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Sammanfattning  
Mentaliseringsförmåga handlar om att kunna begripliggöra egna och andras beteenden och sinnestillstånd i termer 

av bakomliggande mentala tillstånd. Enligt mentaliseringsteorin är brister i detta grundproblemet vid borderline 

personlighetssyndrom (BPS) men kan också tänkas vara en delförklaring till substansberoende, vilket är vanligt 

förekommande i patientgruppen. Mentaliseringsbaserad terapi skulle därför kunna vara en effektiv behandlingsform 

som tillägg till sedvanlig beroendevård för patienter med båda diagnoserna. Föreliggande studie har jämfört 

behandlingsutfall i termer av mentaliseringsförmåga, operationaliserat som reflective functioning (RF), efter 

behandling med mentaliseringsbaserad terapi (MBT) i tillägg till sedvanlig behandling för substansberoende (TAU) 

(N = 12) jämfört med enbart TAU (N = 10) för patienter med BPS och samtidigt substansberoende. En ANOVA visade 

inte på några skillnader avseende förändring i RF mellan grupperna och inte heller någon förändring i RF efter 

behandling. Patienter med dubbeldiagnos kan tänkas vara en population där MBT inte har önskad effekt på RF, men 

nollresultatet kan också tänkas bero på metodologiska tillkortakommanden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nyckelord  
Mentaliseringsförmåga, mentaliseringsbaserad terapi, reflective functioning, boderline personlighetssyndrom, 
substansberoende, dubbeldiagnos 
 
 

 



 
 

Sammanfattning 

Mentaliseringsförmåga handlar om att kunna begripliggöra egna och andras 

beteenden och sinnestillstånd i termer av bakomliggande mentala tillstånd. Enligt 

mentaliseringsteorin är brister i detta grundproblemet vid borderline personlig-

hetssyndrom (BPS) men kan också tänkas vara en delförklaring till substans-

beroende, vilket är vanligt förekommande i patientgruppen. Mentaliserings-

baserad terapi skulle därför kunna vara en effektiv behandlingsform som tillägg 

till sedvanlig beroendevård för patienter med båda diagnoserna. Föreliggande 

studie har jämfört behandlingsutfall i termer av mentaliseringsförmåga, 

operationaliserat som reflective functioning (RF), efter behandling med 

mentaliseringsbaserad terapi (MBT) i tillägg till sedvanlig behandling för 

substansberoende (TAU) (N = 12) jämfört med enbart TAU (N = 10) för patienter 

med BPS och samtidigt substansberoende. En ANOVA visade inte på några 

skillnader avseende förändring i RF mellan grupperna och inte heller någon 

förändring i RF efter behandling. Patienter med dubbeldiagnos kan tänkas vara en 

population där MBT inte har önskad effekt på RF, men nollresultatet kan också 

tänkas bero på metodologiska tillkortakommanden. 

 

 

  



 
 

Tack! 

Ett stort och varmt TACK till min handledare Björn Philips och bihandledare 

Fredrik Falkenström för all tid ni lagt på att hjälpa mig, för snabba svar på frågor 

och för diskussioner som hjälpt mig förstå det här med mentalisering bättre. 

Tack Björn även för förtroendet att få använda data från MBTDD-projektet. Ett 

alldeles särskilt tack till Clara Möller som lagt så mycket tid på att lära mig RF. 

Stödet och peppen har varit ovärderligt! Tack även till Karin Lindqvist och 

Jakob Mechler som bidragit med sina RF-skattningar och som bistått på olika 

vis i arbetet med den här uppsatsen. Tack till alla modiga patienter vars data jag 

tagit del av på olika vis. Avslutningsvis, tack till alla vänner som frågat vad 

mentaliseringsförmåga egentligen är och tvingat mig förklara det tills jag fattat 

själv. Tack för er hjälp att få min mentaliseringsförmåga på fötter igen när den 

av olika skäl sviktat! 
 



 
 

Innehållsförteckning 

EFFEKTEN AV MENTALISERINGSBASERAD TERAPI PÅ 

MENTALISERINGSFÖRMÅGAN HOS PATIENTER MED 

BORDERLINE PERSONLIGHETSSYNDROM OCH SAMTIDIGT 

SUBSTANSBEROENDE .................................................................................... 1 

 Tidigare forskning  ........................................................................................ 1 

  Mentaliseringsförmåga .............................................................................. 1 

   Utveckling av mentaliseringsförmåga ................................................ 3 

   Fluktuationer i mentaliseringsförmåga ............................................... 4 

  Reflective functioning  .............................................................................. 5 

   Reflective functioning som utfallsmått  .............................................. 6 

  Mentaliseringsbaserad terapi ..................................................................... 8 

   Evidens  ............................................................................................... 9 

   Vad är det som hjälper vid mentaliseringsbaserad terapi?  .............. 10 

  Mentalisering och borderline personlighetssyndrom  ............................. 11 

   Utveckling av borderline personlighetssyndrom  ............................. 12 

    Reflective functioning vid borderline personlighetssyndrom .......... 13 

   Mentaliseringsbaserad terapi vid borderline personlighetssyndrom  14 

Mentalisering och mentaliseringsbaserad terapi vid borderline 

personlighetssyndrom och samtidigt substansberoende ......................... 15 

  Studiens syfte  ......................................................................................... 17 

  Frågeställning och hypotes ...................................................................... 18 

 Metod ............................................................................................................ 18

  Kontext .................................................................................................... 18 

  Deltagare ................................................................................................. 20 

   Bortfall .............................................................................................. 22 

  Instrument ............................................................................................... 23 

   RF-skalan .......................................................................................... 23 

   RF-skalan på The brief reflective function interview ....................... 24 

  Procedur .................................................................................................. 25 

  Dataanalys ............................................................................................... 25 

  Etik .......................................................................................................... 27 

 Resultat ......................................................................................................... 27 

  Variansanalys  ......................................................................................... 30 

  Interbedömarreliabilitet  .......................................................................... 30 

  Bortfallsanalys ......................................................................................... 31 

 Diskussion .................................................................................................... 31

  Resultatdiskussion  .................................................................................. 32 

  Metoddiskussion  .................................................................................... 35 

   Mentalisering operationaliserad som reflective functioning ............ 35 

   Reflective functioning skattad utifrån the brief reflective function 



 
 

   interview  ........................................................................................... 37 

   Intervjuförfarandet ............................................................................ 39 

  Brister och begränsningar ....................................................................... 39 

 Slutsatser ...................................................................................................... 40 

 Förslag till fortsatt forskning ..................................................................... 40 

 Referenser .................................................................................................... 42



1 

 

EFFEKTEN AV MENTALISERINGSBASERAD TERAPI PÅ 

MENTALISERINGSFÖRMÅGAN HOS PATIENTER MED 

BORDERLINE PERSONLIGHETSSYNDROM OCH SAMTIDIGT 

SUBSTANSBEROENDE 

 

Föreliggande uppsats är skriven inom ramen för projektet Mentalization based 

treatment for dual diagnoses, MBTDD. Projektet utvärderar en breddad version 

av mentaliseringsbaserad terapi (MBT) som tillägg till sedvanlig beroendevård 

(TAU) för patienter med borderline personlighetssyndrom (BPS) med samtidigt 

substansberoende där primär utfallsvariabel är svårighetsgraden av BPS. Detta 

utifrån antagandet att mentaliseringssvikt kan ses som en delförklaring till 

symtom på såväl BPS som substansberoende. Evidensbasen för behandling av 

patienter med denna dubbeldiagnos är mycket begränsad och MBTDD-projektet 

innebär ett viktigt tillskott till forskningsområdet då det inte har gjorts någon 

randomiserad kontrollerad prövning (RCT) av MBT för patientgruppen tidigare. 

Hur mentaliseringsförmågan kan ökas hos patienter med dubbeldiagnos har 

heller inte undersökts i någon RCT. I föreliggande uppsats undersöks om 

mentaliseringsförmåga, operationaliserad som reflective functioning (RF), 

förändras olika som resultat av behandling med MBT i tillägg till TAU jämfört 

med enbart TAU. Trots att en grundtanke inom MBT är att terapiformen ska 

hjälpa patienten till ökad mentaliseringsförmåga har det inte publicerats någon 

utvärdering av det tidigare.  

 

Diagnosen som i DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, APA, 2000) 

benämndes borderline personlighetsstörning kallas i svenska översättningen av 

DSM-5 (APA, 2013) istället borderline personlighetssyndrom. Deltagarna i 

studien har diagnostiserats utifrån DSM-IV-TR, men kriterierna har inte för-

ändrats i DSM-5. I föreliggande uppsats används uttrycket borderline personlig-

hetssyndrom. Däremot har diagnosen substansberoende i och med DSM-5 

slagits samman med substansmissbruk till den samlade diagnosen substans-

brukssyndrom. Eftersom MBTDD-projektet utgick från DSM-IV-TR-diagnosen 

substansberoende använder även jag den i uppsatsen.  

 

Tidigare forskning 

Mentaliseringsförmåga 

Mentalisering och mentaliseringsförmåga är begrepp med rötter bland annat i 

fransk psykoanalys och John Bowlbys (2010) teori om hur anknytningserfaren-

heter formar barns inre arbetsmodeller. Idag associeras de främst till teoribild-

ningen mentaliseringsteori, som introducerades av Peter Fonagy med kollegor 

(se t.ex. Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2004; Karterud & Bateman, 2011). 

Teorin integrerar många områden, bland andra anknytningsteori, neurobiologi, 

kognitiv theory of mind, utvecklingspsykologi och psykopatologi och knyter 
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dessa till individens förmåga (eller oförmåga) att reflektera kring och förhålla 

sig till mentala tillstånd, att mentalisera (Karterud & Bateman, 2011).  

 

Att mentalisera innebär (försök) att göra andras och eget beteende och upplev-

elser begripliga utifrån till exempel tankar och känslor, eller mentala fenomen, 

som inte nödvändigtvis är synliga – vare sig för en själv eller andra (Rydén & 

Wallroth, 2008). Mentaliserande är alltså den som är beredd att gissa vad andra 

eller den själv upplever i en given situation, samtidigt som hen är medveten om 

och förhåller sig till det faktum att hen kan ha fel. Detta, att söka mening till 

upplevelser och beteenden i termer av mentala fenomen samt ta hänsyn till olika 

perspektiv, kan ställas i kontrast mot tendenser att se människor som drivna av 

exempelvis slump, drifter, stimuli-respons-reaktioner eller yttre påverkan 

(Karterud & Bateman, 2011). Mentalisering innebär även att kunna förhålla sig 

till mentala tillstånd som ett perspektiv på verkligheten (Allen, Fonagy & 

Bateman, 2008). Fonagy et al. (2004) talar om vikten av mentaliserad 

affektivitet – att kunna identifiera, modulera och uttrycka affekt – för att kunna 

hantera affekter på ett sunt vis. En person som mentaliserar kring en känsla av 

att vara övergiven kan förhålla sig till att känslan är dennes tolkning i stunden av 

situationen och handla utifrån det, snarare än att ta det som fakta och kanske 

uppleva sig tvungen att agera i affekt. Begreppet ligger nära och överlappar del-

vis begrepp som empati och metakognition utan att vara synonymt med dem 

(Choi-Kain & Gunderson, 2008; Katznelson, 2014). Det är bredare än empati 

genom att även innefatta förståelse för egna mentala tillstånd, och både smalare 

och bredare än metakognition genom att röra såväl tankar som känslor kring 

mentala tillstånd, snarare än kognition om kognition. 

 

Mentaliseringsförmåga är ett brett och mångdimensionellt begrepp och för att 

göra det mer översiktligt beskrivs det ofta utifrån fyra ömsesidigt interagerande 

dimensioner: Explicit – implicit (eller kontrollerad – automatisk), yttre – inre, 

emotion – kognition respektive själv – andra (Fonagy, Luyten & Bateman, 

2015). Fonagy och Luyten (2009) menar att respektive dimension troligen 

reflekterar interaktionen mellan två relativt distinkta neuronala system, vilket det 

finns vissa belägg för i neurokognitiv forskning (se t.ex. Shamay-Tsoory, 

Aharon-Peretz & Perry, 2008). Explicit mentalisering är typiskt verbal, 

reflekterande och medveten medan implicit är omedveten, automatisk och icke-

reflekterande (Fonagy et al., 2015). Att med röst eller kroppsspråk spegla en 

annan persons sinnestillstånd är ett typexempel på det senare. Yttre 

mentalisering innebär att dra slutsatser om mentala tillstånd baserat på yttre 

ledtrådar medan inre innebär att fokusera på tankar, känslor och upplevelser för 

att förstå mentala tillstånd. Emotionell mentalisering rör bland annat empati och 

hantering av känslor medan kognitiv handlar om förnuft och att kunna se saker 

ur perspektiv. Dimensionen själv – andra är att betrakta som mindre av en 

dikotomi än övriga, identifiering av egna och andras känslor tycks snarare 
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aktivera samma system i hjärnan. Vi pendlar vanligen mellan polerna på de 

olika dimensionerna: Mellan förståelse för oss själva eller andra, automatisk 

eller mer kontrollerad (Karterud & Bateman, 2011). En god mentaliseringsför-

måga kännetecknas av integration och en relativ balans, men ingen klarar att ta 

alla i beaktade samtidigt. Olika former av stress leder typiskt till att vi förlorar 

balansen och fokuserar alltför snävt på någon aspekt, alltså temporära brister i 

mentaliseringsförmågan, något alla råkar ut för dagligen.  

 

Utveckling av mentaliseringsförmåga 

Inom mentaliseringsteori antas förutsättningarna för att utveckla mentaliserings-

förmåga vara medfödda, men tidiga anknytningsrelationer ses som en kritisk 

kontext för att den ska kunna utvecklas (Fonagy et al., 2015). Utvecklingen ses 

som en transaktionell process mellan anknytningsperson och barn; den är bero-

ende av anknytningspersonernas mentaliseringskapacitet, men denna påverkas i 

sin tur av temperament och andra karakteristika hos barnet. Mentaliseringsteori 

använder två kompletterande teorier, social bio-feedback-teorin (Gergely & 

Watson, 1996) och teorin om utvecklandet av psykisk verklighet (Fonagy & 

Target, 1996), för att beskriva aspekter av hur individen utvecklar 

mentaliseringsförmåga (Katznelson, 2014). 

 

Social bio-feedback-teorin beskriver hur interaktionen mellan barn och anknyt-

ningsperson fungerar som en arena för barnet att lära sig affektreglering 

(Katznelson, 2014). Den beskriver hur barnet genom sitt beteende instinktivt 

kommunicerar känsloläge samt vikten av att det får det speglat tillbaka av 

anknytningspersonen. Kritiskt rörande den affektiva speglingen är att den är 

markerad, alltså låter barnet förstå att det är just barnets och inte anknytnings-

personen subjektiva affekt som speglas. Interaktionen antas leda till att barnet 

internaliserar de speglade affekterna som sekundära representationer av sina 

egna primära affekter. Barnet lär sig skilja egna från andras affekter och intern-

aliserar affektregleringen så att det på sikt blir mindre beroende av andra för att 

hantera affekt.  

 

Teorin om utvecklandet av psykisk verklighet beskriver tre distinkta så kallade 

förmentaliserande lägen barn använder för att representera psykisk verklighet, 

innan de senare i utvecklingen (optimalt sett) lyckas integrera dessa till en 

mogen mentaliseringsförmåga (Katznelson, 2014): 

o Teleologisk hållning innebär att enbart observerbart beteende och objektiva 

skeenden ”räknas” (Fonagy et al., 2015). Fokus ligger på det externa – 

handlingar – medan mentala tillstånd är oåtkomliga. Det enda sättet att skapa 

en subjektiv verklighet blir då genom att göra påverka den fysiska världen, 

till exempel genom att få andra att handla eller påverka sin kropp. 

o Psykisk ekvivalens innebär att den psykiska respektive konkreta verkligheten 

flyter ihop och den egna upplevelsen uppfattas som det som måste vara 
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”verkligheten” för alla andra också – det blir det enda möjliga perspektivet, 

på bekostnad av vetskapen att tro/upplevelse är oberoende av verkligheten. 

