatriska mottagningen i Norrland.  
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Genomförande 

Arbetet inleddes med att kontakt togs med enhetschefen för den psykiatriska 

mottagningen i Norrland som berättade att en ny behandlingsmetod hade införts, MBT, som 

de skulle vilja ha utvärderad. Kontakt togs med forskningschefen vid det berörda landstinget 

som hade insamlat material färdigt att analyseras. Uppsatsens syfte och frågeställning 

presenterades för berörd personal vid forskningsenheten och vid mötet bestämdes att studien 

skulle bestå dels av redan insamlat material och dels sådant som skulle samlas in. I samband 

med de fokusgrupper som skulle träffas bestämdes att jag skulle delta och en tid för att träffa 

MBT-teamet gjordes också upp. Fokusgrupperna utfördes i avskildhet vid det berörda 

landstingets lokaler.  

 

Databearbetning 

Transkriberingen av det insamlade materialet gjordes antingen av mig eller av 

anställda vid det berörda landstinget. Materialet omfattade 91 sidor och analysen gjordes med 

hjälp av tematisk analys, som enligt Hayes (2000) innebär att olika teman urskiljs ur 

respondenternas berättelser. De olika temata utgörs av information som respondenterna 

återkommer till. Den tematiska analysen kan delas in i sju olika steg: 1. Förbered materialet 

för analysen genom exempelvis transkribering, 2. Läs igenom materialet från intervjuerna 

noggrant och notera viktiga iakttagelser, 3. Skriv ner iakttagelser på ett hanterbart sätt, 4. 

Sortera materialet så att olika temata börjar framträda, 5. Granskning av högarna för att ta 

reda på vad temat innebär, 6. Granska ytterligare en gång för att säkerhetsställa att ingenting 

har förbisetts, 7. Varje enskilt tema ges sin definitiva form. 

 

Reliabilitet och validitet 
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Enligt Morgan (1998e) är de vetenskapliga fynd som framkommer ur 

fokusgrupper till för att skapa en fördjupad förståelse inför olika företeelser. Vid kvalitativa 

undersökningar i allmänhet är avsikten att göra teoretiska generaliseringar hellre än 

statistiska, vilket omfattar studiens reliabilitet. En högre reliabilitet kan uppnås genom att 

flera personer transkriberar materialet och sedan ser till överensstämmelsen i avseende på ord 

i materialet (Kvale, 1996). Flick (2006) anger att det är positivt för reliabiliteten att beskriva 

forskningsprocessen noggrant och precist samt att moderatorn är väl bekant med fokusgrupper 

som datainsamlingsmetod.  

Validiteten eller giltigheten i det material som fokusgrupper frambringar 

säkerhetsställs enligt Morgan (1998e) genom att intervjufrågornas begriplighet prövas i 

förväg och att intervjupersonerna i förväg får ange vilka förutsättningar som är nödvändiga 

för att uppnå ett tillåtande klimat vid tidpunkten för fokusgruppen. Det är också viktigt att en 

lämplig moderator håller i fokusgruppen samt att noggrant lyssna till respondenternas utsagor. 

När svaren som respondenterna ger anses tvetydiga bör moderatorn försöka bringa klarhet i 

detta. Positivt för validiteten är även att be respondenterna att summera diskussionen vid 

slutet av intervjutillfället.  

Enligt Morgan (1998e) är en nackdel med fokusgrupper att det finns en risk att 

respondenterna håller tillbaka åsikter på grund av grupptryck eller att de överdriver för att 

övertyga övriga gruppmedlemmar eller imponera på dessa. För att undvika dessa scenarion 

bör moderatorn vara uppmärksam, låta samtliga komma till tals och leda gruppen på ett sådant 

sätt att detta inte inträffar. Intervjufrågorna rekommenderas vara korta och enkla och gruppen 

ska ges tillfälle att diskutera relativt fritt.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Denna studie följer samma forskningsetiska principer som den ursprungliga 
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studie som utmynnade i detta examensarbete. Examensarbetets etiska riktlinjer utgår således 

ifrån Helsingforsdeklarationen och HSFR: s forskningsetiska principer. Att arbetet med 

uppsatsen följer HSFR: s forskningsetiska principer (2002) innebär att respondenterna har fått 

muntlig upplysning om studien, dess syfte och att deltagande i studien är valfri. 

Respondenterna informerades vidare om att anonymitet och konfidentiellitet gäller samt att de 

kan avsluta intervjun när helst de vill. Intervjuerna har spelats in efter medgivande av 

respondenterna och de meddelades även om att inspelningarna från intervjutillfällena skulle 

förstöras efter att studien slutförts samt att författaren uteslutande skulle hantera materialet.  

Helsingforsdeklarationen, som omfattar etiska riktlinjer vid forskning som 

människor ingår i, går ut på att ett skriftligt informerat samtycke ska ha erhållits av 

respondenterna och att forskningen har utförts med hänsynstagande till respondenternas bästa. 

Vidare går Helsingforsdeklarationen ut på att respondenterna ska ha fått erhålla information 

om studien och dess syfte samt att medverkan är valfri. Respondenterna ska också när som 

helst, utan att behöva ange en orsak, kunna avbryta sitt deltagande i studien. Information om 

att materialet inte kommer att orsaka respondenterna skada ska ha nått fram till tillika 

information om att konfidentiellitet råder (Läkartidningen, 2002). 

