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ATT BILDA ALLIANS MED BORDERLINEPATIENTER 
PÅ BEHANDLINGSHEM* 

 
  Elisabeth Nürnberg 

 
I psykoanalytisk litteratur beskrivs svårigheten att med borderlinepatienter 
bilda, en för en framgångsrik behandling nödvändig, arbetsallians och att 
det är en process som kräver tid. Svårigheterna bottnar i att patienternas 
primitiva försvarsmekanismer i hög grad präglar relationen. I studien 
undersöks hur personalen på ett behandlingshem beskriver arbetet med 
borderlinepatienter och vägen till en arbetsallians. Sex anställda vid ett 
behandlingshem intervjuades om sitt arbete med borderlinepatienter. De 
fick även fylla i ett frågeformulär om interventioner. Intervjuerna 
analyserades via meningskategorisering. Resultatet visar på svårigheter att 
bygga upp en fungerande arbetsallians, vilket bekräftar den bild som 
beskrivits i litteraturen. Resultatet pekar också på vikten av en fungerande 
allians med uppdragsgivarna, som är kommuner eller landsting, för att 
gemensamt med behandlingshemmet kunna verka för att patienten beviljas 
en adekvat behandlingstid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
* Tack till de sex personer som så generöst delade med sig av sina erfarenheter av sitt krävande arbete med 
borderlinepatienter. Jag vill också tacka min handledare Bo Sigrell för alla visa synpunkter och ovärderliga 
hjälp med denna uppsats.  
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För att en psykoterapeutisk behandling framgångsrikt ska kunna genomföras krävs en 
fungerande arbetsallians mellan patient och terapeut. I psykoanalytisk litteratur talas om 
svårigheter att i psykoterapi från början bilda en allians med borderlinepatienter vars 
primitiva försvar präglar i hög grad relationen. Därigenom saknas den sedvanliga basen för 
en terapeutisk allians (Crafoord, 1986). Enligt Kernberg (1994) stärks samarbetet 
allteftersom det iakttagande självet gradvis byggs upp under en framgångsrik terapi. 
 
Redan under andra hälften av 1800-talet upptäckte man att det fanns en patientgrupp som 
befann sig i ett psykologiskt gränsland (borderline). Under 1950-talet började 
psykoterapeuter och psykoanalytiker att använda sig av beteckningen borderline för en 
grupp patienter som medvetet kunde uppleva primärprocessmaterial men som i allmänhet 
hade en god förmåga till verklighetsprövning (t.ex. Knight 1953 och Rapaport, Gill & 
Schafer, 1945-46 refererade i Kernberg, 1983).  
 
Även om dessa patienter kunde drabbas av ”mikropsykoser” ansågs de stabila i sin 
verklighetsuppfattning.  De kunde vara oralt fixerade samtidigt som de hade aggressiva 
tendenser som inte var förbundna med något speciellt stadium i den psykosexuella 
utvecklingen. Ofta uppvisade de kraftiga stämningsskiftningar och känslokast och de hade 
dessutom en framträdande tendens att uppfatta betydelsefulla andra som antingen 
”allgoda” eller ”allonda”. De föreföll vara fixerade i en dyadisk kamp mellan känslan av 
att bli totalt insnärjd, vilket de fruktade skulle utplåna deras identitet, och känslan av total 
isolering, vilket de upplevde som en traumatisk övergivenhetskänsla (Crafoord, 1986; 
Kernberg, 1983 och 1994; McWilliams, 2001).  
 
År 1980 var begreppet borderline så etablerat att det togs med i DSM-III som en typ av 
personlighetsstörning. Utvecklingen av objektrelationsteorin har betytt mycket för 
förståelsen och behandlingen av borderlinepatienter (McWilliams, 2001; Kernberg, 1994). 
 
Borderlinepatienter kan enligt McWilliams (2001) identifieras genom sin upptagenhet med 
separations-individuationsteman. Hon redogör för sex nivåer i borderlinepatientens 
personlighetsstruktur. 
 