Eftersom det är den psykiska, snarare än konkreta, världen som är ”på 

riktigt” upplevs tankar och känslor som ”för verkliga” (Rydén & Wallroth, 

2008). 

o Låtsasläge innebär visserligen att kunna skilja inre från yttre verklighet, men 

bara när de hålls strikt isär så att mentala tillstånd är skilda från verkligheten 

– den  inre och yttre världen hänger inte ihop (Rydén & Wallroth, 2008). 

 

Dessa är alltså typiska steg under individens utveckling av mentaliseringsför-

måga, men det är normalt att temporärt falla tillbaka i dessa även med en mogen 

sådan (Karterud & Bateman, 2011). Det är något vi alla gör dagligen utan att det 

behöver få allvarliga konsekvenser. En överlag mogen mentaliseringsförmåga är 

dock viktig för känslan av ett sammanhängande själv. Den skapar sammanhang 

och mening åt skiftningar i självtillstånd, både dem som orsakas av inre och 

yttre händelser, som annars skulle upplevas som osammanhängande och god-

tyckliga. Den är också viktig för konstruktiv social interaktion, ömsesidighet i 

relationer och upplevelse av själv (Daubney & Bateman, 2015). Mentaliserings-

förmågan underlättar kommunikation, ökar förståelsen för andras beteenden och 

gör andras handlingar mer förutsägbara. 

 

Fluktuationer i mentaliseringsförmåga 

Starka emotionella upplevelser tenderar att sätta mentaliseringsförmågan ur spel, 

särskilt vid stress i så kallade anknytningsrelationer (Luyten, Fonagy, Lowyck & 

Vermote, 2012). Aktivering av anknytningssystemet är associerat med aktiver-

ing av det mesokortikolimbiska dopaminerga system som utgör en viktig del av 

hjärnans belöningskrets. Denna aktivering har i sin tur associerats med relativ 

deaktivering av neurologiska system som är involverade vid mentalisering samt 

system som reglerar arousal och affekt. Luyten et al. (2012) menar att individens 

mentaliseringsförmåga når en switch point vid en viss stressnivå, varvid pre-

frontal, kontrollerad mentalisering slår om och blir subkortikal och automatisk – 

aktivering av anknytningssystemet tycks alltså mer eller mindre släcka ned den 

kontrollerade mentaliseringen. Tröskeln för denna switch point är olika hög för 

olika individer, bland annat beroende på anknytningsstil. Samtidigt tycks an-

knytning och mentalisering vara positivt korrelerade på gruppnivå (Fonagy & 

Bateman, 2006). Dels tenderar barn med trygg anknytning att utveckla mentalis-

ering tidigt relativt andra, dels tycks föräldrars mentalisering kring sitt barn 

spela roll för barnets utvecklande av en trygg anknytning. God mentaliserings-

förmåga hos anknytningspersonen verkar då vara associerad med en trygg an-

knytningsstil hos barnet. Fonagy och Bateman (2006) föreslår, utifrån ovan-

stående fynd, att det kan bero på att förälderns mentaliseringskapacitet kring 

barnet kan minska barnets upplevelse av att behöva bedöma förälderns sociala 

trovärdighet, och att den avslappningen i sin tur faciliterar utvecklandet av ett 
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anknytningsband. Vidare föreslår de att ett tryggt anknutet barn sannolikt 

behöver aktivera sitt anknytningssystem mer sällan vilket därmed föreslås 

påverka det tidiga utvecklandet av mentaliseringsförmåga. 

 

Utöver fluktuationer i mentaliseringen orsakade av anknytningsstress menar 

Fonagy et al., (2015) att en individs mentaliseringsförmåga ofta är olika väl 

utvecklad i olika kontexter. Utveckling av mentaliseringsförmåga ses nämligen 

inte som något som generaliseras över situationer, utan som något som måste 

läras in kontextspecifikt.  

 

Utifrån ovanstående kan det tyckas missledande att tala om en individs 

mentaliseringsförmåga som om den vore något relativt konstant, som skostorlek 

eller längd. En tanke som genomsyrar mentaliseringsteorin är dock att en individ 

kan anses ha en övergripande mentaliseringsförmåga som är möjlig att bedöma 

och som kan kopplas bland annat till socialt fungerande och psykopatologi 

(Karterud & Bateman, 2011). Nedsatt mentaliseringsförmåga har framförallt 

kommit att förknippas med diagnosen borderline personlighetssyndrom (BPS), 

men är något som kännetecknar alla former av personlighetssyndrom och även 

andra former av psykopatologi. 

 

Reflective functioning 

Reflective functioning (RF) är en operationalisering av mentaliseringsbegreppet 

i syfte att göra individens mentaliseringsförmåga, så som den manifesteras 

språkligt och i en anknytningskontext, möjlig att utvärdera (Fonagy & Bateman, 

2006, Katznelson, 2014). Det görs genom en särskild skattningsprocedur utifrån 

den så kallade RF-skalan, ett ramverk grundat i empiri utvecklat av Fonagy, 

Target, Steele och Steele (1998). RF-skalan appliceras vanligen på en semi-

strukturerad anknytningsrelaterad intervju, traditionellt The adult attachment 

interview, AAI (George, Kaplan & Main, 1985). Skalan utgörs av elva steg, från 

negativ (-1) via frånvarande (1), tveksam/låg (3), definitiv/ordinär (5), markerad 

(7) till exceptionell (9) RF. I normalpopulationen förväntas medelvärdet ligga 

runt RF 5, vilket innebär att visa övertygande tecken på en koherent ”model of 

owns and others minds” som dock inte behöver vara avancerad (Fonagy et al, 

1998). I en tidig studie (Fonagy et al., 1996) där RF-skalan användes beräknades 

RF-medelvärdet i en grupp ”normal controls” (som jämfördes med kliniska 

populationer, bl.a. patienter med BPS) till 5.2 (SD = 1.5). 

 

RF-skalan är endimensionell men avser beröra alla fyra dimensioner av 

mentalisering (själv–andra/yttre–inre/implicit–explicit/emotion–kognition) 

(Luyten et al, 2012). Yttre och implicit (automatisk) mentalisering fångar den 

dock inte i någon större utsträckning. Skattningar utifrån RF-skalan baseras på 

en sammanslagning av informantens mentaliseringsförmåga i flera anknytnings-
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relationer och olika kontexter, vilket egentligen inte är i linje med ovan diskute-

rade rön som pekar på mentaliseringsförmåga som relation- och kontextspecifik 

(Luyten et al., 2012). 

 

RF utvecklades utifrån metakognitionsskalan i AAI (George et al., 1985) och 

användes initialt för att i empiriska studier undersöka hur mentaliseringsför-

mågan kan ses som en länk i hur anknytningsmönster överförs mellan generat-

ioner (Katznelson, 2014). Utöver det har konstruktet senare använts bland annat 

i empiriska studier som undersökt RF i olika psykiatriska populationer; vid de-

pression, ätstörning, paniksyndrom, psykos samt personlighetssyndrom (BPS 

kommer diskuteras närmare senare), hos förbrytare samt i relation till personlig-

hetsorganisation (Katznelson, 2014). En del av dessa har fokuserat på symtoms-

pecifik RF, exempelvis fann Rudden, Milrod, Target och Graf (2006) att patient-

er med paniksyndrom på gruppnivå inte demonstrerar nedsatt RF, men däremot 

en försämrad RF (relativt sin generella förmåga) avseende sina paniksymtom. 

RF har även använts i studier kring psykoterapiprocess (Katznelson, 2014). En 

del psykoterapiforskare (t.ex. Laska, Gurman & Wampold, 2014) menar att så 

kallade common factors som terapeutisk allians, alltså faktorer gemensamma 

oavsett psykoterapiform, är viktigare för en psykoterapis utfall än terapispecifika 

metoder och Fonagy och Bateman (2006) menar att bland dessa är ökad mental-

iseringsförmåga att betrakta som en av de mest fundamentala för terapeutisk för-

ändring. Forskningsunderlaget gällande vilken roll mentalisering och RF har i 

den terapeutiska processen är dock litet och långt ifrån entydigt (Katznelson, 

2014). En del psykoterapistudier har fokuserat på hur patienters RF förändras 

under terapiprocessen samt om RF går att betrakta som en prediktor för utfall i 

psykoterapi (se t.ex. Antonsen, Johansen, Rø, Kvarstein & Wilberg, 2015; 

Ekeblad, Falkenström & Holmqvist, 2016; Hörz-Sagstetter, Mertens, 

Isphording, Buchheim & Taubner, 2015; Katznelsen, 2014). Andra studier har 

fokuserat på RF som utfallsmått, vilket är relevant för föreliggande uppsats och 

därför diskuteras mer i detalj.  

 

Reflective functioning som utfallsmått 
RF som utfallsmått har bland annat undersökts i behandlingsstudier av patienter 

med personlighetssyndrom (Fischer-Kern et al. 2015; Levy et al. 2006; Vermote 

et al. 2010), substansmissbruk (Middleby Clements, 2002 refererad i Karlsson & 

Kermott, 2006), depression (Ekeblad, Falkenström, Andersson & Holmqvist, in 

preparation; Karlsson and Kermott 2006; Taubner et al. 2015, refererad i Hörz-

Sagstetter et al., 2015), paniksyndrom (Rudden et al. 2006), samt föräldra-barn-

terapi (Müller-Göttken, White, Klitzing & von Klein, 2014, refererad i Hörz-

Sagstetter et al., 2015). Ingen av dessa har dock utvärderat mentaliseringsbaser-

ad terapi (MBT), det vill säga det finns vad jag vet hittills ingen studie som 

undersökt effekterna av MBT på RF.  
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Levy et al. (2006) jämförde överföringsbaserad terapi (transference focused 

therapy, TFP), dialektisk beteendeterapi (DBT) och stödjande psykoterapi för 

patienter med BPS och fann en signifikant ökning av RF (från M = 2.86 till M = 

4.11) i TFP-gruppen, men inte i de övriga behandlingsarmarna, efter ett års 

behandling. Även Fischer-Kern et al. (2015) fann, i en RCT-studie (N = 104) 

som jämförde TFP med icke-manualiserad behandling för BPS-patienter, en 

signifikant ökning i RF enbart hos patienterna i TFP (från M = 2.75 till M = 

3.31) efter ett års behandling. Vermote et al. (2010) fann inga förändringar i RF 

varken under eller vid uppföljning efter tolv månader av en tolv månaders 

psykodynamisk sjukhusbaserad behandling för 44 patienter med personlighets-

syndrom (de RF-skattade dock utifrån en intervju, the Object Relations 

Inventory, som RF inte är validerat gentemot).  

 

Middleby Clements (2002, refererad i Karlsson & Kermott, 2006) undersökte 

förändringar i RF hos 36 patienter med cannabismissbruk efter 16 sessioner i 

självhjälpsgrupp eller supportive-expressive psykodynamisk terapi (Luborsky, 

1984) och fann en icke-signifikant (p <.07) statistisk trend att RF förbättrades i 

psykoterapigruppen men inte självhjälpsgruppen.  

 

Taubner et al. (2015, refererad i Hörz-Sagstetter et al., 2015) fann ökad RF hos 

kroniskt deprimerade patienter efter 24 månader i psykoanalytisk psykoterapi. 

Ekeblad et al. (in preparation) fann i en studie en signifikant ökning i RF för 

patienter med egentlig depression efter behandling med IPT, men inte efter 

KBT. RF-medelvärdet var dock lågt även efter terapi vilket de föreslår kan 

hänga samman med att ingen av terapiformerna fokuserar på mentalisering samt 

att de var relativt korta. Karlsson och Kermott (2006) fann däremot inga föränd-

ringar i RF-medelvärdet i en grupp patienter med egentlig depression som inom 

ramen för en RCT-studie deltagit i 15 veckors behandling med antingen KBT, 

IPT, psykofarmaka eller placebo. De fann heller inga förändringar i RF-medel-

värdet för 30 patienter med diagnoser som depression, dystymi eller GAD som 

behandlats med mellan elva och 20 sessioner psykodynamisk korttidsterapi. I 

båda studierna skattades dock RF utifrån transkriberade terapisessioner, inte 

AAI.  

 

Rudden et al. (2006) undersökte i en RCT förändringar i panikspecifik RF 

(PSRF) för patienter med paniksyndrom som randomiserats till antingen panik-

fokuserad psykodynamisk psykoterapi (PFPP) eller tillämpad avslappning (TA) 

och fann efter 24 sessioner att PSRF-medelvärdet ökat i PFPP-gruppen men 

minskat i TA-gruppen. Tvärtemot förväntan korrelerade dock inte förändring-

arna med symtomförbättring.  

 

I en studie av en psykodynamisk korttidsintervention för barn med depression 

och ångestsyndrom, kombinerad med terapi riktad till föräldrarna, fann Müller-
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Göttken (2014, refererad i Hörz-Sagstetter et al., 2015) ingen förändring i 

mödrarnas RF efter 41 veckors behandling. I studien användes RF på Parent 

Development Interview (PDI).  

 

Det har även gjorts en del fallstudier där långtidsförändningar i RF efter psyko-

terapi undersökts (Gullestad & Wilberg 2011; Josephs, Anderson, Bernard, 

Fatzer & Streich, 2004; Szecsödy, 2008). 

 

De blandade resultaten avseende RF som utfallsmått får Katznelson (2014) att 

konstatera att det kanske inte är så att symtomförbättring beror på ökad förmåga 

att mentalisera. Gullestad och Wilberg (2011) argumenterar dock för att vissa 

aspekter av RF tycks kunna förändras av psykoterapi men att ett globalt, kvanti-

tativt RF-mått är för grovt för att fånga komplexiteten i olika dimensioner av 

förmågan. De diskuterar även att förändring i RF troligen inte relaterar linjärt till 

förändringar i exempelvis psykoterapiprocess eller symtomatologi. Utifrån 

nämnda studier går det alltså inte att säga att ett gott utfall av en psykoterapi 

alltid korrelerar med ökning i RF. 

 

Mentaliseringsbaserad terapi 

Allen et al. (2008) beskriver att mentaliseringsbaserad terapi (MBT) inte främst 

är avsedd som en avgränsad terapimetod utan snarare en uppsättning verktyg för 

att fokusera på vad de argumenterar för är en common factor i all lyckad psyko-

terapi; mentalisering och ökad mentaliseringsförmåga. Det antas vara av särskild 

relevans för patienter med för borderline personlighetssyndrom (BPS) och det 

var för behandling av den patientgruppen terapiformen initialt utvecklades 

(Fonagy et al., 2015). MBT har under senare år kommit att utvecklas till behand-

ling även vid annan psykisk ohälsa. Mentaliseringsfokus innebär att MBT-

terapeuten prioriterar process framför innehåll: Hur patienten pratar (mentaliser-

ingsprocessen i rummet) snarare än om vad (Allen et al., 2008). Inom MBT 

antas en kritisk del av den terapeutiska relationen vara att terapeuten mentalis-

erar på ett vis som ökar patientens mentalisering, då det antas vara kärnan i för-

ändringsmekanismen (Fonagy & Bateman, 2006). Terapirelationen ses som ett 

forum för modellinlärning där terapeuten demonstrerar sin mentaliseringsför-

måga och mentaliserar kring patientens upplevelser (Fonagy et al., 2015). 