 

Resultat 

Efter att ha analyserat intervjumaterialet har teman med tillhörande underteman 

framträtt, som sammantaget skildrar personalens upplevelser av MBT. Resultatet består av 

fyra teman med rubrikerna: Patientens problematik, behandlingen, personalen, förändringen.  

 

Patientens problematik 



18 
 

Upplevelsen av en patientgrupp med psykiskt lidande, en negativ självbild och 

som vuxit upp under bristfälliga förhållanden är något som återkommer i respondenternas 

utsagor:  

Det är hon som beskriver sig som djävulens barn, så det fick hon med sig som liten att hon var 

det. Det är så långt ifrån verkligheten som man kan komma. Hon beskriver sig som flickan i 

exorcisten, om ni har sett den? Hon som sitter i taket och kräks och huvudet snurrar. Det var 

den bilden hon hade av sig själv och som hon hade fått med sig av sin mamma.  

De berättar även om patienter som beskrivit att de vuxit upp i normalfungerande 

familjer med goda men överbeskyddande mödrar. Dessa patienter har kunnat känna en 

frustration i att de trots sin goda barndom, i relation till övriga gruppmedlemmar, har fått 

problem med sig själv: ”Varför mår jag så dåligt? Jag har ju haft det så bra.” 

Det händer ibland enligt respondenterna att patienterna förnekar det faktum att 

de har vuxit upp under bristfälliga förhållanden. Efter två tredjedelar av behandlingen har 

dessa patienter reflekterat över vad som egentligen var bra och hur det var när det var bra 

under barndomen och sedan konstaterat att uppväxten inte alls varit bra. ”Det var ju inte något 

bra alls, alltså de hade stängt av. Det var systematiserad misshandel i en familj och i den andra 

var det försummelse, grav försummelse.” Studiens deltagare berättar vidare att minnena från 

barndomen blir till en sorg som patientgruppen bär med sig genom livet och att de har en 

bitterhet som följer dem: ”Man kan ju inte förändra sin historia men man kan förändra sitt 

förhållningssätt till den historien. För jag menar det tar ju så jättemycket kraft och energi från 

en själv.” 

Många av respondenterna har lagt märke till att patienterna tenderar att visa upp 

olika funktionsnivåer beroende på om de möter dem i individualterapin respektive 

gruppterapin. Vad detta beror på kan de endast reflektera kring, men en av respondenterna 

tror att de överdriver lidandet i individualterapin för att få gå kvar i terapin, medan en annan 

tror att de helt enkelt har obefogat låga tankar om sig själva. Patientgruppen beskrivs som 
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självdestruktiva med en rad olika självskadebeteenden, dikotoma i sitt sätt att tänka och de 

hamnar enligt respondenterna ofta i konflikter med omgivningen.  

De berättar vidare att bemötandet gentemot denna patientgrupp många gånger 

har varit bristfällig: ”De har farit väldigt illa, de här patienterna. De har blivit sedda som 

hopplösa, omöjliga, jobbiga, stökiga, arga och sådär.” De flesta av patienterna har sökt hjälp 

för sina problem tidigare och har provat andra behandlingsmetoder: ”De har försökt 

hundraåttioelva metoder att lösa sina problem, upprepat samma misstag gång på gång, slagit 

huvudet i väggen 52 gånger och det gör lika ont men jag gör om det ändå.” 

 

Behandlingen 

 Temat består av fyra underteman som tillsammans ger en bild av behandlingens 

verksamma mekanismer med rubrikerna: Individvariabler som en viktig del i 

förändringsprocessen, de strukturella faktorernas betydelse, gruppterapins centrala roll, 

svårigheter med psykofarmaka i samband med behandlingen. 

Individvariabler som en viktig del i förändringsprocessen. För att få till en 

förändring är det enligt respondenterna viktigt att patienterna inte har för mycket socialt kaos 

runt omkring sig, är aktiva i missbruk eller i alldeles för dåligt psykiskt skick. De berättar 

även att de bör ha insikt i sina tillkortakommanden och dessutom en vilja att förändra dessa: 

”Insikten om att jag har en problematik som är skadlig för mig, sådant som destruktiva 

relationer är inte något som jag mår bra av.” Eftersom behandlingen pågår under relativt lång 

tid är motivation till förändring av betydelse samt att patienten förstår vidden av åtagandet.  

Enligt studiens deltagare är det viktigt att patienterna har knutit an till en 

individualterapeut innan de går in i en gruppbehandling, eftersom de då kommer att ha lättare 

för att knyta an till gruppmedlemmarna. Anknytningen är dock individuell och det kan krävas 

en lång kontakt med en individualterapeut innan en anknytning har kommit till stånd:  
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Man kan inte bara köra igång med att man har en metod. Vi måste först se att patienten knyter 

an till en terapeut och att det fungerar. Det tycker jag är viktigast. Det är som en navelsträng. 

Det kan vara proppar i den där navelsträngen, de kommunicerar inte, det fungerar inte och då 

måste man jobba jättemycket med det. 

  De strukturella faktorernas betydelse. Struktur, stabilitet och tydlighet som en 

del i behandlingen är något respondenterna återkommer till och de anser att det är av 

betydelse för patienternas förändringsprocess: ”Jag tror att det är en del av varför det här 

fungerar så bra, det är struktur och förutsägbart i det här kaoset som de alltid har levt i.”  