1) Huvudsaklig försvarsstrategi: Användning av primitivt försvar. 
2) Identitetsintegration: Har svårt att beskriva sig själva och signifikanta andra. Verkar 

aldrig bisarra. Vet att de existerar. 
3) Verklighetsförankring: Har verklighetsprövande förmåga. 
4) Förmåga att observera den egna patologin: Har begränsad eller ingen förmåga att 

observera delar av sin egen patologi. 
5) Den primära konflikten: Den centrala emotionella konflikten är fruktan för närhet 

och att bli uppslukad kontra ensamhet och att bli traumatiskt övergiven. Rör sig 
ständigt fram och tillbaka i relationer, inklusive terapirelationer. Störningen går att 
härleda till andra levnadsårets närmandefas i separations-individuationsprocessen 
(Mahler, 1975). 

6) Överförings- och motöverföringspotential: Terapeuten uppfattas ofta som bra eller 
dålig, motöverföringsreaktionerna starka och upprivande. 

 
McWilliams (2001) har utarbetat en egen modell för samspelet mellan utvecklingsnivå och 
personlighetstyp. Hon utgår från de aktuella klassifikationsmodellerna psykotisk, 
borderline- och neurotisk personlighetsstruktur när hon talar om ”utvecklingsnivåer” och 
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åtta personlighetstyper. Personlighetstyperna representerar patientens huvudsakliga typ av 
försvar eller kombination av försvar. 
 

 Utvecklingsnivåerna är  
 

1. Psykotisk  
2. Borderline   
3. Neurotisk-Frisk  
 

Utvecklingsnivåerna befinner sig på ett kontinuum. När det gäller borderline finns det 
således de som kan ligga närmare den neurotiska utvecklingsnivån och de som kan 
ligga närmare den psykotiska. Utvecklingsnivån är avgörande för behandlingen medan 
personlighetstypen ger en vidare vägledning om lämpligt terapeutiskt förhållningssätt.  
 
 Personlighetstyperna är 
 

1. Psykopatisk  
2. Narcissistisk  
3. Schizoid  
4. Paranoid  
5. Masochistisk  
6. Tvångsmässig  
7. Hysterisk  
8. Dissociativ  

 
Enligt McWilliams finns det inte något absolut samband mellan personlighetstyp och 
utvecklingsnivå även om vissa oftare sammanfaller med primitiva försvarsmekanismer 
och andra med mer utvecklade försvar. Det innebär därför enligt denna modell inte att 
t.ex. en narcissistisk personlighetstyp behöver vara patologiskt narcissistisk utan det 
beror främst på vilken utvecklingsnivå denne befinner sig på. Någon ”borderline 
personlighetstyp” har hon inte utan hon hänför borderline till en bestämd 
utvecklingsnivå, vilket hon således inte gör med narcissism. 
 

Kernbergs (1994) beskrivning av borderlinestörningen sammanfaller till största delarna 
med McWilliams. Han gör dock inte samma indelning i personlighetstyper och 
utvecklingsnivåer. Kernberg baserar diagnosen ”borderline personlighetsorgansation” på 
de tre kriterierna identitetsdiffusion, försvarsoperationerna och förmågan till 
verklighetsprövning: 
 

 Identitetsdiffusion innebär bristande integration av självuppfattningen eller av 
betydelsefulla andra och yttrar sig i patientens upplevelse av tomhet, 
motsägelsefulla självuppfattningar, motsägande beteende, utarmad och motsägande 
varseblivning av andra och oförmåga att förmedla en bild av sig själva och samspel 
med sina betydelsefulla andra. Borderlinepatienter har ofta svårt att hantera tid, 
vilket ingår i identitetsdiffusionssyndromet. 

 Försvarsoperationernas nivå: Borderlinepatienter använder sig i hög grad av s.k. 
primitiva försvar vilka centreras kring försvaret klyvning eller splitting. 
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 Den verklighetsprövande förmågan är intakt utom då patienten utsätts för kraftig 
stress, droger eller i en psykoterapi.  De har dock tendens att använda sig av 
primärprocesstänkande. 

 
”Borderline personlighetsorganisation” tar sig även uttryck i sekundära strukturella drag 
som bristande impulskontroll, bristande ångesttolerans, bristande förmåga att sublimera 
driftimpulser, överjagspatologi med infantila eller omogna värdesystem, motstridande inre 
moraliska krav liksom kaotiska objektrelationer som är en direkt följd av 
identitetsdiffusion och primitiva försvarsoperationer.  
 