Tanken är att fokus på mentalisering och patientens aktuella mentala tillstånd 

ska bygga upp patientens representationer av mentala tillstånd och öka färdig-

heten i att mentalisera (Fonagy & Bateman, 2006).  

 

MBT har rötter i psykodynamisk teoribildning, men fokus relativt klassisk 

psykodynamisk terapi har alltså flyttats från det omedvetna och hur det förgång-

na finns representerat i det aktuella till mentaliseringsprocessen i terapirummet 

(Fonagy & Bateman, 2006). Terapeuten undviker att tolka enactments i terapi-

rummet som överföring, alltså att koppla det till upprepanden av patientens 
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tidigare erfarenheter. Istället försöker hen tillsammans med patienten förstå dem 

utifrån situationen och i termer av eventuell affekt patienten upplevde precis 

innan. Terapeuten försöker dessutom undvika lägen där patienten berättar om 

mentala tillstånd utan att subjektivt uppleva dem (Fonagy & Bateman, 2006). 

Målet är att patienten ska återfå mentaliseringsförmågan, snarare än insikt - 

Rydén och Wallroth (2008) beskriver det som att försöka göra medvetandet 

medvetet, snarare än det klassiska ”att göra det omedvetna medvetet”.  

 

Evidens 

Evidensbasen för MBT rör framförallt behandling av BPS. Den första randomi-

serade kontrollerade prövningen (RCT) av terapimetoden gjordes av dess upp-

hovspersoner, Bateman och Fonagy (1999; 2001), med 42 BPS-patienter. Dessa 

randomiserades till MBT som dagavdelningsprogram eller sedvanlig psykiatrisk 

behandling, båda i upp till 18 månader, följt av 18 månader öppenvårdsbaserad 

gruppsykoterapi två gånger i veckan. Både efter de första 18 månaderna och 

efter de totalt 36 fann man att båda grupperna förbättrades och att förbättringar-

na i MBT-gruppen var signifikant större, avseende bland annat minskning av 

självskadande, suicidförsök, depression- och ångestsymtom, minskat behov av 

slutenvård och läkemedel samt ökat interpersonellt fungerande. Bateman och 

Fonagy (2003) kunde även visa att metoden var kostnadseffektiv och att skill-

naderna mellan MBT- och kontrollpatienterna kvarstod vid en uppföljning hela 

åtta år senare (Bateman & Fonagy, 2008). För att försöka renodla mentaliser-

ingskomponenten i behandlingen vidareutvecklade Bateman och Fonagy (2006) 

MBT till ett intensivt öppenvårdsprogram, bestående av en individual- samt en 

gruppterapitimme i veckan under en 18-månadersperiod, kombinerat med en 

krisplan och integrerad psykiatrisk vård (Daubney & Bateman, 2015). Behand-

lingen inleds med psykoedukation i grupp om mentalisering, en gång i veckan 

under två till tre månader (Karterud & Bateman, 2011). Individualterapin er-

bjuder träning i att detaljfokusera på mentaliseringsprocessen i en anknytnings-

relation medan gruppterapin ger träning i att mentalisera i en mer komplex 

interpersonell kontext. Inga dismantlingstudier har dock gjorts, så det är inte 

fastslaget att kombinationen är nödvändig för behandlingsframgång (Daubney & 

Bateman, 2015). MBT i denna form utvärderades i en RCT där 134 BPS-patient-

er randomiserades till MBT eller ”structured clinical management” (Bateman & 

Fonagy, 2009). Båda grupperna gick i både individual- och gruppterapi varje 

vecka i 18 månader. I båda modaliteterna förbättrades patienterna, men förbätt-

ringen var större och gick snabbare avseende minskning av suicidförsök, sociala 

problem, symptom och slutenvård för dem som fick MBT.  

 

Utöver de RCT:er som gjorts av forskargruppen som ligger bakom MBT har det 

gjorts en dansk RCT (Jørgensen et al., 2013), där MBT i intensiv dagvårdsform 

jämfördes med en mindre intensiv manualiserad stödjande psykodynamisk 

gruppterapi för 85 BPS-patienter under två år. MBT bestod av 18 månaders 
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individualterapi kombinerat med 18-20 månaders gruppterapi, båda en gång i 

veckan, medan den stödjande terapin bestod av gruppterapi varannan vecka. 

Båda grupperna gick dessutom i gruppbaserad psykoedukation en gång i 

månaden i sex månader. I båda grupperna rapporterade patienterna efter behand-

ling stora och kliniskt signifikanta förbättringar avseende generellt fungerande, 

socialt fungerande, depression samt BPS-symptom. Bara terapeutskattad GAF 

var signifikant högre i MBT än i stödjande terapi och forskarna drog slutsatsen 

att båda terapiformerna är effektiva för behandling av BPS. Det har även gjorts 

naturalistiska studier, bland annat en nederländsk (Bales et al., 2012) av en mot-

svarande form av intensiv MBT som visar på positiva effekter av behandlingen, 

men där kontrollgrupp saknas.  

 

Utifrån tanken att mentaliseringsbrister är en orsak till självskadebeteende hos 

unga utvecklade Rossouw och Fonagy (2012) en manualiserad tolvmånaders 

intervention med både individual- och familjeterapi, MBT for Adolescents 

(MBT-A), som i en RCT jämfördes med TAU för 80 unga med självskadebete-

ende. Studien fann att MBT-A minskade självskadebeteende och depression mer 

effektivt än TAU. I en pilotstudie, med litet urval och utan kontrollgrupp, av 

mentaliseringsbaserad högintensiv partiell slutenvårdsbehandling för unga (14-

18 år) med BPS-symtom rapporterade patienterna efter behandling en signi-

fikant lägre symtomnivå (Laurenssen et al., 2014). Författarna ansåg dock att 

metoden blev för emotionellt intensiv för patienter och behandlare och rekom-

menderar därför istället MBT i öppenvårdsvariant.  

 

Sammanfattningsvis finns det evidens för att MBT är en effektiv behandlings-

form för BPS. Av de RCT:er som gjorts på MBT är det dock hittills ingen som 

undersökt om det som beskrivs som den primära verkningsmekanismen, ökad 

mentaliseringsförmåga, faktiskt förändras till följd av terapi.  

 

Vad är det som hjälper vid mentaliseringsbaserad terapi? 

Den övergripande förklaringen till varför MBT är verksamt är att det antas öka 

mentaliseringsförmågan och gör egna och andras inre världar mer begripliga, 

vilket i sin tur antas påverka förmåga till affektreglering och interpersonellt 

fungerande positivt (Karterud & Bateman, 2011). Fonagy och Bateman (2006) 

föreslår en förklaringsmodell på neurobiologisk nivå. Deras hypotes är att MBT 

påverkar patientens mentaliseringsförmåga (eller RF) genom att MBT-terapeut-

en skapar en, i termer av neurobiologisk aktivitet, något paradoxal situation när 

denne simultant aktiverar två system som båda vanligen har en inhiberande 

effekt på varandra: Mentalisering respektive anknytningssystemet. Studier 

(Bartels & Zeki, 2000; 2004) har nämligen visat att anknytning, till en förälder 

eller romantisk partner, tycks undertrycka hjärnans aktivitet i regioner som 

kopplats till bland annat mentalisering (samt negativa emotioner, emotionellt 
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laddade minnen och sociala bedömningar). Samtidigt tycks mentaliseringsför-

måga vara en viktig komponent för utveckling av trygga anknytningsmönster (se 

även ovan under ”Fluktuationer i mentaliseringsförmågan”). Genom att dels 

diskutera anknytningsrelationer, dels uppmuntra och modulera anknytningsrela-

tionen mellan patient och terapeut eller patient relativt andra patienter i grupp-

terapi, aktiverar terapeuten patientens anknytningssystem. Det paradoxala ligger 

i att hen samtidigt försöker uppmuntra till mentalisering; dels med metodspeci-

fika tekniker men också helt enkelt genom att visa sitt intresse för patientens 

mentala värld. Fonagy och Bateman (2006) föreslår att detta uppmuntrar patient-

en att agera tvärtemot sitt vanliga mönster av anknytningsrelaterad deaktivering 

av mentalisering kring negativa emotioner samt sociala och moraliska bedöm-

ningar. Terapin blir en träning för patienten att inte tappa mentaliseringen vid 

minsta antydan till anknytningsrelaterad aktivering i hjärnan, något de menar 

karakteriserar BPS-patienter. Dessutom föreslår Fonagy och Bateman (2006) att 

terapin kan påverka patientens tendens att hantera anknytningsaktivering så att 

den närmar sig den som karakteriserar trygg anknytning, då mentalisering tycks 

viktigt för att utveckla trygga anknytningsmönster. 

 

Mentalisering och borderline personlighetssyndrom 

Symtombilden vid BPS beskrivs i diagnosmanualen DSM-5 (APA, 2013) som 

karakteriserad av ett genomgående mönster av instabilitet vad gäller interperson-

ella relationer, affekter och självbild, samt uttalad impulsivitet. Mortaliteten i 

gruppen är 50 gånger större än i populationen i stort, vilket ofta är relaterat till 

suicid (Skodol et al., 2002). Inom mentaliseringsteori är utgångspunkten att 

patologin vid BPS består i dysfunktionell mentaliseringsförmåga (Fonagy et al., 

2015). Dysfunktionen är inte synlig i alla kontexter – patienter med BPS kan i 

vissa situationer visa en mentaliseringsförmåga överlägsen normalpopulationen. 

Det gäller speciellt intuitiv empati; att attribuera mentala tillstånd till andra uti-

från yttre ledtrådar. Det som karakteriserar BPS-patienters mentaliseringsför-

måga är att de snabbt, ofta och till synes överdrivet lätt förlorar den i en kontext 

av anknytningsrelationer. Detta har kommit att kallas ”empatiparadoxen” och 

förklaras av en mentaliseringsförmåga som är särskilt sårbar för att braka sam-

man när anknytningssystemet aktiveras. I sådana situationer är BPS-patienten 

särskilt sårbar för snabba förändringar i emotionella tillstånd och impulsivitet, 

vilket i sin tur ligger bakom de typiska symtomen (Fonagy et al., 2015). 

 

Bartels och Zeki (2000; 2004) har i två studier av hur anknytningssystemet på-

verkar hjärnans aktivitet låtit mammor se bilder av egna eller andras barn samt 

förälskade människor bilder av antingen deras partner eller andra personer. Båda 

formerna av anknytning aktiverade delar av hjärnans belöningssystem och deak-

tiverade regioner av hjärnan som associeras till mentalisering, socialt omdöme 

och negativa emotioner. Hypotesen inom mentaliseringsteori är att BPS-patient-

er har en lägre tröskel för när anknytningssystemet slås på och alltså mer eller 
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mindre deaktiverar kontrollerad mentalisering (Daubney & Bateman, 2015). I 

perioder av förlorad mentaliseringsförmåga hamnar individen i förmentaliseran-

de lägen, vilka kan karakteriseras av att motiv bara förstås i den utsträckning de 

är fysiska, synliga som beteenden (teleologisk hållning) eller att upplevelser blir 

meningslösa (låtsasläge) eller tvärtom alldeles för verkliga (psykisk ekvivalens) 

(Daubney & Bateman, 2015). Dessa förvrängningar av subjektiviteten hänger 

ofta samman med en upplevelse av intens psykisk smärta och Rydén och 

Wallroth (2008) menar att självskadande kan förstås som ett desperat vis att för-

söka bryta känslan av tomhet och meningslöshet som kan uppstå hos den som 

uppfattar händelser i låtsasläge, där den inre och yttre världen inte längre upp-

levs hänga samman. Typiskt för BPS-patienten, utöver den lägre ”tröskeln”, är 

en förlängd återhämtningsperiod av mentaliseringsförmågan (Daubney & 

Bateman, 2015). Det innebär långa perioder i förmentaliserande lägen, med 

exponering för upplevelser som hastigt växlande känslolägen och impulsivitet, 

som inte mentaliseras och görs begripliga (Karterud & Bateman, 2011). Under 

dessa perioder har patienten svårt att skilja egna affekter från andras liksom att 

integrera affektiva med kognitiva aspekter av mentalisering. Mentaliserings-

kollapsen gör det även svårt att bedöma trovärdighet hos andra vilket kan tänkas 

leda till de överdrivet intensiva anknytningsrelationer till andra som är typiska 

för patienter med BPS (Daubney & Bateman, 2015).  

 

Fonagy et al. (2015) beskriver den typiska ojämnheten i mentaliseringsförmågan 

hos en person med BPS som en extrem med en tydlig obalans mellan de tidigare 

beskrivna polerna automatisk – kontrollerad, yttre – inre, emotionell – kognitiv 

samt själv – andra. Karakteristiskt är att förlita sig överdrivet på automatisk och 

självfokuserad mentalisering samt ett överdrivet yttre fokus med hypersensitivit-

et för exempelvis blickar och tonläge, men svårigheter med inre mentalisering. 

Dessutom fokuserar personer med BPS ofta på affektiv mentalisering och 

tenderar att ha svårt att integrera den med kognitiv. 

 

Utveckling av borderline personlighetssyndrom 

Utifrån mentaliseringsteori är förklaringsmodellen för hur BPS utvecklas att de 

typiska problemen med affektreglering, impulsivitet och interpersonella svårig-

heter orsakas av bristande mentaliseringsförmåga och att det är anknytnings-

problem som hindrat utvecklandet av en robust sådan (Fonagy et al, 2015). På 

gruppnivå karakteriseras BPS-patienter av en otrygg anknytningsstil, ofta 

otrygg-ambivalent eller desorganiserad (Fonagy & Bateman, 2006). Den kan 

vara en konsekvens av psykosociala upplevelser i en skadlig uppväxtmiljö, då 

många – men inte alla – BPS-patienter rapporterar en barndomshistoria av över-

grepp (Rydén & Wallroth, 2008). I andra fall kan orsaken till anknytningsprob-

lemen tänkas vara kopplade till mer temperamentsrelaterade attribut, som agg-

ressiv impulsivitet och negativ affektivitet, vilket påverkar den transaktionella 
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processen mellan anknytningsperson och barn (Fonagy et al., 2015). Då mental-

isering är en förmåga vars utveckling är beroende av anknytningsrelationer, spe-

ciellt tidiga sådana, antas en otrygg anknytning potentiera utvecklingen av den 

mentaliseringsdysfunktion som karakteriserar BPS (Fonagy et al, 2015).  

 

Att BPS kan anses vara en mentaliseringssjukdom motiveras ytterligare av att 

Fonagy et al. (1996) fann att RF kan fungera som en viktig skyddsfaktor vid 

upplevelser av övergrepp. De delade in ett stort urval psykiatriska patienter i en 

grupp med hög respektive låg RF (med RF 3 som gräns). De fann att bland de 

patienter som rapporterade sig ha upplevt övergrepp så var sannolikheten att de 

med låg RF senare kommit att utveckla BPS större än för dem som hade hög RF. 

Av patienterna som upplevt övergrepp hade 97 % av patienterna med låg RF 

kommit att utveckla BPS, men bara 17 % i gruppen med hög RF. Fonagy et al. 

(1996) drog slutsatsen att RF eventuellt kan betraktas som en slags skyddande 

buffert mellan upplevda övergrepp och att senare utveckla BPS. RF som media-

tor mellan en svår uppväxt och senare utvecklande av personlighetssyndrom har 

även undersökts i en senare studie av Chiesa och Fonagy (2014). De fann att 

svåra upplevelser i barndomen, som övergrepp och neglekt, predicerade låg RF 

vilket i sin tur tycktes associerat med senare utveckling av personlighetssynd-

rom.  