Enligt respondenterna inverkar strukturen i behandlingen på patienternas 

privatliv. Personalen är tydlig med patienterna angående vilka regler som gäller och enligt 

dem blir det heller aldrig några diskussioner om reglerna. De tror även att strukturen är 

nödvändig i relation till det ostrukturerade och föränderliga samhälle som vi enligt dem lever 

i. Respondenterna berättar att tiden för behandlingen är nödvändig tillika ett slutdatum samt 

att det är under slutet av behandlingen som det börjar hända saker med patienterna.  

Enligt respondenterna är det idealt med sex personer i gruppen. Blir det för 

många blir det problematiskt berättar dem. De skulle önska att det deltog mer män i 

gruppterapin: ”Det är fyra tjejer och en kille och den här killen känner sig väldigt ensam tror 

jag. Han vill ju ha in en grabb till, men just nu finns ingen att tillgå.” De berättar att det är 

ungefär så som könsfördelningen ser ut inom patientgruppen. Männen är ofta i sämre skick 

och de figurerar ofta i samband med droger och kriminalitet, vilket innebär att de inte 

uppfyller ingångskriterierna för gruppterapin.  

Spridning i avseende på ålder anser respondenterna inte vara av nämnvärt större 

vikt: ”Jag tror inte att det spelar någon roll vilken ålder de är, de är nästan likvärdiga ändå i 

sitt sätt att reagera.” De berättar också att trots att patienterna är i samma ålder så kan de ha 

kommit väldigt olika långt i livet. Enligt respondenterna kan det vara bra med lite varierande 

åldrar i gruppen, eftersom de kan dra lärdom av varandra. Men de konstaterar att det inte får 
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vara allt för stor åldersskillnad. Något som de har kunnat se är att ungdomar idag har lättare 

än förut att söka hjälp från psykiatrin för sina problem: ”Generellt sett är ju ungdomar 

modigare idag.” 

Gruppterapins centrala roll. Frekvent återkommande i respondenternas utsagor 

är också betydelse av gruppterapi och individualterapi i kombination med varandra. En del av 

patienterna har dock haft svårt att fokusera på gruppterapin och individualterapin samtidigt: 

”De vet inte riktigt vilket ben de ska stå på, om det är gruppen eller den individuella 

behandlingen.” Samtidigt som respondenterna återkommer till vikten av gruppterapi och 

individualterapi i kombination, kommer de ofta tillbaka till gruppterapins betydelse i 

synnerhet för patienternas förändringsprocess och poängterar att grupprocessen är det allra 

viktigaste, vilket motsäger det förstnämnda. De har nu svårt att tänka sig att gå tillbaka och 

jobba på det sätt som de gjorde innan, då gruppbehandlingen inte fanns: ”Det känns som om 

det skulle bli ett stort hål i behandlingsutbudet.”  

Respondenterna berättar att det är värdefullt för patienterna att se att de inte är 

ensamma med sin problematik: ”Att höra att andra har liknande erfarenheter tror jag är 

viktigt.” Innan behandlingen har de ofta känt att ingen har förstått dem. Patienterna känner 

igen sig i varandras berättelser och kan sätta sig in i varandras situationer. De har vidare en 

stor ödmjukhet och respekt inför varandra och tar till sig det som sägs under gruppterapin. De 

befinner sig ibland på olika nivå funktionsmässigt, vilket gör att de lär sig mycket av varandra 

och de frågar varandra om råd. Det inger också hopp till de som just börjat sin 

förändringsprocess att få höra om de som kommit en bit på vägen, att få se att det faktiskt kan 

bli bättre och att någon annan har lyckats.  

Många av patienterna ser väldigt positivt på gruppterapin, medan en del kan 

tycka att det samtidigt är påfrestande: ”Hon säger att det är jobbigt, men hon ser ju liksom att 

det är nödvändigt och nyttan med det också.” Sedan finns det dem som inte gillar tanken på 
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gruppterapi överhuvudtaget och det kan inledningsvis kännas jobbigt för en del med 

gruppterapin: ”Hon vill inte vara med i gruppen, det blev nog för skrämmande.” Farhågor om 

att personer som patienterna känner sedan tidigare samt att det är någon i gruppen som man 

inte ska tycka om förekommer.  

Respondenterna medger att det kan vara svårt med gruppterapi för vissa: ”Ovana 

att prata i grupp, att utelämna sig, att blotta sig. De har mer eller mindre svårt att prata om sig 

själva, det skapar mycket ångest.” De berättar att det i synnerhet är svårt för en del med tanke 

på patientgruppens problembild: ”Det kan vara tuffare i en grupp, alltså att ha många 

människor omkring sig. De har ju svårt med relationer.” Respondenterna berättar att 

patienterna har en god sammanhållning inom gruppen och att de är väldigt stödjande 

gentemot varandra. De som kommer in som nya i gruppen blir väl omhändertagna, trots att 

det väcker mycket hos de som gått i gruppen under en längre tid:  

När det kommer in någon ny person i gruppen då tar dem ju sin historia. En del har kommit en 

bit på vägen och då kan det bli lite frustration och irritation och så blir det jobbigt därför att då 

måste man själv ner i det där träsket igen. 

 De berättar vidare att patienterna är relativt ärliga och öppna om deras livssituation gentemot 

varandra.  