För personer på borderlinenivå förespråkar McWilliams expressiv psykoterapi i motsats till 
personer på neurotisk-frisk nivå där hon rekommenderar klassisk psykoanalytisk 
behandling eller på psykotisk nivå där hon anser att stödjande terapi är det riktiga. Detta 
baserar hon på resonemanget att patienter på dessa olika nivåer har olika grundläggande 
resurser och behov eller brister som det måste tas hänsyn till i behandlingen. En person 
med en tidig störning behöver t.ex. stöd för att hålla samman sig själv medan en person på 
neurotisk nivå har goda resurser för traditionell psykoanalytisk eller psykoterapeutisk 
behandling. Kernberg förespråkar liksom McWilliams expressiv psykoterapi för 
borderlinepatienter. Målet för terapin bör vara att öka patientens förmåga att uppleva själv 
och andra som samlade, integrerade, realistiskt uppfattade individer, och att minska 
behovet att använda rigida försvar. Detta kan utmynna i en ökad förmåga att kontrollera 
impulser, tolerera ångest, modulera affekter, sublimera drifter, utveckla stabila, 
tillfredställande och nära relationer. 
 
Borderlineförsvaren 
Klyvning och andra besläktade försvarsmekanismer som projektiv identifikation, 
projektion, omnipotent kontroll och nedvärdering, förnekande och primitiv idealisering 
utgör de typiska borderlineförsvaren och de har till uppgift att skydda jaget från konflikt 
genom att dissociera motsägande upplevelser av självet och betydelsefulla andra 
(Kernberg, 1994). 
 
Klyvning (splitting) innebär uppdelning av självet och yttre objekt i ”allgoda” och 
”allonda”, vilket får till följd plötsliga och fullständiga omsvängningar i alla känslor kring 
sig själv eller i synen på en annan person. Igra (1983) beskriver att syftet med klyvning är 
att bevara och skydda de idealiserade själv- och objektbilderna från det ondas 
underminerande inverkan. Därigenom undviks ångest och en fördjupad identitetsförvirring. 
Igra pekar på hur alla integrativa strävanden hos borderlinepatienter hindras av klyvningen 
och hur det omöjliggör en upplevelse av både positiva och negativa känslor mot samma 
person. Det omöjliggör på samma sätt förmågan att uppleva inre konflikter. Dessa 
externaliseras istället och upplevs som konflikter med omgivningen. Genom försvaret 
klyvning kan således ett totalt självförakt uppträda sida vid sida av storslagna känslor, utan 
att det upplevs som motsägelsefullt. 
 
Genom försvaret projektiv identifikation förläggs de egna destruktiva själv- och 
objektbilderna hos andra människor varvid en viss befrielse från upplevelsen av att själv 
vara ond och förstörande uppnås. Även högt skattade aspekter kan förläggas hos andra 
personer men då i syfte att bevara dem. Projektiv identifikation karaktäriseras av 
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1) Tendensen att även i fortsättningen uppleva impulsen som samtidigt projiceras på 
den andra personen. 

2) Fruktan för den andra personen, som ses som präglad av den projicerade impulsen 
eller under dess inflytande. 

3) Behovet av att kontrollera personen, ofta på ett sådant sätt att det hos personen 
framkallar beteende som förefaller bekräfta projektionen. 

 
Försvaret projektion ligger på högre nivå än projektiv identifikation och kännetecknas av 
att patienten tillskriver någon annan en impuls som han själv bortträngt (Kernberg, 1994). 
Det är inte något typiskt borderlineförsvar om det inte kopplas till projektiv identifikation. 
Crafoord (1984) påpekar att till skillnad från projektion är projektiv identifikation en 
interaktion som inbegriper två personer. 
 
Som försvar mot yttre och inre hot finns hos borderlinepersonligheten också omnipotent 
kontroll och nedvärdering. Både omnipotens och nedvärdering är derivat av 
klyvningsoperationer. Försvaren representeras av aktivering av jagtillstånd som speglar ett 
i hög grad uppblåst, grandiost, omnipotent själv med anknytning till förringade och 
nedvärderande representationer av andra, inberäknat projektionen av nedvärderade 
aspekter av självet (Kernberg, 1994). Genom att se sig själv som storslagen och osårbar 
söker patienten försvara sig mot attackerande och förföljande objekt, både i den inre och 
yttre verkligheten. Som nödvändigt stöd i denna strävan söker borderlinepatienten ständigt 
försvarsallianser med personer han idealiserar. Kravet är att de skall uppträda som lydiga 
förlängningar av borderlinepatienten själv. När objektet inte lever upp till hans krav 
nedvärderas, avfärdas och avvisas det som odugligt och oanvändbart. Genom sitt förakt 
söker patienten göra det tidigare idealiserade objektet ofarligt och ynkligt för att hindra det 
från att återuppstå som en mäktig förföljare. Dessutom är nedvärderingen det skoningslösa 
straff objektet utsätts för, därför att det inte tillfredställt borderlinepatientens alla behov 
(Igra, 1983). 
 