 

Reflective functioning vid borderline personlighetssyndrom 
Det har gjorts en del studier där RF för olika psykiatriska populationer, bland 

andra BPS, undersökts och i vissa fall jämförts med normalpopulationen eller 

andra psykiatriska populationer (se t.ex. Katznelson, 2014). Flera studier har 

visat att patienter med BPS på gruppnivå tycks ha en signifikant lägre RF än 

matchade kontroller. I en studie av Fonagy et al. (1996) var RF-medelvärdet i 

gruppen med BPS 2.7 (SD = 1.6, N = 36) vilket var signifikant lägre än både den 

mer övergripande gruppen med personlighetssyndrom (M = 3.7, SD = 1.8, N = 

82) och kontrollgruppen (M = 5.2, SD = 1.5, N = 85). I en studie av Gullestad, 

Johansen, Høglend, Karterud och Wilberg (2013) var medel-RF i en grupp 

patienter med BPS och/eller undvikande personlighetssyndrom 3.21 (SD = 1.5, 

N = 78 varav 63 % med BPS), ingen separat RF rapporterades för BPS-patient-

erna. Två studier som båda utvärderade psykoterapi vid BPS fann liknande låga 

RF-medelvärden vid inklusion hos BPS-patienter; 2.86 (SD = 1.16, N = 22) 

(Levy et al., 2006) respektive 2.7 (SD = 1.2, N = 92) (Fischer-Kern et al., 2010). 

I en valideringsstudie av formuläret Reflective Functioning Questionnaire for 

Youths (RFQY) (Ha, Sharp, Ensink, Fonagy & Cirino, 2013) fann författarna att 

ungdomar (12-17 år, N = 146) med BPS-symtom över klinisk cut-off visade 

signifikant lägre RF än ungdomar utan BPS och de fann en stark negativ relation 

mellan BPS-symtom och RF skattad utifrån RFQY. 
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Mentaliseringsbaserad terapi vid borderline personlighetssyndrom 

Det finns i dagsläget flera evidensbaserade psykoterapier för behandling av BPS 

(Stoffers et al., 2012). MBT är en av dem, men Fonagy et al. (2015) argumenter-

ar för att en mentaliseringsbefrämjande ansats är grundläggande och en common 

factor för alla framgångsrika interventioner i BPS-terapi, oavsett terapiformens 

inriktning. MBT tydliga struktur – manualiserad och vanligtvis bestående av en 

18 månaders behandlingsperiod, med bedömningsprocedur och introduktions-

sessioner som följs av veckobaserad grupp- och individualterapi i kombination 

med krisplan samt integrerad psykiatrisk behandling – har beskrivits tidigare i 

uppsatsen. Bateman och Fonagy (2013) menar att just upplevelsen av att vara 

involverad i en noggrant utarbetad, välstrukturerad och koherent interpersonell 

ansträngning sannolikt är en viktig delanledning till varför BPS-patienter ofta 

blir hjälpta av MBT, utifrån hypotesen att just det att bli ”mentaliserad” av en 

viktig annan är det BPS-patienter många gånger förnekats tidigare. 

 

I MBT för BPS är målet, precis som vid MBT för andra symtombilder, inte kog-

nitiv omstrukturering eller personlighetsförändring utan att öka patientens 

mentaliseringsförmåga och göra den mer stabil och robust. Det antas sedan ha 

effekt på förmågan att hantera affekter och problem och underlätta i interperson-

ella relationer (Fonagy et al., 2015). Särskilt viktigt i MBT med BPS-patienter är 

terapeutens reglering av relationen till patienten, eftersom en starkare anknyt-

ning mellan terapeut och BPS-patient hänger samman med allt mer begränsad 

mentaliseringsförmåga hos patienten (Diamond, Stovall-McClough, Clarkin & 

Levy, 2003). Terapeutens uppgift är ofta att sakta ned processen, till exempel 

om patienten tappar sin kontrollerade mentalisering till förmån för mer automat-

isk sådan.  

 

Fonagy och Batemans (2006) hypotes kring förändringsmekanismen i MBT vid 

BPS är att reflekterande kring mentala tillstånd i en anknytningskontext är hjälp-

samt för patienten då det gör det möjligt att modifiera tidigare konceptualiser-

ingar av den egna och andras inre världar. De föreslår utifrån en neurobiologisk 

förklaringsmodell till BPS att aktivering av anknytningssystemet i den terapeut-

iska relationen begränsar långtidsminnets inflytande och patienten får möjlighet 

att modifiera sin bild av hur intersubjektiva relationer fungerar. Att MBT-

terapeuten, genom att gradvis öka intensiteten i aktiveringen av anknytningssys-

temet, dessutom hjälper patienten att inte förlora mentaliseringsförmågan så fort 

det slås på menar Fonagy och Bateman (2006) även kan ha en effekt på systemet 

i sig, eftersom förmåga att mentalisera i en kontext av nära relationer antas bidra 

till utvecklingen av trygga anknytningsmönster. De menar att detta kan vara för-

ändringsmekanismen i alla effektiva behandlingar för BPS, men att MBT har 

fördelen att specifikt fokusera på den här processen. 
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En ytterligare aspekt av MBT som Fonagy et al. (2015) lyfter som en möjlig för-

ändringsmekanism är återupprättandet av en så kallad epistemic trust, det vill 

säga patientens tilltro till autenticiteten och den personliga relevansen i interper-

sonellt överförd kunskap. De beskriver hur en förlorad sådan kan ses som 

huvudmekanismen bakom patologisk personlighetsutveckling, till exempel BPS, 

och det som kan ligga bakom den rigiditet terapeuten kan uppleva hos en BPS-

patient som får och uppfattar information om hur hen bör ändra ett beteende, 

men inte gör så. Deras hypotes är att psykoedukation, att få en modell för att för-

stå sin inre värld, kan tänkas sänka vaksamheten mot ny information och att 

denna nya öppenhet för social kommunikation i en anknytningskontext gör 

patienten mer intresserad av terapeutens inre värld. Optimalt sett skall patienten 

sedan ta med sig denna nya mentaliseringsförmåga till kontexter även utanför 

terapin (Fonagy et al, 2015).  

 

Mentalisering och mentaliseringsbaserad terapi vid borderline 

personlighetssyndrom och samtidigt substansberoende 

Hos personer som uppfyller diagnoskriterierna för BPS tycks samtidigt subst-

ansberoende eller -missbruk vara vanligt och omvänt så har personlighetssynd-

rom visats vara den vanligaste komorbida psykiatriska diagnosen vid substans-

beroende (Philips, Kahn & Bateman, 2012). I en reviewartikel över personlig-

hetssyndrom hos patienter med substansberoende fann Verheul (2001) att 

personer som behandlats för det inom psykiatrin även uppfyller kriterierna för 

något personlighetssyndrom upp till fyra gånger så ofta som individer utan sub-

stansberoende. Vanligast tycks antisocialt personlighetssyndrom (Mdn = 22.9 %, 

variationsbredd = 3.0 % - 27.0 %) respektive BPS (Mdn = 17 %, variationsbredd 

= 5.0 % - 22.4 %) vara. Trull, Sher, Minks-Brown, Durbin och Burr (2000) fann 

i en reviewartikel över komorbiditet mellan BPS och substansberoende att hela 

57.4 % av gruppen med BPS samtidigt uppfyllde kriterierna för substansbero-

ende och i en studie av Tomko, Trull, Wood och Sher (2014) beräknades livs-

tidsprevalensen för substansmissbruk bland patienter med BPS vara så hög som 

78.2 %. Det är oklart vad som är orsak och verkan och en del forskning pekar på 

att komorbiditeten delvis kan tänkas komma sig av gemensamma rötter i under-

liggande personlighetsdrag, där negativ emotionalitet lyfts fram som potentiellt 

viktig för att förstå komorbiditet mellan alkoholmissbruk och vissa personlig-

hetssyndrom (kluster B), som BPS (James & Taylor, 2007). 

 

Forskningen på psykoterapi för patienter med denna dubbeldiagnos är begränsad 

trots den konstaterat höga komorbiditeten och att det är en patientgrupp där be-

handling ofta misslyckas (Philips et al., 2012). I en systematisk review av evid-

ensbaserade behandlingar för BPS med samtidigt missbruk konstaterade Lee, 

Cameron och Jenner (2015) att enbart tre behandlingar utvärderats i random-

iserade, kontrollerade prövningar: DBT-substance abuse (DBT-S), Dual focus 

schema therapy samt Dynamic deconstructive therapy (DDP). De fann att både 
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DBT-S och DDP tycks effektiva för symtomreduktion vid BPS med samtidigt 

substansberoende, men att det behövs mer forskning för att hitta effektiv beha-

ndling för patientgruppen. I en review över studier på mentalisering och drog-

missbruk konstaterade Savov och Atanassov (2013) att det trots ett teoretiskt 

underlag för möjliga kopplingar mellan mentalisering och missbruk finns för-

vånansvärt få publicerade studier på området. De refererar till Levy och Truman 

(2002) som fann att kokainmissbrukande mödrars förmåga att mentalisera kring 

sitt barn medierar relationen mellan hennes missbruk och barnets sociala utveck-

ling samt Ostler, Bahar och Jessee (2010) som fann att högre mentaliseringsför-

måga hos barn som exponerats för sina föräldrars metamfetaminmissbruk var 

relaterat till färre hälsoproblem, mindre tendens att underrapportera symtom 

samt att de skattades som mer socialt kompetenta av sina vårdnadshavare. Dess-

utom genomförde Lindqvist och Mechler (2013) inom ramen för en psykolog-

examensuppsats RF-skattningar på 33 av MBTDD-projektets patienter med BPS 

och samtidigt substansberoende. De beräknade ett genomsnittligt RF till 3.33 

(SD = 1.27), vilket de konstaterar är lägre än vad Fonagy et al. (1996) fann i en 

icke-klinisk grupp vuxna. Jämfört med tidigare undersökningar av RF i patient-

gruppen BPS var resultatet dock högre än i studierna av såväl Fonagy et al. 

(1996) som Fischer-Kern et al. (2010), där båda rapporterade en medel-RF på 

2.7 (SD = 1.6 resp. SD = 1.2) i patientgruppen.  

 

Enligt Philips et al. (2012) beskriver många patienter upplevelsen av att inte för-

må hantera, reglera och härbärgera negativa känslor – mentaliseringssvikt – som 

en vanlig trigger för missbruksbeteenden. Missbruket karakteriseras av att ske i 

psykisk ekvivalens eller låtsasläge, där patienten använder droger eller alkohol i 

affektreglerande syfte; för att exempelvis trösta sig själva eller minska ängslan. 

Samtidigt påverkar substanser som alkohol och droger mentaliseringsförmågan 

negativt och missbruk kan tänkas göra symtombilden och behandlingen mer 

komplicerad. Substansmissbruk har även kopplats till anknytningsstörning. Insel 

(2003) sammanfattar i en reviewartikel neurobiologisk forskning som pekar på 

att överlappande regioner och processer i hjärnan är involverade vid såväl an-

knytning som drogberoende. Bland annat lyfter han fram forskning på mesokort-

ikolimbiska dopaminkretsen, en del av hjärnans belöningssystem, som visat på 

dopaminfrisättning i det såväl vid parbildning och mödrars kontakt med ungarna 

hos råttor och sorkar som vid missbruk hos människor. Han föreslår utifrån det 

en hypotes om att det är ett neuronalt system som genom evolution selekterats 

för anknytnings- och reproduktionsbeteende, men som kan ”kapas” av beroende-

framkallande droger. Substansmissbruk och -beroende kan då enligt Fonagy och 

Bateman (2006) ses som försök på neurobiologisk nivå till ersättning för de 

endogena faktorer och opiater som social anknytning vanligen för med sig. De 

knyter hypotetiskt även en annan kärndysfunktion vid BPS – impulsivitet och 

bristande kapacitet att hantera fördröjd belöning – till dysfunktion i det meso-
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limbiska dopaminerga belöningssystemet. De föreslår att den delade neurobio-

logiska basen kan tänkas medföra att förbättringar inom ett av områdena även 

kan få effekt på de andra.  

 

Philips et al. (2012) argumenterar för att substansberoende, liksom BPS, kan 

förstås som en följd av anknytningsstörning, där bristande mentalisering och 

affektreglering manifesteras i missbruksbeteenden. De menar att mentaliserings-

främjande interventioner därför skulle kunna vara lämpliga vid behandling även 

av substansmissbruk och -beroende. De har utifrån det antagandet breddat den 

ursprungliga MBT-manualen av Bateman och Fonagy (2006) genom att föreslå 

att missbruk och återfall i missbruk betraktas och behandlas som mentaliserings-

svikt. De beskriver hur missbruksepisoder hos BPS-patienter ofta föregås av 

mentaliseringsmisslyckanden, där patienten överväldigats exempelvis av affekt 

eller problem i relationer och argumenterar för missbruksbeteende som en form 

av självskadande eller andra impulsiva handlingar och att det bör behandlas som 

sådant. Terapeuten försöker också hjälpa patienten att lära känna sin psykolog-

iska sårbarhet i överväldigande situationer. På sikt förväntas det öka patientens 

förmåga att mentalisera kring och i de situationer som kan trigga missbruk och 

innebära en återfallsrisk. i den ursprungliga manualen och syftet är att styrka 

patienternas förmåga att mentalisera såväl kring sig själva som sitt substansbero-

ende, för att så finna mer adaptiva vis att reglera affekt. Det har hittills inte pub-

licerats någon RCT på MBT som behandling vid personlighetssyndrom och 

samtidigt missbruk. Däremot har det undersökts i en fallstudie av Morken, 

Karterud och Arefjord (2014). De drar slutsatsen att den aktuella patienten för-

bättrades signifikant och att mentaliseringsfokus tycks vara en kritisk föränd-

ringsmekanism som borde vara fokus i behandling vid personlighetssyndrom. 

De utvärderade dock mentalisering utifrån kliniska bedömningar snarare än 

operationaliserad som RF.  

 

Studiens syfte 

BPS är relativt vanligt förekommande, enligt en studie av Tomko et al. (2014) 

uppfyller 2,7 % av den vuxna amerikanska populationen diagnoskriterierna. Det 

är enligt en stor internationell studie det vanligaste personlighetssyndromet 

bland patienter inom psykiatrin, med en prevalens på 15 % (Loranger et al., 

1994) och det är en patientgrupp som ofta är associerad med sämre behandlings-

utfall (Tomko et al., 2014). Komorbiditet med substansmissbruk är hög (Philips 

et al., 2012), symtombilderna tycks vara relaterade på neurobiologisk nivå 

(Fonagy & Bateman, 2006) och personer med en bristande mentaliseringsför-

måga kan i situationer av stress tänkas använda missbruk i affektreglerande syfte 

(Philips et al., 2012). Utifrån teorin att mentaliseringssvikt ligger bakom båda 

fenomenen skulle ett mentaliseringsfokus i behandlingen kunna tänkas påverka 

såväl BPS som substansberoende positivt.  
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Allen et al. (2008) menar att styrkt mentaliseringsförmåga är en common factor i 

all psykoterapi med positivt utfall. Mentaliseringsförmåga, operationaliserad 

som RF, har undersökts som utfallsmått i en del behandlingsstudier men hittills 

inte vid någon MBT-behandling. Däremot har det undersökts i studier på över-

föringsbaserad psykoterapi (TFP), en terapimetod som enligt Fonagy och 

Bateman (2006) liknar MBT genom sitt fokus på mentala tillstånd i anknyt-

ningskontext, men skiljer sig genom att interventionerna inte titreras i samma ut-

sträckning som i MBT. Både Levy et al. (2006) och Fischer-Kern et al. (2015) 

fann signifikanta ökningar i RF (från 2.86 till 4.11 respektive 2.75 till 3.31) till 

följd av TFP. Sammanfattningsvis finns det alltså empiri som motiverar att 

patienter med BPS och samtidigt substansberoende är en viktig grupp att finna 

effektiva behandlingsformer för och en del forskning som motiverar att en 

mentaliseringsbaserad ansats skulle kunna vara en sådan.  