Enligt respondenterna är följsamheten till gruppterapin viktig, trots att den 

stundtals varit bristfällig: ”Vi kanske förväntade oss att det skulle bli bättre kontinuitet. Men 

det är sällan det varit alla sex med samtidigt. Det har nog aldrig varit det. Det har varit mellan 

tre och fem kan man säga.” De anser att frånvaron är negativ för gruppen, dels eftersom att 

det skapar oro och irritation hos övriga patienter då någon eller några gruppmedlemmar är 

borta och dels eftersom att det inte flyter på lika bra som det annars skulle gjort: ”Det blir som 

om man aldrig kommer igång, det blir lite hackigt och ryckigt, i ofas.” De berättar att en del 

tenderar att ta på sig skulden för andras frånvaro: ”Det är för min skull hon inte kommer.”  
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Den bristfälliga följsamheten härleder de till fyra möjliga faktorer: Svårigheten 

att få ihop två tider i veckan, patientgruppens problembild som sådan, karaktäristika för 

åldersgruppen i sig, uppfattningen att deras frånvaro inte spelar någon roll. En av 

respondenterna berättar: ”Min närvaro har betydelse, men min frånvaro har ännu större 

betydelse. Det är ju det som märks i gruppen, när någon är borta.” De tror att låg självkänsla 

kan vara en orsak till att patienterna anser att deras frånvaro inte har någon betydelse. De 

anser också att det är viktigt att patienter som vill avbryta gruppterapin kommer till 

grupptillfället och talar om det för gruppen: ”Man ska inte kunna smita ur ett sådant åtagande 

och bara utebli.” De berättar dock att en del från den aktuella patientgruppen har en tendens 

att bara försvinna.   

Svårigheter med psykofarmaka i samband med behandlingen. Något som 

respondenterna är eniga om är att medicinering med främst benzodiazepiner, men också 

stämningsstabiliserande mediciner och övriga ångestdämpande mediciner som exempelvis 

lyrica försvårar behandlingen. Enligt respondenterna laborerar många med sina mediciner och 

det händer att patienterna tar exempelvis sömnmediciner under dagen: ”En del är väldigt trötta 

och har nästan somnat när de suttit på gruppen, det håller ju inte.” De tror att det är bättre för 

förändringsprocessen ju mindre mediciner de har. Respondenterna anser att det ges ut 

mediciner allt för lättvindigt.  

De berättar vidare att ovan nämna mediciner reducerar patienternas 

mentaliseringsförmåga: ”De kan ju inte mentalisera med mycket piller i huvudet.” Det 

försvårar också åtkomst till känslor och kognitiva förmågor, vilket är en förutsättning för 

mentalisering. Patienterna är dock ofta rädda för att sätta ut sin medicin: ”Man är så otroligt 

rädd ångest. Även om de har fått ganska mycket verktyg så att de kanske skulle kunna fixa det 

så finns ändå en stark rädsla av att plockar jag bort då kommer ångesten.” När patienterna 
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slutar med medicineringen märker de ofta själva att de kan tänka mer klart. Respondenternas 

erfarenhet är vidare att utåtagerande beteenden också minskar radikalt då medicinen sätts ut.  

 

Personalen 

Enligt respondenterna är det viktigt att också personalen är en välfungerande 

grupp: ”Tillika att vi har en välfungerande grupp av patienter så måste vi också ha en 

välfungerande grupp. Det är jätteviktigt.” Enligt dem inverkar deras trygghet på patienterna, 

eftersom de förmedlar en tyst kunskap. En del förändringar stundar dock inom 

personalgruppen, eftersom några ska sluta, vilket skapar en del oro: ”Vi har ju haft en väldigt 

stark struktur och nu förändras den och det är ju svårt att veta vad som händer med det.” 

De återkommer ofta till betydelsen av överrapportering personalen emellan och 

betonar vikten av att alla vet vad som händer i gruppen samt att patienterna vet att den här 

överrapporteringen mellan personalen sker:  

Vi öppnar dörrar, vi vet allt, om de inte kommer, om de liksom börjar utebli så är det ett 

ömsesidigt utbyte. Man kan inte säga att det går att dribbla, jo men nog har jag varit där, det 

lär man ju få veta om de inte kommer. 

Dels tycker dem att det är positivt eftersom att vem som helst ur personalgruppen kan möta en 

patient om dennes behandlare inte är anträffbar vid en given tidpunkt och dels så känns det 

enligt respondenterna även tryggt för patienterna: ”Jag tror det är mycket det som dämpar oron 

också, tänk om jag ska ringa till jouren och prata med någon ny person som inte alls vet vem jag är?”  

 

Förändringen 

Inledningsvis förväntade sig respondenterna att arbetet med patientgruppen 

skulle vara av kaotisk karaktär. De hade farhågor om att patienterna skulle ringa överdrivet 

mycket på deras jourtelefon, vara utåtagerande och i stort behov av akuta inläggningar. Dessa 

farhågor har aldrig inträffat. De berättar att det generellt är väldigt lugnt runt deras patienter:  
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Jag har som aldrig upplevt att det har varit sådär kaotiskt, alltså rörigt i gruppen. Med tanke på 

patientdiagnosen så har det ju inte hänt det vi förväntade oss att det skulle bli, alltså stökigt, 

rörigt, mycket utåtagerande och sådär. 