Exempel på förnekande hos borderlinepatienter uppträder när de uppvisar dissocierade 
medvetandeområden. Patienterna är medvetna om att de varseblivningar, tankar och 
känslor som de ibland hyser för sig själva eller för andra, står i fullständig motsättning till 
dem som de har eller har haft vid andra tidpunkter, men denna insikt har ingen 
känslomässig relevans och kan inte påverka deras inställning i nuet (Kernberg, 1994). En 
patient kan vara medveten om att han förra timmen prisade och högaktade den terapeut 
som han två dagar senare inte ser något försonande drag hos utan bara föraktar. Men detta 
faktum saknar känslomässig mening för honom. Han förnekar relevansen av den tidigare 
känslan och kan därför inte sammanföra den med den aktuella motsatta känslan (Igra, 
1983). 
 
Ytterligare ett försvar mot de destruktiva inre krafterna är primitiv idealisering av yttre 
objekt. Denna mekanism överdriver tendensen att uppfatta yttre objekt som goda. Goda 
egenskaper hos andra framhävs på ett patologiskt sätt så att vanliga mänskliga brister helt 
förbises. Patienten tolererar inga fel och svagheter hos den idealiserade personen 
(Kernberg, 1994). 
 
Expressiv psykoterapi 
Med hänsyn till bristerna hos patienten måste man vid borderlineterapi frångå en del av 
den gängse tekniken vid psykoanalytiskt orienterad psykoterapi och göra en del 
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modifieringar (Kernberg, 1994). Både Kernberg och McWilliams (2001) förespråkar den 
modifierade terapiformen expressiv psykoterapi vid behandling av borderlinepatienter. 
Den lägger vikt vid gränser, vid att motsägelsefulla jagtillstånd belyses och förklaras och 
vid att primitiva försvar tolkas. Genom interventioner motverkar man regression och 
uppmuntrar individuation. Inledningsvis genomförs denna form av psykoterapi ansikte mot 
ansikte. Patienten instrueras om öppen och fortlöpande kommunikation av det som denne 
tänker på istället för den vanliga regeln om fri association. Sessionerna hålls vanligen två 
eller tre gånger i veckan. Tonvikten ligger på ”här och nu” under den övervägande delen av 
behandlingen. Överföringstolkningarna modifieras på så sätt att alla tolkningar av 
överföringar sätts i samband med vad som pågår i patientens nuvarande liv. Först i 
avancerade faser inför ”där-och-då-tolkningar”. 
 
McWilliams anser att det krävs två år av terapi för att en strukturell förändring ska kunna 
åstadkommas hos borderlinepatienten så att denne ska börja förstå åt vilket håll terapeutens 
arbete syftar. Fram till den tidpunkten kan terapin vara stormig och frustrerande för båda 
parter. Terapeutens tidiga försök att hjälpa patienten kan uppfattas som angrepp, eftersom 
dennes enda möjlighet att hantera terapeutens vädjanden eller försök att få kontakt med ett 
obefintligt observerande jag är att ta det som kritik. 
 
Miljöterapi 
Miljöterapin gjorde sitt intåg i Sverige på 1970-talet. Den hade vuxit fram som en motkraft 
mot de stora och föråldrade behandlingsinstitutionerna med ofta förödmjukande 
behandlingsformer för psykiskt och socialt handikappade människor. Miljöterapeutiska 
samhällen och institutioner var som mindre samhällen som erbjöd en mångfald av 
relationer. Personalen ställde sig till förfogande som ”vanliga människor” istället för som 
uniformerad personal med strikta sjukvårdande roller. Man gjorde praktiska saker 
tillsammans med patienterna som matlagning och utflykter. 
 
Miljöterapi bedrivs idag vid behandlingsinstitutioner av olika slag och varierande 
ideologisk inriktning. Samspel på en medmänsklig och respektfull grund är fortfarande en 
central beståndsdel i denna. Att via olika verksamheter som exempelvis patientdriven 
caféverksamhet främja en process som bör leda till att patienten i ökad utsträckning tar 
egna initiativ och tar ansvar för sig själv och den egna gruppen. Den fysiska miljön spelar 
stor roll i miljöterapi eftersom man anser att den påverkar patientens psykiska hälsa 
(Gordan och Palmgren, 2000). 
 