 

Föreliggande uppsats är skriven på data insamlad inom forskningsprojektet 

Mentalization based therapy for dual diagnoses (MBTDD) (Philips et al., 2012). 

Syftet med MBTDD är att jämföra utfallet av sedvanlig beroendebehandling 

(treatment as usual, TAU) med TAU kombinerat med MBT för patienter med 

BPS och samtidigt substansberoende, med svårighetsgrad av BPS som primär 

utfallsvariabel. Utifrån den forskning på mentalisering, RF, BPS och 

substansmissbruk som sammanfattats ovan är mitt syfte att undersöka om 

patienterna inom MBTDD-projektet förbättras avseende RF till följd av 

behandlingen och mer specifikt om skillnaden i RF skiljer sig mellan behand-

lingsarmarna (TAU respektive TAU kombinerat med MBT). 

 

Frågeställning och hypotes 

Frågeställningen i föreliggande uppsats är: Leder MBT-behandling till för-

ändringar i RF för en patientgrupp med BPS och samtidigt substansberoende? 

 

Utifrån forskningen och teorierna refererade ovan är min hypotes att förändring-

ar i RF till följd av behandling sannolikt är större för patientgruppen som be-

handlas med MBT i tillägg till TAU än i gruppen som enbart behandlas med 

TAU.  

 

Metod 

Kontext 

Uppsatsen baseras på data insamlad inom forskningsprojektet Mentalization 

based therapy for dual diagnoses (MBTDD). Det är en randomiserad kontroll-

erad studie (RCT) som leds av Björn Philips och där datainsamling och kliniskt 

arbete har pågått mellan 2009 och 2015 vid Beroendecentrum Stockholm. 

Projektet är designat som en parallellgrupps, observer blinded, klinisk prövning 

där mentaliseringsbaserad terapi (MBT) som ett komplement till TAU jämförs 

med enbart TAU för patienter med borderline personlighetssyndrom (BPS) och 
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samtidigt substansberoende. Till MBTDD-projektet rekryterades patienter från 

beroendemottagningar och socialtjänst i stockholmsområdet samt genom dags-

tidningsannonser. Inklusionskriterier för deltagande i projektet var att patienter-

na var diagnostiserade med BPS och samtidigt substansberoende (av alkohol, 

narkotika eller läkemedel, pågående eller i remission) enligt DSM-IV-TR (APA, 

2000), mellan 18-65 år samt att de var i pågående behandling vid en beroende-

mottagning i stockholmsområdet. Exklusionskriterier för deltagande var sam-

tidig schizofreni, schizoaffektiv sjukdom, bipolär sjukdom typ 1, autismspekt-

rumtillstånd, marginell mental retardation enligt DSM-IV (IK < 85, vilket be-

dömdes utifrån en screening med deltesten Ordförråd och Blockmönster ur 

WAIS-IV (Wechsler, 2008) vilka ofta används vid dylika screeningar, då de 

bedömts korrelera relativt bra med WAIS-IV i sin helhet). Ett annat exklusions-

kriterie var om patienten inte kunde tala svenska utan tolk eller om hen redan 

gick i psykoterapi eller har gjort det inom de senaste tre månaderna.  

 

Totalt uppfyllde 46 patienter inklusionskriterierna och ingick i projektet vid 

MBTDD:s start. De intervjuades med bland annat The brief reflective function 

interview, BRFI (Rudden, Milrod & Target, 2005, beskrivs närmare under ”In-

strument”) när deltagandet bekräftats och randomiserades sedan till en av två 

behandlingsarmar: 24 till sedvanlig beroendevård (TAU) kombinerat med MBT 

och 22 till TAU, där TAU innebar att de fortsatte sin pågående behandling vid 

beroendemottagning. Patienterna i TAU informerades om att de skulle erbjudas 

MBT-behandling efter studiens 18 månader. Behandlingens längd var, oavsett 

behandlingsarm, 18 månader.  

 

Utifrån tidigare nämnda hypotes om att även substansmissbruk kan förstås som 

mentaliseringsbrister har Bateman och Fonagys (2006) ursprungliga MBT-

manual i MBTDD justerats och breddats för att passa gruppen BPS-patienter 

med samtidigt substansberoende (Philips et al., 2012). MBT bedrevs i öppen-

vårdsvariant, med en session individualterapi och en session gruppterapi varje 

vecka samt en kurs om mentalisering fördelad på åtta tillfällen. En nyligen 

publicerad studie som skrivits inom ramen för MBTDD (Möller, Karlgren, 

Sandell, Falkenström & Philips, 2016) fann dock att MBTDD-terapeuternas 

följsamhet och trohet till MBT-manualen, utvärderad utifrån Karterud och 

Batemans (2011) bedömningsskala, var relativt låg, vilket kan tänkas påverka 

vilka slutsatser som kan dras baserat på utfallet i MBTDD.  

 

Tre ytterligare intervjuomgångar med bland annat BRFI genomfördes under be-

handlingens gång, vid månad sex respektive tolv samt efter avslutad behandling 

(månad 18). 
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Deltagare 

MBTDD-projektet planerades inkludera 80 patienter (40 i varje behandlingsarm) 

baserat på en powerberäkning utifrån Bateman och Fonagys (1999) RCT-studie 

av MBT. Philips et al. (in preparation) förväntade sig en effektstorlek på 0.7 och 

önskade därför 33 patienter i vardera behandlingsarm för att utifrån Kazdins 

(2003) powertabell med en 80 % power att med alfanivån .05 upptäcka signifik-

anta skillnader mellan experiment- och kontrollgrupp. De räknade med att 20 % 

var ett rimligt bortfall under projektet och planerade därför att inkludera 40 

patienter till varje arm. Av olika skäl fick dock inklusionen avbrytas efter 46 

inkluderade patienter.  

 

Vid MBTDD:s start ingick alltså 46 patienter, i åldrarna 20 till 54 år (M = 36.7, 

SD = 9.7) diagnostiserade med BPS och samtidigt substansberoende, pågående 

eller i remission, utifrån DSM-IV-TR (APA, 2000). För övriga demografiska 

karakteristika se tabell 1 nedan.   

 

Tabell 1. Demografiska karakteristika vid inklusion (N = 46) 

Karakteristika N % 

Kvinnor 37 80.4 

Ensamstående 24 52.2 

Inga barn 22 47.8 

Någon universitetsutbildning 12 26.1 

Arbetar eller studerar 7 15.2 

Födda i Sverige 39 84.8 

 

 

Majoriteten av deltagarna hade utöver substansberoendet någon annan axel-1-

diagnos, ofta flera. Vanligast var någon form av ångestsyndrom (65.2 %) följt av 

egentlig depression (28.3 %) respektive annan depressiv störning (28.3 %) (se 

tabell 2).  

 

Tabell 2. Komorbida axel-I-diagnoser (N = 46) 

Diagnos N % 

Egentlig depression 13 28.3 

Bipolär II 3 6.5 

Annan depressiv störning 13 28.3 

PTSD 7 15.2 

Annat ångestsyndrom 30 65.2 

Ätstörning 3 6.5 

Somatoform störning 1 2.2 

Psykotisk störning 0 0 
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Utöver BPS hade många av deltagarna även minst ett ytterligare personlighets-

syndrom, vanligast var antisocial personlighetssyndrom (21.7 %) följt av para-

noid, depressiv respektive passiv-aggressiv personlighetssyndrom (19.6 % 

respektive) (se tabell 3).  

 

Tabell 3. Komorbida axel-II-diagnoser (N = 46) 

Diagnos N % 

Paranoid PS 9 19.6 

Schizoid PS 1 2.2 

Schizotyp PS 3 6.5 

Antisocial PS 10 21.7 

Histrionisk PS 1 2.2 

Borderline PS 46 100 

Narcissistisk PS 6 13.0 

Fobisk PS 6 13.0 

Osjälvständig PS 3 6.5 

Tvångsmässig PS 6 13.0 

Depressiv PS 9 19.6 

Passiv-aggressiv PS 9 19.6 

Förkortning: PS = personlighetssyndrom 

 

 

Bland patienterna i urvalet var det vanligaste substansberoendet alkohol  

(45.7 %), följt av opiater (39.1 %) och läkemedel (21.7 %) (se tabell 4). 

 

Tabell 4. Aktuellt substansberoende (N = 46) 

Substans N % 

Opiater 18 39.1 

Läkemedel 10 21.7 

Alkohol 21 45.7 

Stimulantia 6 13.0 

Hallucinogener 0 0 

Cannabis 3 6.5 

 

 

Elva av de 22 patienterna i kontrollgruppen gick i någon form av psykoterapi 

(som mest i 45 timmar) under sitt deltagande i studien men utanför ramen för 

MBTDD-projektet. MBT-behandlingen bestod av ungefär 130 sessioner terapi, 

fördelade på individualterapi, gruppterapi och psykoedukationsgrupp. I snitt 

deltog patienterna i behandlingsarmen i drygt 60 sessioner, alltså endast cirka 

hälften. 
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Bortfall 

Av de 24 patienter i MBTDD som påbörjade MBT fullföljde 15 sina terapier 

(d.v.s. nio hoppade av). Av dessa genomförde 13 avslutnings-BRFI:n. På grund 

av skadat videomaterial saknades en intervjufilm. I föreliggande uppsats har 

därför RF-skattningar från tolv MBT-patienter ingått. Av de 22 patienterna i 

kontrollgruppen, TAU, fortsatte de flesta sin behandling under perioden men 

endast elva kom till avslutningsintervjun. På grund av skadat videomaterial 

saknades en intervjufilm även i den här gruppen, därför ingår RF-skattningar 

från tio kontrollgruppspatienter i föreliggande uppsats urval. Av de 46 patienter 

som ingick i MBTDD vid inklusion baseras alltså föreliggande uppsats på data 

från 22 patienter, se figur 1 nedan. 

 

 
 

Figur 1. Flödesschema över bortfall.  
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Det kan vara intressant att undersöka huruvida det finns någon trend avseende 

eventuella skillnader i RF vid inklusion för de patienter fullföljde och de som 

sedan hoppade av, eftersom det kan påverka resultatet av studien och vilka 

slutsatser som går att dras utifrån det. En bortfallsanalys avseende RF gjordes 

därför på de patienter som det finns inklusions- men inte avslutsdata från. I den 

jämfördes mina skattningar av inklusions-RF för de patienter som fullföljde 

projektet med inklusions-RF för de patienter som sedan föll bort. I de fall jag 

hade gjort skattningar av patienter i den senare gruppen användes dessa, annars 

användes skattningar gjorda av Lindqvist och Mechler (2013) inom ramen för en 

annan psykologexamensuppsats. Jämförelsen bedöms gå bra att göra eftersom 

vår interbedömarreliabilitet beräknats till ICC = .85, vilket bedöms som god. 

Bortfallsanalysen redovisas i resultatdelen. 

 

Instrument 

RF-skalan 

RF-skalan är utformad som en likertskala uppdelad i elva nivåer, från -1 (neg-

ativ RF) till +9 (exceptionell RF) och är ett instrument avsett att skatta RF, en 

operationalisering av mentaliseringsförmåga (se rubriken ”Reflective function-

ing”). Bedömningen, eller skattningen, görs utifrån RF-manualen (Fonagy et al., 

1998) och förutsätter att skattaren har fått träning i metoden av RF-manualens 

författare eller en av dem godkänd och reliabel RF-skattare. Underlaget utgörs 

vanligen av en informants svar på en semistrukturerad intervju med frågor som 

avser aktivera anknytningssystemet, traditionellt the Adult Attachment Interview 

(AAI, George et al., 1985). Skattaren söker efter tecken på att personen nämner 

mentala tillstånd eller processer samt om hen laborerar med dem genom att visa 

medvetenhet om mentala tillstånds beskaffenhet, gör explicita försök att reda ut 

mentala tillstånd som motiv till observerbart beteende, visar förståelse för ut-

vecklingsmässiga aspekter av mentala tillstånd eller förståelse för mentala till-

stånd i relation till intervjuaren. Svaren bedöms utifrån i vilken utsträckning in-

formanten visar tecken på detta, samt till vilken grad av sofistikation och kom-

plexitet. Svar på frågor som direkt uppmanar till reflektion (”demandfrågor”) 

tilldelas större vikt. Utifrån det tilldelas intervjun en RF-totalskattning, som 

avser spegla informantens (explicita) mentaliseringsförmåga. 

 

Utifrån RF-skalan anses individuell RF kunna bedömas med god reliabilitet och 

validitet (Katznelson, 2014; Steele & Steele, 2008). Forskningen på RF är 

relativt begränsad men inom områdena anknytning, psykoterapiprocess och 

psykopatologi tycks RF som empiriskt mått ha stöd i evidens (Katznelson, 

2014). RF-skalan validerades ursprungligen utifrån the London Parent-child 

Project mot underlag av AAI-intervjuer. RF skattat utifrån AAI har visats vara 

oberoende från mått på verbal intelligens, personlighetdrag, känsloläge samt 

självkänsla och det tycks inte finnas skillnader knutna till kön (Fonagy et al., 
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1998; Katznelson, 2014; Steele & Steele, 2008). Den globala skattningen har 

visats kunna göras med god interbedömarreliabilitet; studier har rapporterat 

resultat på Intra class correlation (ICC) mellan .71 (Taubner et al., 2013) och .86 

(Levy et al., 2006). Den tycks dessutom vara relativt stabil över tid och har 

kunnat användas för att skilja ut individer med psykiatriska problem från 

normalpopulationen (Taubner et al., 2013). Katznelson (2014) poängterar dock 

att en begränsning med skalan är att den avser fånga ett så omfattande konstrukt 

som RF-skalan är i en enda dimension. 

 

För att kunna genomföra föreliggande uppsats genomgick jag en kurs i RF-

skattning. Kursen bestod av en föreläsning och seminarier där RF skattades på 

transkriberat intervjumaterial (framför allt AAI-intervjuer) under handledning av 

en certifierad RF-skattare (Clara Möller). Efter kursen genomförde jag och god-

kändes på ett reliabilitetstest, framtaget av en auktoriserad RF-skattare utbildad 

vid Anna Freud Centre i London, bestående av 15 AAI-intervjuer. Inter-

bedömarreliabiliteten beräknades med intra class correlation (ICC) till .86 

(gränsen för att räknas som reliabel är ICC = .70) vilket innebär att jag anses 

vara reliabel som RF-skattare. 