De berättar dock att några få av patienterna har mått så dåligt att de behövt bli 

inlagda inom den psykiatriska vården under kortare tidsperioder, men att de då själva har 

begärt att få bli inlagda samt att de lagt in sig själv innan katastrofen har varit ett faktum. Att 

det är lugnt runt patientgruppen är någonting som övrig personal också har lagt märke till: 

”Det hörs aldrig någonting från er, ingen av era patienter tas upp speciellt ofta på den stora 

konferensen som vi har varje vecka.”. 

Någon anmärkningsvärd frekvens av självskadebeteenden förekommer inte 

heller. Initialt brukar de som har använt sig av självskadebeteenden fortsätta med det som 

copingstrategi men efter ett tag brukar beteendet avta:  

Just nu har vi ingen som skär sig. Ett tag hade vi ju hela tiden någon som skar sig och då kan 

man ju undra: är det så att trenden har gått över eller är det så att vi kan möta den på ett annat 

sätt? 

De berättar också att många patienter slutar med sin medicinering eller minskar den drastiskt 

efter behandlingen eller under behandlingens gång: ”En del har ju successivt satt ut sina 

mediciner och blir medicinfria, alltså har inga mediciner kvar, de kan ha haft ett bröte när de 

kom med allt möjligt.” 

Respondenterna är överens om att de ser stora framsteg hos patienterna under 

behandlingens gång och de ger dem en känsla av att arbetet de lägger ner på patienterna är 

värt mödan. Men vad exakt det är som ger de här resultaten är de inte på det klara med: ”Jag 

tycker att det jag gör ger resultat, men vad är det som ger resultat? Det är inte så lätt att veta.” 

Många patienter beskrivs inledningsvis som individuella och att de därmed har svårt att lyssna 

på och ta in vad övriga gruppmedlemmar säger. De tror att de antingen kan bero på dem som 

personer eller att de är inskolade i en terapeutisk tradition där man uteslutande har fokus på 
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sig själv. Detta är något som enligt respondenternas utsagor förbättras med tiden: ”De tar mer 

ansvar för sig själva nu och andra också. Inte bara sig själv. Mer och mer kommentarer om 

andra, mer sådana tendenser och det är en ny sak.”  

De berättar att patienterna initialt ofta uteslutande pratar om sina 

tillkortakommanden men att de under behandlingens gång växer som personer och får en 

bättre självkänsla: ”Jag tror att den stora skillnaden är att de har en annan syn på sig själva. De 

tycker lite bättre om sig själva.”  

De upplever också att patienterna genom behandlingen får en bättre kontakt med 

sina affekter, tillåter sig att ha dem, lär sig att identifiera vad de känner och att använda 

affekterna på ett adekvat sätt. De berättar att många börjar reflektera kring sin uppväxt under 

behandlingen och att de får insikt i att det som hände då var bortom deras kontroll:  

Många har jättemycket trauman med sig från sin barndom och man har hela tiden tagit på sig 

skulden själv. Det är jag som är usel eller dålig. Man börjar se sammanhanget och få ihop att 

jag har ingen skuld i att det blev som det blev. Jag har haft en dysfunktionell uppväxt med 

icke fungerande föräldrar som har varit destruktiva.  

Med tiden utvecklar patienterna enligt respondenterna sin mentaliseringsförmåga och börjar 

reflektera över sina tankar och relationer samt att de blir bättre på att sätta sig in i andras 

situationer: ”Hon kom på sig själv med att reflektera och att hon försökte tänka sig in i den 

personens situation och det var något som var väldigt ovanligt. Det är något som jag aldrig 

gör, sa hon.” 

Respondenterna berättar att patienternas livssituationer ser helt annorlunda ut 

efter behandlingen eller i slutskedet av behandlingen jämfört med innan och att många gör 

helt andra livsval, speciellt de som fullföljt hela programmet eller nästan hela. De bryter 

destruktiva mönster i livet som missbruk av droger, osunda relationer samt 

självskadebeteenden. En del har inte ens kvar sin diagnos och är avslutade från psykiatrin. 

Många av patienterna går efter behandlingen från sjukskrivning till arbete eller annan 
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sysselsättning: ”Som den här mannen jag pratar om nu, han läser på universitet och när han 

började vågade han inte gå på ICA själv, så stor skillnad.” De berättar om klienter som flyttat 

otaliga gånger, så fort det blev jobbigt och som nu inte flyttat på väldigt länge. Många 

förändrar också sina relationer till andra radikalt: ”Han har ett helt annat förhållande till sina 

vänner, men framförallt till sina syskon och till sin mamma. Det är som om de börjat se sig 

själva i ett annat sammanhang. Jag vet inte hur jag ska förklara.” Enligt respondenterna 

tenderar patienterna även att återta kontrollen över sitt liv: ”Det känns som om många haft en 

ganska stor offerkappa på sig, alltså det går inte att förändra och nu ser man att det går. Om 

jag gör något så kan jag förändra.” 

Ofta märker inte patienterna själva att de förändras, eftersom förändringen 

smyger sig på. Det är ofta omgivningen som påtalar förändringen: ”Alla andra tyckte att hon 

hade förändrats, men hon kunde inte förstå, för inte kände hon någon förändring.” Den 

förändring som patienterna genomgår kan även bli en omställning för omgivningen:  

En kille jag har haft, han hade väldigt svårt att sätta gränser mot sin omgivning och mot 

kompisar. De invaderade lägenheten, han kunde ha hur många som helst som kvartade på hans 

soffa och det blev omvälvande när han började lyfta ut folk. 