De ”terapeutiska miljöer” där miljöterapi återfinns söker efterlikna det omgivande 
vardagssamhället men har därtill en inbyggd trygghet, säkerhet och flexibilitet med hänsyn 
till den enskildes känslomässiga behov. Den skiljer sig också genom personalens 
medvetenhet om den psykologiska innebörden i vad som sker i varje liten del i miljön. 
Behandlingsprojekt som utspelas hela dygnet inne på en institution förutsätter att arbete 
och sysselsättning som patienten annars skulle ha haft, ersätts med verksamhet på 
institutionen. Således innebär det för barn och ungdomar i skolåldern att det bedrivs 
skolundervisning på själva institutionen. Alla i den terapeutiska miljön har en yrkesmässig 
direktkontakt med patienterna. Dessa miljöterapeuter har sinsemellan olikheter i sin 
utbildning. Miljöterapeuten lever med patienten i behandlingsinstitutionens 
vardagssituationer. I denna kontakt skapas efterhand tillit och säkerhet mellan patient och 
miljöterapeut och i vardagliga situationer som t.ex. på sängkanten eller under en utflykt bör 
finnas utrymme för en spontan terapeutisk kontakt. Kontakten i den terapeutiska miljön 
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måste innebära något annat än och mer än mellanmänskliga kontakter i allmänhet för att 
kunna ha en läkande förmåga. En terapeutisk kontakt förutsätter förståelse, medvetenhet 
och avsiktlighet från terapeuten (Ahlin, Båge, Crafoord, Günther, Hassel, Sigrell, Öberg, 
1969; Ahlin, 1986). 
 
Psykoterapeutiska redskap vid borderlineterapi 
Ramar och struktur 
Kernberg anser att det vid borderlineterapi är av central betydelse att skapa en ram för 
behandlingen eftersom patienternas primitiva försvar är kaotiska och instabila. I 
initialkontraktet fastställer man en ram för det arbete som ska följa. Patienten vet vad som 
kan väntas av terapeuten, vad terapeuten i sin tur förväntar sig, och något om de metoder 
som ska användas i behandlingen. Borderlinepatienter har ofta svårt att hantera tid, vilket 
ingår i identitetsdiffusionssyndromet. Det är därför nödvändigt att tydligt fastställa 
tidpunkter för och längd på sessionerna. Patienten bör hålla terapeuten underrättad om det 
som händer i hans liv och rikta uppmärksamhet på konfliktområden och svårigheter som 
kan uppstå. Att en stabil behandlingsstruktur upprättas och bibehålls är en förutsättning för 
att den tekniska neutraliteten, ska kunna skyddas och bestå. Den skyddar också från 
överdriven överföring och från motöverföringsutagerande. Borderlinepatienternas kraftiga 
utagerande tvingar ofta terapeuten att överge den tekniska neutraliteten. Den måste 
återerövras så snart som möjligt med hjälp av tolkning och man försöker bibehålla den 
överallt där det är möjligt. Relationens gränser prövas ständigt när man arbetar med 
borderlinepatienter. Det som terapeuten måste vara klar över är inte så mycket vilka regler 
som skall gälla utan hur avgörande det är att gränser sätts, respekteras och genomdrivs. En 
del borderlinepatienter kräver mer strukturering än som erbjuds i den vanliga öppenvården 
eller i privat praktik. Det fordras kanske behandling på en institution som kan erbjuda en 
starkt strukturerad behandlingsmiljö. 

 
Vid borderlineterapi måste alltid tre slags problem prioriteras: fara för patientens eller 
någon annans liv, hot mot den fortsatta behandlingen och bristande ärlighet från patientens 
sida (Kernberg, 1994; McWilliams, 2001). 
 
Interventioner 
I en psykoterapeutisk behandling växlar terapeuten ständigt mellan olika interventioner. I 
borderlineterapi är de vanligaste interventionerna: härbärgerande, konfronterande, 
klarifierande och tolkande. 
 