 

RF-skalan på The brief reflective function interview 

AAI är ett kostsamt underlag för RF-skattning då den tar lång tid (45-90 min) att 

genomföra samt kräver mycket arbete att administrera, transkribera och RF-

koda, vilket kan tänkas utgöra ett hinder för många forskningsstudier (Choi-

Kain & Gunderson, 2008). Som ett alternativ har The brief reflective function 

interview, BRFI (Rudden, Milrod & Target, 2005), utvecklats, utformad som en 

kortfattad version av AAI specifikt i syfte att utgöra underlag för RF-skattning 

(Rutimann & Meehan, 2012). Den fokuserar på frågor som promptar till reflek-

tion kring anknytningsrelationer och har mindre fokus på episodiska minnen än 

AAI. I Rutimann och Meehans (2012) utvärdering av dess reliabilitet och valid-

itet beräknades en signifikant korrelation (r = .71) mellan AAI och BRFI, god 

interbedömarreliabilitet avseende BRFI (ICC = .79) samt en signifikant lägre 

genomsnittlig administreringstid (M = 24.15 min) för BRFI relativt AAI (M = 

44.65 min). De drar slutsatsen att BRFI tycks vara ett reliabelt, valitt och ström-

linjeformat alternativt instrument för att koda RF. De kommenterar dock att de 

fann en del diskrepans mellan RF-skattningar baserade på AAI respektive BRFI 

på den låga delen av skalan (RF 1-2) samt att studien gjordes på ett icke-kliniskt 

urval. Sammantaget menar de att resultatet av studien antyder att BRFI och AAI 

utvärderar samma konstrukt; RF. Informanten ombeds välja och berätta om en 

förälder (alternativt annan tidig anknytningsrelation) istället för båda, men 

Rutimann och Meehan (2012) menar att BRFI:s höga interna konsistens indiker-

ar att alla items mäter samma konstrukt, global RF, snarare än specifikt inför en 

anknytningsperson.  
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Vid RF-skattning av BRFI-intervjuer används vanligen transkriberat material. I 

syfte att avgöra om BRFI i tidssparande syfte kan skattas direkt från film 

beräknade Lindqvist och Mechler (2013), i en examensuppsats skriven inom 

ramen för MBTDD-projektet, Intra class correlation (ICC) för RF-skattningar 

gjorda utifrån film respektive transkription av samma film. De erhöll en ICC av 

.84, vilket indikerar god reliabilitet. RF-skattningarna i föreliggande studie 

gjordes därför direkt från film i tidsbesparande syfte. Jag tränades i att RF-skatta 

BRFI-intervjuer av en certifierad RF-skattare (Fredrik Falkenström). 

Träningsunderlaget utgjordes huvudsakligen av inklusions-BRFI-intervjuer 

(både transkriberat och filmat material) från patienter ur MBTDD-projektet som 

inte fullföljde och därför inte ingår i studiens patientunderlag.  

 

En del av de inklusions-BRFI:er jag skattade har tidigare skattats inom ramen 

för en psykologexamenuppsats av Lindqvist och Mechler (2013) och kunde 

därför interbedömarreliabilitetstestas mot deras RF-skattningar, vilket redovisas 

under ”resultat”. Syftet var dels att ytterligare kontrollera min reliabilitet som 

RF-skattare, dels att avgöra om interbedömarreliabiliteten mellan våra 

skattningar är så god att bortfallsanalyser går att göra delvis utifrån deras data. 

 

Procedur 

När MBTDD-projektet avslutats fanns det filminspelningar av inklusions- 

respektive avslutnings BRFI:er från sammanlagt 22 patienter, det vill säga 44 

BRFI-intervjuer. Tio var patienter som erhållit TAU, tolv var patienter som er-

hållit TAU kombinerat med MBT. Intervjuerna RF-skattades direkt från film, 

utan att gå vägen över transkribering. Vid RF-skattningen var jag blind för 

vilken behandlingsarm patienterna tillhörde (TAU eller TAU+MBT) samt om 

intervjun var från inklusion eller avslut. Jag skattade varje film, kastade om 

ordningen på dem och såg om och skattade alla filmer en gång till, i syfte att 

undvika att ordningen påverkade skattningen. Jag jämförde mina två skattningar 

av varje film och gjorde en totalskattning utifrån dessa respektive skattningar. 

Vid osäkerhet fick jag hjälp av Fredrik Falkenström, som var den som tränade 

mig i BRFI. 

 

Dataanalys 

Utifrån min hypotes att RF borde förändras positivt som effekt av MBT-behand-

lingen för patienterna i experimentgruppen samt att förändringen kommer vara 

större än i kontrollgruppen är det intressant att undersöka om det finns en inter-

aktionseffekt mellan behandlingsarm och mättillfälle i data. Jämförelser av 

effekten på en beroende variabel mellan två grupper då det finns före- och efter-

mätningar motiverar att en flervägs variansanalys används som teststatistik, 

antingen en ANOVA med upprepade mätningar eller en ANCOVA (med före-

mätningen som kovariat). Eftersom frågeställningen rör huruvida förändringen 

av RF-medelvärdet mellan inklusion och avslut är större i experiment- än i 
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kontrollgruppen, alltså interaktionen mellan faktorerna, valdes ANOVA med 

upprepade mätningar (en ANCOVA besvarar snarare om medel-RF vid avslut 

skiljer sig mellan grupperna när man kontrollerar för medel-RF vid inklusion). 

Det är även i linje med MBTDD-projektet, som enligt sitt forskningsprotokoll 

avser använda ANOVA med upprepade mätningar för att undersöka effekten av 

MBT på olika utfallsvariabler. 

 

En ANOVA förutsätter egentligen att utfallsvariabeln är på minst intervallskale-

nivå, vilket inte är fallet med RF-skalan som snarare är att betrakta som en 

likertskala. Borg och Westerlund (2006) menar dock att mätningar som exem-

pelvis skattningar på likertskalor, som är bättre än en ordinalskalenivå, går ut-

märkt att använda som utfallsvariabler i en variansanalys. Även Norman (2010) 

argumenterar för att medelvärden beräknade utifrån likertskalor vid urvalsstor-

lekar på över 5-10 deltagare per grupp fungerar väl som data i ANOVA. Den 

statistiska analysen utgjordes således av en 2*2 ANOVA, signifikansnivå .05, 

dubbelsidig prövning, med RF som beroende variabel och mättillfälle (inklusion 

resp. avslut) som inomgruppsfaktor och grupptillhörighet (TAU eller TAU kom-

binerat med MBT) som mellangruppsfaktor (kallas ibland ”mixed design” då 

den innehåller både en inom- och en mellangruppsfaktor). Syftet var att under-

söka skillnad i medelvärdesförändring avseende RF över tid mellan experiment- 

och kontrollgrupp, alltså huruvida RF förändras olika med tid i de olika grupper-

na. 

 

En ANOVA är ett så kallat omnibus-test, det vill säga det visar om det finns en 

signifikant medelvärdesskillnad mellan några av betingelserna med det säger det 

inget om var skillnaden ligger (Field, 2013). Eftersom det enbart var två nivåer 

på faktorerna i föreliggande ANOVA krävs dock inga uppföljningstest utan var 

skillnaden ligger går att avläsa i den deskriptiva statistiken. 

 

En del av de inklusions-BRFI:er som ingick i uppsatsens data har RF-skattats 

tidigare, inom ramen för en psykologexemensuppsats av Lindqvist och Mechler 

(2013). På dessa testades interbedömarreliabilitet mellan mina och deras skatt-

ningar med Intra class correlation (ICC).  

 

I tillägg gjordes en bortfallsanalys avseende RF-värdena för de patienter som 

intervjuades vid inklusion men där data på grund av bortfall saknas för avsluts-

intervjun. Analysen genomfördes med hjälp av två oberoende t-test, ett för var-

dera behandlingsarm. Det ena jämförde RF-medelvärdet vid inklusion för de 

MBT-patienter som det finns avslutsskattningar för med medelvärdet för MBT-

patienter där det saknas, det andra jämförde RF vid inklusion för de TAU-pati-

enter som det finns avslutsskattningar för med medelvärdet för de TAU-patien-

ter där det saknas. Syftet var att se om det föreligger skillnader i RF mellan 

patienter som fullföljer respektive avslutar sitt deltagande i projektet i förtid. 



27 

 

Alla statistiska analyser gjordes i datorprogrammet IBS SPSS statistics, version 

23. 

 

Etik 

MBTDD-projektet har godkänts av Regionala Etikprövningsnämnden i 

Stockholm vid sammanträde 13/6, 2007, diarienummer 2007/642-31/1. Alla 

projektets deltagare har lämnat informerat samtycke bland annat till att data får 

användas i relaterade studier (som föreliggande examensarbete). Alla deltagare 

har varit avidentifierade under arbetet med uppsatsen och filmerna har skattats i 

enrum, så ingen utomstående har tagit del av dem. Ingen av deltagarna var känd 

av mig sedan tidigare.  

 

Resultat 

Alla resultat rapporteras med en signifikansnivå av p < .05 om inte annat anges. 

 

I föreliggande urval med totalt 22 patienter beräknades genomsnitts-RF vid inkl-

usion till 3.73 (SD = 1.28). I tabell 5 nedan redovisas medelvärden och standard-

avvikelser avseende RF utifrån de oberoende variablerna mättillfälle och 

behandlingsarm.  

 

Tabell 5. RF-medelvärden i de olika behandlingsarmarna vid inklusion 

respektive avslut 

Mättillfälle Behandlingsarm M SD N 

Inklusion MBT 3.33 1.15 12 

 TAU 4.20 1.32 10 

 Total 3.73 1.28 22 

Avslut MBT 2.75 1.22 12 

 TAU 3.80 1.62 10 

 Total 3.23 1.48 22 

 

 

En ANOVA med upprepade mätningar förutsätter att vissa antaganden är upp-

fyllda i data: Homogena varianser för alla nivåer på den beroende variabeln, 

sfäricitet, approximativ normalfördelning av beroendevariabeln för varje kom-

bination av grupper på ANOVAN:s två faktorer samt att det inte finns några sig-

nifikanta outliers. Data uppfyllde antagandet om homogena varianser för alla 

nivåer på den beroende variabeln, vilket avgjordes med hjälp av Levenes test. 

Data uppfyllde också antagandet om sfäricitet, vilket undersöktes med hjälp av 

Mauchlys test. Däremot bryter data i viss utsträckning antagandena avseende 

approximativ normalfördelning och outliers. Avseende normalfördelning avvek 

inte skevhet eller kurtosis signifikanta från normalfördelning varken vid inklusi-

on eller avslut för någon av grupperna och RF var vid inklusion och avslut relat-

ivt normalfördelad för kontrollgruppen. Däremot avvek RF-poängen i MBT-
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gruppen från enligt Kolmogorov-Smirnovs test av normalitet från normalfördel-

ningen både vid inklusion (D(12) = 0.80, p = .010) samt avslut (D(12) = 0.252, p = 

.034), se figur 2 och 3 nedan.  

 

 
Figur 2. Frekvensfördelning av RF i experimentgruppen (MBT) vid inklusion. 
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Figur 3. Frekvensfördelning av RF i experimentgruppen (MBT) vid avslut. 

 

Outliers i data kontrollerades med hjälp av en boxplot. Två outliers hittades i ex-

perimentgruppen (MBT) vid avslut, se figur 4 nedan. Figuren visar att RF för 

patient 22 respektive 36 avvek mer än 1.5 gånger kvartilavståndet. Jag provade 

att göra en ny ANOVA utan dem, men resultatet skilde sig inte från den första 

ANOVAN, så de tycks inte göra någon skillnad för resultatet. Dessutom under-

sökte jag om några fall i urvalet påverkar data alltför mycket med hjälp av 

Cook’s distance. Den teststatistiken beskriver effekten av ett fall på hela mod-

ellen och utifrån Cooks och Weisbergs tumregel att värden över 1 kan påverka 

modellen orimligt mycket (Field, 2013) tycks de outliers som finns i föreliggan-

de urval inte utgöra ett problem då de rör sig mellan 0.00 och 0.20.  
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Figur 4. Boxplot över outliers i data. 

 

Den främsta begränsningen i data tycks alltså röra att antagandet om normalför-

delad data. Enligt Borg och Westerlund (2006) samt Norman (2010) fungerar 

dock ANOVA väl även vid relativt stora avvikelser från normalfördelningen; 

därför bedöms den trots allt lämplig som teststatistik för studien. 

 

Variansanalys 

En 2*2 ANOVA med upprepade mätningar, med behandlingsarm (MBT i tillägg 

till TAU respektive enbart TAU) som grupperingsfaktor, mättillfälle (inklusion 

respektive avslut) som upprepningsfaktor och RF som beroende variabel visade 

inte på någon interaktionseffekt behandlingsarm*mättillfälle (F1, 20 = .093, p = 

.763). Hypotesen får alltså inte stöd av resultatet. ANOVA:n visade inte heller 

någon huvudeffekt av mättillfälle (F1, 20 = 2.637, p = .117).  

 

Interbedömarreliabilitet 

Nio av de inklusions-BRFI:er jag skattade kunde testas avseende interbedömar-

reliabilitet mot Lindqvist och Mechlers (2013) två oberoende RF-skattningar. 

Intra class correlation (ICC) beräknades till .85. Lindqvist och Mechler (2013) 

har utöver sina oberoende skattningar gjort en gemensam skattning på 19 av de 
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inklusions-BRFI:er jag RF-skattat, ICC beräknades mellan deras sådana och 

mina till .85. Interbedömarreliabiliteten är i båda fallen att klassa som god.  

 

Bortfallsanalys 

Två oberoende t-test genomfördes för att undersöka eventuella skillnader i RF 

avseende de patienter som fullföljde behandling respektive avslutade i förtid. 

Medelvärden och standardavvikelser för de som fullföljde och för dem som 

avsluts-RF saknas för inom respektive behandlingsarm presenteras i tabell 6 

nedan.  

 

Tabell 6. RF vid inklusion (N = 39) 

Behandlingsarm M SD N 

MBT – fullföljt 3.33 1.15 12 

MBT – bortfall 3.20 1.32 10 

TAU – fullföljt  4.20 1.32 10 

TAU – bortfall  2.43 1.27 7 

 

 

Mellan de patienter som fullföljde behandlingen respektive de som föll bort i 

MBT-armen förelåg ingen signifikant skillnad i RF vid inklusion. Mellan de 

patienter som fullföljde respektive de som föll bort i kontrollgruppen förelåg 

däremot en signifikant (p = .014) skillnad i RF vid inklusion, där de som full-

följde hade en högre RF (M = 4.2, SD = 1.32) vid inklusion än de som senare 

föll bort (M = 2.4, SD = 1.27). 

 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var undersöka om mentaliseringsförmågan 

(operationaliserad som reflective functioning, RF) ökar mer som följd av be-

handling med MBT i kombination med sedvanlig behandling för substansbero-

ende (TAU) än som följd av behandling med enbart TAU, för en patientgrupp 

med borderline personlighetssyndrom (BPS) och samtidigt substansberoende. 

Inga signifikanta förändringar i RF hittades, vare sig som en interaktionseffekt 

mellan mättillfälle och behandlingsarm eller som huvudeffekt av mättillfälle. 

Det innebär att det utifrån denna studie inte går att säga att patienterna förändras 

olika med avseende på RF beroende på vilken av behandlingarna, MBT i komb-

ination med TAU eller enbart TAU, de gått i under 18 månader. Det går inte 

heller att säga att någon av behandlingarna ledde till någon förändring i RF, när 

hänsyn inte tas till behandlingsarm utan medelvärdet för alla patienternas RF vid 

inklusion jämförs med gruppens RF- medelvärde vid avslut.  

 

Resultatet stödjer således inte min hypotes om att patienter med BPS och 

samtidigt substansberoende som behandlas med MBT i tillägg till TAU skulle 

visa en större ökning avseende RF till följd av behandlingen än motsvarande 
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patientgrupp som behandlas enbart med TAU. Det stödjer inte heller grund-

tanken i MBT – att MBT-behandling ökar patientens mentaliseringsförmåga (se 

t.ex. Bateman & Fonagy, 2006).  

 

Resultatdiskussion 

En tolkning av resultatet är att behandling med MBT inte påverkar RF hos pati-

enter med BPS och samtidigt substansberoende. Det skulle innebära att MBT 

inte tillför något med avseende på förändringar i mentaliseringsförmåga för 

patientgruppen och alltså gå emot Philips et al.s (2012) hypotes. Kanske är det 

en patientgrupp med så komplex och tung symtombild att mentaliserings-

förmågan operationaliserad som RF är omöjlig att förändra på 18 månader. 

Möjligen skulle den MBT-behandling som användes i projektet behöva anpassas 

ytterligare till dubbeldiagnosen för att leda till förbättringar avseende RF. 