Att i dessa situationer kunna vara tydlig gentemot sin omgivning utan att skapa onödiga och 

oproportionerliga konflikter kan vara svårt för många.  

Att förändras som person är inte bara positivt, för många kan det också vara 

påfrestande, dels på grund av att det är jobbigt att komma i kontakt med sina affekter och 

känna affekter som man aldrig har känt och dels eftersom att livet inte blir lika händelserikt 

som det var innan: ”Till att börja med är det inte positivt, det har ju blivit så mycket 

tråkigare.” En annan berättar: ”Plötsligt finns det inget som är kul, det händer ju ingenting.” 

De berättar att det har hänt att patienter svänger mer åt det depressiva hållet, när en förändring 

kommer till stånd: ”Det blir också en sorg och hon fick en riktig dipp där, mer åt det 

depressiva hållet.” Det kan enligt respondenterna även bli en sorg att förlora invanda redskap 
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för att hantera sin ångest, som nu inte är lika användbara, som till exempel en ätstörning: ”Hur 

ska man då ta hand om ångesten?” 

 

Diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka hur personalen på en psykiatrisk 

mottagning i Norrland upplever den behandling som de ger för BPS, MBT. De 

frågeställningar som studien syftade att söka svar på var: Har behandlingen enligt personalen 

bidragit till någon förändring i patienternas liv och i så fall på vilket sätt? Om ja, vilka 

komponenter upplevde personalen som de centrala för patienternas förändringsprocess? 

Upplever de att patienterna har dragit några lärdomar av behandlingen och i så fall vad?  

Svaret är att respondenterna generellt upplevde att patienterna, efter behandling 

med MBT, hade fått en bättre livskvalitet, vilket styrks av Bateman & Fonagys 

forskningsresultat (1999; 2001; 2003; 2008; 2009). Patienternas liv hade förändrats i relativt 

hög utsträckning. De hade gått från sjukskrivningar till någon form av sysselsättning, 

förändrat sina relationer till andra och akuta inläggningar hade minskat drastiskt, vilket 

Bateman och Fonagy också kunde påvisa i sin studie (1999). Komorbida problem som 

ätstörningar och missbruk av droger och/eller alkohol upphörde tillika självskadebeteenden, 

vilket är nära kopplat till suicidförsök som Bateman och Fonagy (1999) kunde påvisa en 

minskning av efter behandling med MBT. Patienterna bröt destruktiva relationer och en del 

uppfyllde inte längre de diagnostiska kriterierna för BPS efter avslutad behandling.  

En del var efter behandlingen dessutom helt avslutade från psykiatrin. Enligt 

respondenterna förbättrades även patienternas självkänsla. De berättade dock att patienterna 

kunde få depressiva symtom i samband med den omställning i livet som förändringen innebar. 

Detta motsäger tidigare forskning (Bateman & Fonagy, 1999) som visar att MBT minskar 

depressiva symtom, men eftersom att den allmänna funktionsförmågan generellt ansågs 
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förhöjd hos patienterna efter behandlingen, kan antagandet göras att det inte rörde sig om en 

depression i dess rätta bemärkelse eftersom att funktionsförmågan i ett depressivt tillstånd 

antas vara nedsatt vilket den inte var här. Det förefaller även som om de depressiva symtomen 

var övergående och inte av långvarig karaktär.  

Respondenterna ansåg att patienterna hade förbättrat sin mentaliseringsförmåga, 

vilket visade sig genom att de hade börjat reflektera över sina tankar och relationer samt att de 

hade lärt sig att sätta sig in i andra människors situationer. I och med att de hade förbättrat sin 

mentaliseringsförmåga kan det övergripande syftet med behandlingen, som enligt Rydén och 

Wallroth (2008), är just att reparera eller förbättra mentaliseringsförmågan, anses uppfyllt.  

Patienterna hade också lärt sig att komma i kontakt med sina affekter, att 

identifiera och stå ut med dem samt använda sig av affekterna på ett adekvat sätt. De hade gått 

från att se sig själva som offer för omständigheter till insikten att det går att förändra sin 

livssituation och därmed tagit kommandot över sina liv. De hade lärt sig, förvisso möjligen 

implicit, att knyta an till andra människor och att de fungerar bättre utan mediciner än med 

mediciner. Genom gruppterapin lärde de sig att det fanns andra med liknande problem och de 

blev bättre på att lyssna på andra människor. Förmågan att lyssna till andra förefaller nära 

sammankopplat med social funktionsförmåga, vilken Bateman och Fonagy (1999) kunde 

konstatera förbättrades efter behandling med MBT. De hade blivit bättre på att sätta gränser 

gentemot sin omgivning och fått insikt i att de inte hade någon skuld i den bristfälliga 

uppväxten som många gånger hade varit ett faktum.  

Respondenterna nämnde vid ett tillfälle att de inte visste vad som åstadkom 

förändringen hos patienterna, men återkom till några variabler och angav dessa som 

betydelsefulla för förändringsprocessen. Respondenterna angav bland annat individvariabler 

som viktiga för förändringsprocessen. Dessa omfattade bland annat att patienterna inte bör ha 

en allt för svår psykisk komorbiditet. Detta motsäger tidigare forskning som slagit fast att 
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MBT är en lämplig behandling för personer med BPS och en hög grad av samsjuklighet 

(Bales m.fl., 2012). Detta indikerar att MBT skulle kunna tillämpas framgångsrikt även på 

personer med en mer komplex psykiatrisk problematik vid den berörda psykiatriska 

mottagningen i Norrland, vilket inte var fallet vid tidpunkten för datainsamlingen inför denna 

studie. Detta borde dock innebära att de goda resultat som man fick av MBT, enligt 

respondenterna, inte kan förkastas på grund av härledningar till det faktum att personer med 

allt för svårt psykiatrisk problematik filtrerades bort. Det borde å andra sidan vara enklare att 

få till en förändring i positiv riktning ju lindrigare problematik patienterna har.  