Philips et al. (2012) förespråkar att MBT i den här formen integreras med 

beroendevården, något som inte gjordes i MBTDD. Resultatet kan dock även 

tänkas ha påverkats av vilka patienter som klarade att hålla sig kvar i projektet, 

kontextuella faktorer som socialt stöd, kvaliteten på den MBT som användes i 

experimentgruppen samt behandlingens längd. 

 

RF vid inklusion var i studiens urval förvånansvärt högt, både utifrån patienter-

nas tunga symtombild och jämfört med tidigare publicerade studier på patienter 

med BPS. I föreliggande studie var RF vid inklusion 3.73 (SD = 1.28, N = 22) 

vilket kan jämföras RF i studierna av Fonagy et al. (1996) på 2.7 (SD = 1.6, N = 

36), Fischer-Kern et al. (2010) på 2.7 (SD = 1.2, N = 92) samt Levy et al. (2006) 

på 2.86 (SD = 1.16, N = 22). De studierna hade dock inte samtidigt substansber-

oende som inklusionskriterie, även om det med tanke på den höga komorbiditet-

en (se t.ex. Trull et al., 2000) är troligt att en relativt stor del även av de patient-

erna hade samtidig beroendeproblematik. Det motiverar dock inte högre RF i 

föreliggande urval. Det är möjligt att några av patienterna i föreliggande urval 

hade ”falsk” BPS, det vill säga att symtom egentligen relaterade till missbruket 

feldiagnostiserats som BPS. Det har inte, vad jag vet, gjorts någon studie av 

mentaliseringsförmåga operationaliserad som RF för populationen med 

substansberoende men utan BPS, så även om substansmissbruk (liksom BPS) 

teoretiskt knutits till brister i mentaliseringsförmåga (Philips et al., 2012) är det 

svårt att uttala sig om vilken påverkan eventuella feldiagnostiserade patienter i 

MBTDD har på RF-medelvärdet i urvalet. Dessutom kan det tänkas att låg RF 

som effekt av missbruk, utan bakomliggande BPS, borde öka efter de 18 mån-

ader av nykterhet deltagande i MBTDD innebar, men resultatet visade inte på 

någon ökning avseende RF. Det kan även tänkas finnas kontextuella förklaringar 

till skillnader i RF-medelvärde för föreliggande uppsats jämfört med tidigare 

studier, exempelvis medelåldern bland deltagarna eller olikheter i patient-

populationerna vid de olika mottagningar där studierna genomförts. Dessutom 

skiljer sig föreliggande studie genom att skatta RF utifrån BRFI (istället för 
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AAI) samt direkt från film istället för transkription, vilket diskuteras mer utför-

ligt i metoddiskussionen.  

 

Resultatet avseende RF-medelvärdet vid inklusion skiljer sig dock även något 

från det Lindqvist och Mechler (2013) beräknade (M = 3.33, SD = 1.27) utifrån 

patienter inom ramen för samma projekt som föreliggande uppsats hämtar data 

från (MBTDD). Deras värde beräknades dock utifrån 33 patienter vid inklusion, 

medan mitt värde baseras på de 22 som även genomförde den avslutande 

BRFI:n. Bortfallsanalysen ger en möjlig förklaring till detta. Den visar att det 

bland patienterna som randomiserades till MBT inte förelåg någon skillnad i RF 

mellan de som fullföljde behandlingen och de som föll bort. RF vid inklusion 

tycks alltså inte ha spelat roll för huruvida de kom att fortsätta eller hoppa av. I 

kontrollgruppen däremot fanns det en signifikant (p = .014) skillnad i RF mellan 

de som fullföljde och de som föll bort, där de som fullföljde hade en högre RF 

vid inklusion, M = 4.2 (SD = 1.32) jämfört med M = 2.43 (SD = 1.27). Det tycks 

alltså ha skett ett selektivt bortfall i kontrollgruppen, där de med högre RF tycks 

ha klarat av att enbart fortsätta i sin vanliga beroendebehandling och vänta 18 

månader på att sedan erbjudas MBT, medan de med lägre RF av olika skäl hop-

pat av MBTDD. Utifrån mentaliseringsteori skulle det högre RF-medelvärdet 

kunna tänkas indikera att det varade relativt mer välfungerande patienterna som 

klarade den väntan. Då jag enbart skattade inklusions-BRFI för de patienter som 

fullföljde kan det tänkas vara en förklaring till det ovanligt höga RF-medelvärd-

et vid inklusion. Det kan också tänkas vara en delförklaring till den stora medel-

värdesskillnaden mellan behandlingsarmarna. RF tycks ha spelat roll för vilka 

kontrollpatienter som klarade att stå ut med 18 månaders väntan på psykoterapi 

men inte för vilka patienter som fullföljde MBT-behandlingen. 

 

Bortfallsanalysen kan tänkas bidra med en delförklaring till varför förändringen 

i RF inte är större i experiment- än i kontrollgruppen. Den indikerar att det tycks 

ha skett någon slags positiv selektion avseende RF i kontrollgruppen, så att det 

med hög RF vid inklusion hållit sig kvar i behandling, medan någon sådan sele-

ktion inte ägt rum i MBT-gruppen. Kanske skulle RF-medelvärdet i kontroll-

gruppen varit lägre både vid inklusion och avslut om även RF efter 18 månader 

för de patienter som hoppade av kunde räknas med. Relativt många (elva) av de 

22 patienterna i kontrollgruppen gick dessutom i någon form av behandling för 

sina BPS-symtom utanför MBTDD:s ramar (som mest 45 timmar). Det var inget 

projektledarna hade kontroll över och det kan ses som en realistisk spegling av 

hur de ofta går till i klinisk verksamhet. Även det kan tänkas påverka resultatet 

att det inte finns någon skillnad mellan de patienter som fick MBT i tillägg till 

TAU och de som inte fick det. En annan möjlig delförklaring är att patienterna 

var i ovanligt god form vid inklusion, då de varit nyktra och drogfria ett antal 

veckor för att få delta i projektet, vilket möjligen skulle kunna tänkas påverka 

RF. Dessutom kan det tänkas att de upplevde ett socialt stöd i form av peppning 
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inför deltagande från behandlare, intervjuare och övriga inblandade. Effekterna 

av detta kan tänkas ha minskat vid avslutsintervjun. Dessa förslag besvarar dock 

inte diskussionens primära fråga: Varför RF inte ökar som effekt av behandling 

med MBT, vilket var hypotesen utifrån teori och tidigare empiri. Vad jag vet har 

det inte gjorts några tidigare studier där RF använts som utfallsmått efter 

behandling i MBT. Av tidigare publicerade studier där RF använts som utfalls-

mått är det en RCT av Levy et al. (2006), som jämförde RF som utfallsmått efter 

behandling med TFP, DBT eller stödjande psykoterapi för patienter med BPS, 

samt en RCT av Fischer-Kern et al. (2015), som jämförde RF som utfallsmått 

efter behandling med TFP eller en icke-manualiserad behandling för BPS-

patienter, som i sitt upplägg mest liknar föreliggande. TFP är en psykoterapi-

metod som har en del likheter med MBT, exempelvis genom fokus på mentala 

tillstånd i en anknytningskontext (Fonagy & Bateman, 2006), och såväl Levy et 

al. (2006) som Fischer-Kern et al. (2015) fann signifikanta ökningar avseende 

RF efter ett års behandling med TFP för BPS-patienter, från RF 2.86 till 4.11 

respektive 2.75 till 3.31. Eftersom MBT är en metod som specifikt fokuserar på 

just mentaliseringsförmågan (RF) förväntade jag att finna liknande ökningar 

avseende RF i föreliggande urval. Föreliggande studies resultat, att det inte gick 

att finna några förändringar i RF till följd av MBT, går därför emot hypotesen.  

 

En nyligen publicerad studie som även den skrivits inom ramen för MBTDD 

(Möller, Karlgren, Sandell, Falkenström & Philips, 2016) fann en överlag låg 

följsamhet och trohet till MBT-manualen bland MBTDD-projektets terapeuter, 

utvärderat utifrån Karterud och Batemans (2011) bedömningsskala. Om det 

innebär att patienterna i experimentgruppen inte gick i MBT-behandling så som 

den är avsedd att utföras påverkar det givetvis möjligheterna att generalisera 

resultatet från föreliggande studie till effekterna av MBT för patienter med BPS 

och substansberoende. Samtidigt kan det tänkas att den bristande följsamheten 

och trogenheten till manualen hänger samman med den tunga och komplexa 

symtombilden som karakteriserar projektets deltagare, med hög samsjuklighet 

med såväl andra personlighetssyndrom som axel-1-syndrom, vilket kan tänkas 

påverka terapin. Många patienter med BPS har en otrygg ankytningsstil (Fonagy 

& Bateman, 2006) vilket kan tänkas påverka den terapeutiska alliansen. Dess-

utom var terapinärvaron relativt låg, på gruppnivå kom MBT-patienterna till 

ungefär hälften av alla terapisessioner. Detta kan antas vara faktorer som bidrog 

till att terapin inte gick att bedriva optimalt enligt manual. I ett större urval 

skulle det dock vara intressant att undersöka om terapeuters följsamhet till 

MBT-manualen har effekt på patientens ökning i RF.  

 

Det är också möjligt att patienter med en så här tung och komplex symtombild 

behöver en längre behandlingsfas än 18 månader. Bland annat utifrån hypotesen 

att det här är patienter som ofta har anknytningsproblem kan de tänkas behöva 
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en längre uppstartsfas för att skapa allians med behandlaren, samt en längre be-

handlingslängd för att uppnå positiva förändringar i RF. I snitt kom patienterna i 

MBT-behandlingsarmen till hälften av sina behandlingstillfällen. Det är möjligt 

att RF skulle kunna komma att förändras positivt senare i terapin, om patienter-

na erbjöds en längre behandling.  

 

På sikt, när data finns tillgängliga, skulle det vara intressant att jämföra RF med 

svårighetsgrad av BPS, som är den primära utfallsvariabeln i MBTDD-studien. I 

en tidig analys av MBTDD-projektets utfallsvariabler tycks det som att 

patienterna förbättras avseende vissa och försämras på andra. Samvarierar 

förändringar i RF med svårighetsgrad av BPS-symtom? De blandade resultaten 

avseende RF som utfallsmått i tidigare studier får Katznelson (2014) att 

konstatera att det kanske inte är så att symtomförbättring beror på ökad förmåga 

att mentalisera. Hon menar att det utifrån rådande forskningsläge inte går att 

säga att ett gott utfall av en psykoterapi alltid korrelerar med ökning i RF. Till 

exempel fann Rudden et al. (2006) i en RCT av förändringar i panikspecifik RF 

(PSRF) för patienter med paniksyndrom att positiva förändringar i PSRF till 

följd av behandling med panikfokuserad psykodynamisk psykoterapi (PFPP) 

tvärtemot förväntan inte korrelerade med symtomförbättring. Gullestad och 

Wilberg (2011) föreslår att förändring i RF kanske inte relaterar linjärt till 

förändringar i exempelvis psykoterapiprocess eller symtomatologi. De menar att 

patientens upplevelse av sina problem kanske är en funktion av sin RF, sin 

kapacitet att reflektera över sig själv och andra, så att om RF ökar kanske det 

även ökar symtomrapportering. De tänker sig dock att förändringar i RF i grund 

och botten kan tänkas lägga grunden för senare positiv förändring avseende 

symtom och interpersonella problem.  

 

Metoddiskussion 

Föreliggande studie kan betraktas som en pilotstudie av huruvida MBT-behand-

ling leder till ökningar i RF, ett teoretiskt samband som inte undersökts 

empiriskt tidigare. Det hade varit önskvärt med ett större urval för att under-

sökningen skulle få större power att upptäcka de eventuella förändringar i RF 

som MBT-behandlingen kan leda till, men den begränsade urvalsstorleken är 

ingen sannolik primär förklaring till nollresultatet i föreliggande uppsats. Med 

ett större urval skulle det dock kunna vara intressant att undersöka om föränd-

ringar i RF även inom behandlingsarmarna på olika sätt samvarierar med bland 

annat symtomatologi. 

 

Mentalisering operationaliserad som reflective functioning 

RF-skalan har i studier bedömts vara ett reliabelt och valitt instrument för ut-

värdering av individuell RF (Katznelson, 2014; Steele & Steele, 2008) men 

Choi-Kahn och Gunderson (2008) menar att mer empirisk forskning på dess 

validitet och reliabilitet behövs. Under RF-skattningen av intervjuunderlaget i 
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föreliggande studie upplevde jag RF som ett ganska grovt och förenklat mått på 

mentaliseringsförmåga. Flera av nivåerna i RF-skalan har underkategorier som 

beskriver RF ytterligare och eventuella förändringar dem emellan faller bort när 

en enda siffra används som totalskattning. Exempelvis har RF 3 (tveksam/låg 

RF) tre undergrupper: Naiv/simplistisk, överanalyserande/hyperaktiv respektive 

blandad RF. Om en persons RF förändras till följd av terapi från att ha varit 

hyperaktiv och överanalyserande till en naiv men ändå mer känslomässigt 

grundad RF så är det en förändring som inte syns i RF-siffran (3b förändras till 

3a). Dessutom upplevde jag det som svårskattat när patienter med helt olika 

mentaliseringsstil utifrån RF-manualen ändå ska tilldelas samma totalskattning. 

En person kan visa flera exempel på god eller ordinär RF under intervjun, men 

tydlig mentaliseringssvikt på vissa frågor (kategori 3c; blandad RF) medan en 

annan genomgående använder mentala tillstånd men på ett ytligt vis som inte 

tycks knutet till personliga erfarenheter (kategori 3a; naiv/simplistisk RF). Jag 

upplevde det då förenklat att ge dem samma totalskattning (RF 3). Riskerna för 

validiteten hos RF-konstruktet förknippade med detta har även diskuterats av 

Gullestad och Wilberg (2011), som argumenterar för att utvärdera RF utifrån en 

tredimensionell skala snarare än som ett totalpoäng för att öka validiteten av be-

greppet. De menar att vissa aspekter av RF tycks kunna förändras av psykoterapi 

men att ett globalt, kvantitativt RF-mått är för grovt för att fånga komplexiteten i 

olika dimensioner av förmågan. En nackdel med en sådan operationalisering av 

mentaliseringsförmåga skulle dock kunna tänkas vara minskad användbarhet, 

validitet och reliabilitet i forskningssammanhang, då det kan tänkas göra kon-

struktet alltför komplext. Däremot kan en mer multidimensionell operationali-

sering tänkas har fördelar vid utvärderingar av mentalisering i ett kliniskt 

sammanhang. 

 

Choi-Kahn och Gunderson (2008) problematiserar även användandet av en 

totalpoäng för att beskriva individens RF med utgångspunkt i den för BPS-

patienter typiska profilen av en mentaliseringsförmåga som varierar med kon-

text. RF kan för patientgruppen tänkas variera mycket beroende på till exempel 

kontext och aktuell stressnivå. De menar, liksom Gullestad och Wilberg (2011) 

och Levy et al. (2006) att RF som totalpoäng riskerar att undervärdera komplex-

iteten i mentaliseringsbegreppet. Dessutom fångar RF inte heller i vilka kontext-

er mentaliseringen sviktar eller vilka av mentaliseringsförmågans dimensioner, 

exempelvis inre-yttre eller själv-andra, eventuella brister främst gäller (Allen et 

al., 2008). RF fångar inte heller alla dimensioner av mentalisering, exempelvis 

utvärderas framförallt explicit, snarare än implicit, mentalisering. I föreliggande 

studie innebär det senare inget problem, eftersom det specifikt är den explicita 

mentaliseringen som antas vara viktig att stärka hos patienter med BPS, för att 

öka deras förmåga att reflektera kring mentala tillstånd (Bateman & Fonagy, 

2006). Däremot är kanske RF ett för grovt instrument för att upptäcka subtila 
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förändringar i mentaliseringsförmåga, som ökad balans på de fyra dimension-

erna.  