Respondenterna angav även andra individvariabler av betydelse för 

förändringsprocessen som att patienterna bör ha insikt i sin problematik, en motivation till 

förändring, med tanke på att MBT är en tidskrävande behandling samt att patienterna innan de 

inledde gruppterapin, fick en anknytningsrelation till individualterapeuten, för att kunna knyta 

an till gruppmedlemmarna. Detta styrks av Bateman och Fonagy (2006) som tar upp 

anknytningen som en central del i MBT. Respondenterna angav också att det kan vara svårt 

att få till en anknytningsrelation till vissa patienter och att det kan ta lång tid. Detta skulle 

kunna ses som en indikation på att anknytningsmönstret är skadat, vilket bekräftas av 

Bateman och Fonagy (2006).  

Personalvariabler som överrapporteringen personalen emellan tillika en 

välfungerande och trygg personalgrupp ansågs vara av betydelse. Vid något tillfälle stundade 

en omstrukturering bland personalgruppen och de gav uttryck för en viss oro, vilket skulle 

kunna ha hämmat patienternas förändringsprocess. Strukturella faktorer rörande behandlingen 

som att den innehåller tydliga ramar och struktur samt att den pågick under en relativt lång tid 

såg de som en nödvändighet, de ansåg att det var på slutet av behandlingen som förändringen 

började ta form. Enligt Herlofson och Ekselius (2010) indikerar vissa studier att personer med 

BPS förbättras med tiden och med tanke på att behandlingen pågår under 18 månaders tid 
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skulle kanske förbättringarna kunna tillskrivas tiden istället för behandlingen i sig. Emellertid 

säger desamma att utvecklingen av BPS dramatiskt verkar kunna påverkas av behandling, 

vilket stödjer denna studies fynd.  

Respondenternas uppfattning var att de som hade fullföljt behandlingen eller 

nästan fullföljt den var de som hade dragit mest nytta av behandlingen och eftersom att mer 

än hälften år 2012 hade avbrutit behandlingen innan fullgjord behandling så skulle man kunna 

tänka sig att utfallet av behandlingen hade blivit ännu bättre om samtliga fullföljt 

behandlingen. De angav vidare att psykofarmaka, främst i form av ångestlindrande mediciner, 

försvårade behandlingen och försämrade mentaliseringsförmågan. Respondenterna ansåg att 

det var bättre ju mindre mediciner patienterna hade. Att det finns svårigheter med att 

medicinera personer med BPS styrks av Linehan och Dexter-Mazza (2008), densamme angav 

dock att medicinering av personer med BPS, även kunde ha en positiv effekt, vilket motsäger 

denna studies resultat.  

Respondenterna angav vid något tillfälle att en styrka med MBT var 

kombinationen av individualterapi och gruppterapi, men pekade på gruppterapins betydelse i 

synnerhet. Detta stödjs av forskning från Danmark som indikerar att MBT och stödjande 

gruppterapi har en likvärdig effekt för personer med BPS (Jørgensen m.fl., 2013). 

Respondenterna ansåg vidare att de viktigaste delarna inom gruppterapin, var att patienterna 

fick se att de inte var ensamma med sin problematik, de lärdomar de kunde dra av varandra 

samt att det ingav hopp att lyssna på de som kommit längre i förändringsprocessen. De 

nämnde också vikten av följsamhet till gruppterapin och berättade att följsamheten generellt 

hade varit bristfällig, detta skulle kunna indikera att utfallet av behandlingen hade kunnat bli 

än mer positiv om följsamheten till gruppterapin hade varit bättre.  

De återkom även till betydelsen av att våga öppna sig inför andra i gruppterapin 

samt faktorer som rörde gruppsammansättningen som en jämn spridning i avseende på ålder, 
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kön och att sex deltagare i gruppterapin var idealt. Enligt respondenterna var det svårt att få 

till en jämn könsfördelning bland patientgruppen, främst eftersom att könsfördelningen 

generellt är snedfördelad inom patientgruppen som främst består av kvinnor, men också på 

grund av att männen som skulle kunna dra nytta av behandlingen hade andra problem vid 

sidan av, som exempelvis kriminalitet och missbruk och därmed inte var aktuella för 

behandlingen. Detta stödjs av redan befintlig fakta som visar att BPS faktiskt är dubbelt så 

vanlig bland kvinnor som bland män (Gross m.fl., 2002) och att män tenderar att visa mer 

utåtriktad aggressivitet än kvinnor och hamna inom kriminalvården eller missbruksvården 

(Krawitz & Jacksson, 2008). Med tanke på att antalet deltagare och spridningen i avseende på 

kön generellt inte var optimal enligt respondenterna, är det möjligt att detta påverkade utfallet 

av behandlingen i negativ riktning.  