 

Utöver ovanstående rör det sig om en patientgrupp där många av deltagarna 

varit i kontakt med psykiatri, beroendevård och behandling av typ tolvstegs-

modell under längre perioder av sitt liv sedan innan. Det kan tänkas att en del av 

patienterna, som en konsekvens av detta, har vissa ”färdigförpackade” historier 

om sig själva och händelseförlopp sedan tidigare, vilket ger deras berättelser en 

kvalitet av att vara ”canned”, det vill säga lite ytliga, klyschiga och språkbundna 

snarare än tecken på äkta mentalisering. Det upplevde jag förekom i flera av pat-

ienternas svar på frågorna i BRFI. Även detta kan tänkas påverka vilken RF de 

bedöms ha, uttalanden som en gång var genuint mentaliserande kan genom upp-

repningar i olika terapier kommit att bli narrativ som i ett RF-sammanhang 

skattas som relativt låga ur mentaliseringssynpunkt.  

 

Reflective functioning skattad utifrån the brief reflective function interview  

Det RF-medelvärde för patienter med BPS och samtidigt substansberoende som 

beräknades i föreliggande uppsats var högre än de som beräknats i tidigare studi-

er på patienter med BPS (t.ex. Fischer-Kern et al., 2010; Fonagy et al, 1999; 

Levy et al., 2006). En möjlig delförklaring (utöver den diskuterad utifrån bort-

fallsanalysen, ovan) är skillnader i skattningsförfarandet. RF-skattningar görs 

vanligen utifrån transkriberade intervjuer men i tidsbesparande syfte gjordes de i 

föreliggande uppsats direkt från filminspelning, efter att Lindqvist och Mechler 

(2013) funnit att interbedömarreliabiliteten mellan skattningar gjorda utifrån 

film respektive transkription av samma film är att betrakta som god. Jag upp-

levde det som positivt för helhetskänslan av en intervju att inte gå vägen via 

transkription, det var lättare att få en känsla för hur patienten förde sig – när jag 

övade RF-skattning på transkriberade AAI-intervjuer upplevde jag en större 

tendens att fastna i detaljer. Det kan dock samtidigt tänkas ha varit en fördel; 

med film finns risken att som skattare mer eller mindre omedvetet skapa sig en 

bild av vem patienten är baserat på tonläge, framtoning och utseende på ett annat 

vis. Det kan tänkas ha påverkat upplevelsen av mentaliseringsförmågan och 

eventuellt färga RF-skattningen, trots att jag försökte undvika det genom att 

kasta om ordningen på filmerna för att komma runt risken att se en patients 

intervju i relation till den intervju jag sett precis innan, samt genom att reflektera 

kring mina tankar om patienterna och hur det kunde tänkas färga min skattning.  

 

Vid en undersökning av validitet och reliabilitet av RF-skattning på BRFI- 

kontra AAI-intervjuer fann Rutimann och Meehan (2012) en signifikant korre-

lation samt god interbedömarreliabilitet dem emellan och drog slutsatsen att 

BRFI tycks vara ett reliabelt, valitt och strömlinjeformat alternativt till AAI för 

att koda RF. När jag efter en fas av att RF-skatta AAI och genomföra reliabili-

tetstestet övergick till att skatta RF på BRFI upplevde jag det dock som att de 
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skiljer sig från varandra på många aspekter. Min upplevelse är att BRFI inte ut-

manar mentaliseringsförmågan i samma utsträckning som AAI och att den inte 

har samma potential att provocera fram mentaliseringssvikt. I AAI är demand-

frågorna utformade så att det upplevs konstigt om de besvaras utan att mentala 

tillstånd nämns, men det är inte lika tydligt i BRFI. Speciellt en fråga (”varför 

valde du att berätta om just mamma/pappa?”) besvarades av väldigt många 

patienter konkret utan att det blev ”konstigt”. BRFI innehåller inte heller frågor 

kring trauma och upplevelser av att bli avvisad i samma utsträckning som AAI 

och patienten ges möjlighet att välja vilken förälder hen vill prata om, snarare än 

att tvingas prata om båda. Det är möjligt att flera av patienterna i MBTDD 

skulle få lägre RF-skattningar om de uppmanats berätta om relationen till båda 

föräldrarna. Att informanten i BRFI enbart ombeds berätta om en av dem ger 

möjlighet att avstå från att berätta om den förälder anknytningsrelationen är som 

mest ansträngd till och där kanske eventuella brister i RF skulle bli mest synliga. 

Rutimann och Meehans (2012) studie gjordes på ett icke-kliniskt urval och i ett 

sådant kanske möjligheten att välja inte spelar lika stor roll som för patienter 

med BPS, som på gruppnivå oftare har mer ansträngda anknytningsrelationer. 

Rutimann och Meehan (2012) fann dessutom en del diskrepans mellan RF-

skattningar baserade på AAI respektive BRFI på den låga delen av skalan och 

många av skattningarna i det här urvalet hamnade just där, vilket kan tänkas 

påverka pålitligheten av BRFI som instrument för den här patientgruppen. Det 

kan alltså tänkas att BRFI på flera vis är sämre än AAI för att utvärdera RF i den 

aktuella patientgruppen, då den inte tycks utmana och aktivera anknytnings-

systemet på samma vis. 

 

I studien hade jag inte heller kontroll över att se till att patienterna pratade om 

samma förälder vid inklusion som avslut och inte tillräckligt stort urval för att 

kunna göra analyser utifrån hur de valde. Det är därför möjligt att någon som 

kanske valde att vid inklusion tala om den av de anknytningsrelationer hen 

upplevde som tryggast, vid avslut istället vågade sig på en mer problematisk 

anknytningsrelation. Rent hypotetiskt skulle det kunna tänkas påverkat varför 

RF inte ökade som förväntat i MBT-gruppen. Om en patient skattats som en RF 

4 utifrån en inklusions-BRFI där hen talar om en relativt trygg anknytnings-

relation men vid avslut vågar sig på en mer smärtsam anknytningsrelation och 

mentaliserar kring den på ett vis som skattas som RF 3 skulle det på ett vis 

kunna ses som en ökad mentaliseringsförmåga om patienten vid inklusion inte 

hade kunnat mentalisera alls kring den relationen. Hade skattningen gjort utifrån 

en AAI hade RF-skattningen kanske höjts efter terapi, medan RF utifrån BRFI 

snarare indikerar en sänkt mentaliseringsförmåga. Möjligheten att välja anknyt-

ningsrelation medför också att det blir svårt att uttala sig om RF har förändrats 

globalt eller möjligen mer relationsspecifikt, till den anknytningsperson patient-

en väljer att berätta om, efter behandlingen. Metodologiskt hade RF-skattningen 

därför varit mer reliabel om den gjorts utifrån AAI. 
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Intervjuförfarandet 

En del aspekter av intervjusituationen kan tänkas ha påverkat resultatet. Alla 

deltagare kom inte till alla intervjutillfällen, men för dem som gjorde det innebar 

det att de besvarade BRFI för fjärde gången vid avslut (utöver vid inklusion, 

månad sex och tolv). Det kan tänkas att de vid det laget inte blev lika överraska-

de av frågorna och därmed inte upplevde en lika stark anknytningsaktivering, 

eller att de ”vant sig” vid intervjun och svarade mindre utförligt än de skulle 

kunna gjort. Dessutom besvarades BRFI:n som del av ett intervjupaket, vilket ur 

RF-skattningssynpunkt utgjorde en nackdel då patienterna ibland refererade till-

baka till saker de nämnt i andra intervjuer, som jag som skattare inte hade till-

gång till. Det gjorde RF mer svårskattad. Det kan också tänkas att de var trötta i 

intervjusituationen (BRFI administrerades vanligen mot slutet av interjupaketet) 

och kanske svarade mindre utförligt därför. Dessutom kan det tänkas att vissa 

deltagare ansträngde sig mer för att vara intervjuaren till lags och göra ett gott 

intryck vid inklusionstillfället än vid avslut, eftersom de då ännu inte visste om 

de skulle få MBT eller ej. 

 

Som skattare upplevde jag att alliansen mellan patient och intervjuare till viss 

del kan ha påverkat i vilken utsträckning patienten dels gavs chansen att 

mentalisera, men också till vilken grad patienten ansträngde sig. I en film 

avbröts till exempel patienten mitt i en mentaliserande passage av en konkret 

fråga från intervjuaren. Relationen till intervjuaren antas inte påverka patientens 

mentaliseringsförmåga kring föräldern, då BRFI avser trigga anknytning till den 

förälder som diskuteras och det är den anknytningen som är aktiv (Steele & 

Steele, 2008). Relationen till intervjuaren skall alltså inte spela roll ur det 

avseendet, men de olika intervjuarna hade lite olika stil och som skattare 

upplevde jag att vissa intervjuare tycktes ha lättare att uppmuntra mentalisering 

hos patienten. Vissa patient/intervjuare-dyader tycktes också ha bättre allians i 

intervjusituationen, och om det fick patienten att anstränga sig mer kan det 

också tänkas ha påverkat resultatet. I en del patienters fall tyckte jag det var 

tydligt att patienten ansträngde sig och på olika sätt agerade alliansfrämjande i 

relation till en av intervjuarna, men agerade defensivt och avvisande i relation 

till en annan (i en annan film). Ett sätt att hantera den felkällan skulle vara att 

använda samma intervjuare vid inklusions- som avsluts-BRFI, men av olika 

anledningar var det inte möjligt i MBTDD-projektet. 

 

Brister och begränsningar 

En begränsning var att urvalet var litet, endast 22 patienter ingick i den här upp-

satsens underlag, när förhoppningen inom MBTDD ursprungligen var att minst 

66 patienter skulle fullfölja projektet för att få power nog att upptäcka förvänta-

de förändringar i utfallsvariablerna. Dessutom var det många av patienterna i 

kontrollgruppen som fick någon form av behandling för sina borderlinesymtom 
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och det kan tänkas påverka att det inte gick att hitta någon skillnad mellan de två 

grupperna avseende förändringar i RF. En annan brist var att inte alla intervjuare 

höll sig till intervjuguiden utan kortade av eller formulerade om frågor, vilket 

naturligtvis påverkar reliabiliteten och validiteten av BRFI. Det kan tänkas göra 

att vissa patienter inte fick samma möjlighet som andra att visa på mentalisering. 

Avseende skattningsproceduren uppfattade jag det som en begränsning att vara 

ensam RF-skattare, jag tror det hade varit en fördel att få jämföra och diskutera 

RF-skattningar i svåra fall i större utsträckning än vad som var möjligt vid den 

här uppsatsen, även om interbedömarreliabilitetstesten som genomfördes visar 

på god överensstämmelse med andra som oberoende av mig skattat samma 

patienter. 

 

Slutsatser  

Föreliggande uppsats har undersökt ett hittills outforskat område, nämligen 

huruvida mentaliseringsbaserad terapi (MBT) leder till förändringar i 

mentaliseringsförmåga. Den kan därför betraktas som en pilotstudie på området. 

Uppsatsen avsåg undersöka effekten av MBT i tillägg till sedvanlig beroende-

vård på mentaliseringsförmåga operationaliserad som reflective functioning 

(RF) för patienter med borderline personlighetssyndrom (BPS) och samtidigt 

substansberoende. Inga förändringar i RF hittades som följd av MBT. Uppsatsen 

ger alltså inte belägg för att RF ökar som en effekt av behandling med MBT i 

den här formen för den här patientgruppen. Det finns dock en del osäkerhets-

faktorer vilket påverkar med vilken säkerhet det går att dra slutsatser utifrån 

resultatet. Bland annat var urvalet begränsat, bortfallet stort och dessutom selek-

tivt och behandlarna i MBT visade inte önskvärd kompetens i och följsamhet till 

MBT-manualen. Det kan också tänkas att RF kan förändras till följd av MBT i 

patientgrupper med andra symtombilder.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Framförallt skulle det vara intressant med studier av effekten av MBT på RF i 

olika patientgrupper, exempelvis på patienter med BPS men utan den tunga 

komorbiditet som urvalet i föreliggande studie hade, eftersom den hypotetiska 

effekten av MBT på RF inte undersökts empiriskt. För vidare forskning på den 

aktuella patientgruppen skulle det vara intressant med en ny och större studie, 

med modifieringar utifrån det som diskuterats i metoddiskussionen (som att 

urvalet i MBTDD till följd av bortfall blev litet och att MBT inte genomfördes 

på ett optimalt vis) för att undersöka om RF faktiskt påverkas av MBT. Andra 

möjliga modifieringar skulle kunna vara att skatta RF utifrån AAI istället för 

BRFI, då den senare inte tycks passa patientgruppen speciellt väl samt att låta bli 

att genomföra intervjun vid sex och tolv månader för att undvika de negativa 

effekter det kan tänkas ge att patienterna vänjer sig vid den. Optimalt sett skulle 
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även intervjun genomföras fristående, snarare än som sista delen i ett intervju-

paket. En viktig förbättring skulle även vara att integrera beroendevården och 

MBT-behandlingen. Med ett större urval skulle det kunna vara intressant att 

undersöka om eventuella förändringar i RF inom behandlingsarmarna på olika 

sätt samvarierar med bland annat symtomatologi, exempelvis genom att använda 

mixed models som statistisk metod för att undersöka vad som är terapeut- 

respektive patient- och behandlingseffekt. Det skulle då också vara intressant att 

undersöka om terapeuternas följsamhet till MBT-manualen har effekt på 

eventuella förändringar i RF hos patienterna. 

 

Sambandet mellan substansberoende och BPS på neurobiologisk nivå samt att 

de har en gemensam grund i mentaliseringssvikt är hittills bara teoretiskt. Det är 

möjligt att beroendet i själva verket är relativt frikopplat från personlighetsprob-

lematiken och det skulle kunna bidra till att förklara varför behandlingen i 

MBTDD inte får önskad effekt på RF. Hypotesen som hela projektet vilar på, att 

mentaliseringssvikt kan leda till missbruk, måste också undersökas vidare, då 

det inte gjorts empiriska studier på det tidigare. Det skulle även vara intressant 

att undersöka eventuella skillnader i RF mellan nyktra kontra missbruksperioder. 

Exempelvis skulle man i en longitudinell studie kunna undersöka om RF för-

ändras hos en person efter en längre tid av substansberoende och om det kan 

leda till utveckling av BPS-liknande symtom. Då skulle man även kunna under-

söka om tillfrisknande från beroendet skulle kunna leda till återhämtad 

mentaliseringsförmåga. Rent hypotetiskt skulle det kunna vara så att en person 

med trygg anknytning och god mentaliseringsförmåga ändå utvecklar ett starkt 

substansberoende rent kemiskt och hamnar i missbruk trots sina psykologiska 

resurser. Detta skulle vara en slags grundforskningsfråga, att utforska om det 

finns en koppling mellan BPS, substansberoende och RF, samt om det finns 

undergrupper. Om det inte finns något samband, eller om det bara finns i vissa 

fall, skulle det innebära att beroendet inte alltid går att göra begripligt utifrån 

mentaliseringstermer.  

 

Avslutningsvis skulle det även vara intressant med fler fallstudier, liknande den 

av Morken, Karterud och Arefjord (2014) men med mentaliseringsförmåga 

operationaliserad som RF. I en fallstudie skulle man kunna undersöka hur 

eventuella förändringar i RF ser ut samt om de samvarierar med andra variabler 

som symtom eller terapeutens MBT-kompetens. Det skulle också vara intressant 

att följa utvecklingen av RF hos de patienter i MBTDD:s urval som fortsatte 

MBT i mer än 18 månader, för att undersöka om det är så att RF möjligen ökar 

först efter en längre tid. 
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