Enligt respondenterna råder det alltså ingen tvekan om att behandlingen har 

bidragit till en förändring i patienternas liv. De faktorer som de återkom till som viktiga för 

förändringsprocessen berörde dock behandlingens form som gruppterapi i kombination med 

individualterapi och överrapportering bland personalen, vilket också karaktäriserar 

exempelvis DBT (Kåver & Nilsonne, 2002) samt faktorer runt omkring som individvariabler. 

De specifika interventionerna för MBT lyftes aldrig fram i sammanhanget av respondenterna 

och det som ansågs som viktigt för förändringsprocessen är alltså inget som kan betraktas som 

utmärkande för MBT. Därför återstår frågan: Var det verkligen MBT som bidrog till en 

förändring i patienternas liv? De fynd som gjorts inom ramen för denna studie skulle med 

andra ord kunna betraktas som viktiga komponenter för psykoterapeutisk behandling av BPS 

oavsett tillhörighet av psykoterapeutisk skolbildning. Resultatet skulle också kunna indikera 

att de specifika behandlingsinterventionerna inte har någon nämnvärd effekt samtidigt som 

det skulle kunna tyda på att en behandling som ges i samma form som MBT, men med andra 
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interventioner, skulle kunna åstadkomma ett än bättre resultat. De positiva upplevelserna av 

MBT skulle också kunna vara ett resultat av konformitet bland respondenterna.  

 

Metoddiskussion 

Antalet medverkande respondenter i denna studie skulle kunna betraktas som en 

begränsning för studien. Avsikten med kvalitativa studier är emellertid inte att göra statistiska 

generaliseringar, utan teoretiska. Reliabiliteten för studien skulle ha kunnat vara bättre om två 

personer utförde samma transkriberingar för att sedermera titta på överensstämmelsen i 

avseende på ord. Positivt för reliabiliteten skulle dock moderatorns gedigna erfarenhet av 

fokusgrupper kunna ses som.  

Det faktum att personalen utvärderade sitt eget arbeta skulle kunna utgöra 

ytterligare en begränsning för studien, med tanke på att de av den anledningen kanske ville se 

att patienterna lyckas. Men med tanke på att eftertanke ägnades åt att motverka konformitet 

under fokusgrupperna, exempelvis genom att låta samtliga komma till tals, bör någon av 

respondenterna ha gett en nyanserad uppfattning. En annan nackdel skulle kunna vara att 

intervjufrågornas begriplighet inte prövades i förväg, fördelen med intervjuer är dock att det 

som är oklart kan klaras upp på en gång. Att en stor del av patienterna valde att inte fullfölja 

hela behandlingen gör resultatet oklart och kan också ses som en begränsning av studien. 

Positivt för studiens validitet var dock att en lämplig moderator anlitades, som lyssnade till 

respondenternas utsagor och som försökte bringa klarhet i det tvetydiga. Intervjufrågorna var 

även enkla och korta. 

Det faktum att den del patienter inte längre uppfyllde de diagnostiska kriterierna 

för BPS skulle kunna vara ett mått på att behandlingen faktiskt bidragit till en förändring i 

patienternas liv, men troligtvis är det den läkare som vid något tillfälle deltog vid 

fokusgruppen som bland annat ställer diagnoserna, vilket skulle innebära att hen inte är 
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opartisk. Men vid den fokusgrupp som läkaren medverkade vid studerades endast 

implementeringsprocessen av MBT och inte dess effektivitet, dessutom utgår denna studies 

material ifrån en rad olika intervjutillfällen. Det är också viktigt att följa patienterna under en 

längre tid efter att behandlingen avslutats för att kunna säkerhetsställa behandlingsresultatet. 

Att jag som författare inte samlade in allt material själv samt utförde alla transkriberingar är 

ytterligare en begränsning för studien.  

 

Förslag på framtida forskning 

Forskning om behandlingsmetoder för BPS är relevant eftersom att det skapar 

stort lidande för den berörda individen och dess omgivning samt eftersom att det är ett relativt 

outforskat område, i synnerhet i Sverige. Baserat på denna studies fynd skulle det vara 

värdefullt att titta närmare på de för förändringsprocessen centrala komponenterna i MBT och 

snarlika behandlingsmetoder. Inledningsvis skulle ytterligare studier kunna utföras, med 

samma upplägg som denna, vid andra psykiatriska mottagningar i Sverige, för att 

säkerhetsställa denna studies resultat.  

Med tanke på att DBT och MBT är relativt snarlika i avseende på många av de 

komponenter som respondenterna i denna studie angav som viktiga för förändringsprocessen, 

skulle det sedermera vara intressant att göra en studie med samma upplägg som denna, men 

utifrån behandling av BPS med DBT. Att titta på viktiga delar av behandling med antingen 

DBT eller MBT med patienterna själva som främsta studieobjektet hade också varit dyrbart. 

Slutligen hade det varit önskvärt att göra en rigorös randomiserad kontrollerad studie, där 

både MBT och DBT undersöks utifrån en kvalitativ och en kvantitativ ansats. Först skulle 

patienter och personal kunna intervjuas för att urskilja de verksamma komponenterna i de 

olika behandlingsmetoderna och sedan skulle de kunna jämföras i avseende på effektivitet. 

Eftersom att respondenterna i denna studie ansåg att behandling med MBT inte lämpade sig 
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för personer med en mer komplex psykiatrisk problematik som missbruk och kriminalitet 

därtill, skulle det vara av värde att titta på hur effekten av behandling med MBT för denna 

målgrupp ser ut i Sverige.   
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