Igra (1983) har utifrån Bions begrepp ”containing function” myntat den svenska 
motsvarigheten härbärgerande funktion.  Bion har i den kleinianska skolans anda betonat 
terapeutens skyldighet att ställa sig till förfogande för att smälta och härbärgera patientens 
kaotiska eller smärtsamma psykiska innehåll. Igra beskriver det som att om modern 
framgångsrikt kan härbärgera barnets primitiva känslor och ibland outhärdliga inre tillstånd 
genom en mottagande-strukturerande grundhållning kommer barnet så småningom att 
introjicera denna härbärgerande förmåga i sin psykiska organisation. Barnet utvecklar i sitt 
inre de funktioner som från början ges det utifrån. Det gör moderns omtanke till sin genom 
att identifiera sig med hennes förmåga till omtanke. Barnet får en egen grund och börjar 
kunna ”bära” sina egna känslor och inre tillstånd. Vid härbärgering bär terapeuten en 
projicerad svår eller outhärdlig känsla tills patienten orkar ta hand om den själv. Crafoord 
(1986) påpekar att terapeuten genom att stå ut kan använda medvetenheten om sin 
motöverföring för att bearbeta detta innehåll och kunna ge det tillbaka till patienten. 
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Klarifierng, konfrontation och tolkning utgör de tre på varandra följande komponenterna i 
en fullständig tolkning.  
 
I expressiv psykoterapi använder man termen klarifiering med hänsyftning på terapeutens 
till patienten riktade invitation och begäran att han ska undersöka fakta som ter sig oklara, 
förbryllande eller motsägande. Klarifiering har dubbla funktioner: att kasta ljus över 
specifika data och att avslöja i vilken utsträckning patienten upplever materialet. Arbetet 
på det här området sker på medveten och förmedveten nivå. Tillsammans med 
konfrontation är klarifiering en förelöpare för tolkningen (Kernberg, 1994). 
 
Konfrontation innebär att man visar patienten på vilket sätt han gör motstånd, varför han 
gör det och slutligen mot vem eller vad. Konfrontation syftar till att göra patienten 
medveten om potentiellt konfliktladdade och inkongruenta aspekter av materialet. Som det 
andra steget i tolkningsprocessen sammanför konfrontationen medvetet och förmedvetet 
material som patienten upplever som åtskilt. Det riktar patientens uppmärksamhet på 
sådant som han antingen inte varit medveten om eller betraktat som helt naturligt, men som 
inte står i överensstämmelse med andra idéer, attityder eller handlingar från patientens sida 
(Kernberg, 1994). Terapeuten måste hantera sin motöverföring så att han kan konfrontera 
patienten med vad som händer här och nu i situationen, själv reflektera och be patienten 
reflektera över det. En ”god” konfrontation kan bryta den förlamning som hans 
motöverföring försätter honom i (Crafoord, 1986). 
 
Tolkning är det grundläggande tekniska verktyget vid expressiv psykoterapi. Tolkning 
förknippar medvetna manifestationer med omedvetna bestämmande faktorer. Tolkning 
länkar också samman nuvarande beteende under sessionerna med beteenden i patientens 
yttre verklighet och kausalsammanhang i det förflutna, och förbinder överföringar med 
barndomens verklighet som han minns den. I borderlineterapi är dock, som tidigare 
nämnts, här-och-nu-tolkningar att föredra och man bör tolka patientens primitiva försvar 
när dyker upp i den terapeutiska relationen, d.v.s. de känslor som väcks i nuet tillsammans 
med terapeuten. Svårigheten med detta är att försvaren visserligen är desamma och rigida 
men växlar ständigt.  
 
Tolkningar är som mest verksamma när de presenteras för en känslomässigt förberedd och 
lugnad patient och det är nödvändigt att formulera sina tolkningar med omsorg, då 
patienten lätt kan missuppfatta intentionen med tolkningen. Eftersom borderlinepatienten 
saknar ett observerande jag som kan bearbeta en tolkning och se den som något som ökar 
kunskapen om det egna psyket, måste denna funktion därför bakas in i själva tolkningen 
som bör präglas av tydlighet och direkthet. Att i tur och ordning göra bruk av klarläggande 
och konfrontation bereder väg för en tolkning per se (Kernberg, 1994; McWilliams, 2001). 
 
Överföring och motöverföring 
Borderlinepatientens intensiva, vanligen varken modulerade eller integrerade 
affekttillstånd och bruk av primitiva försvar resulterar i att det plötsligt utvecklas kaotiska, 
komplexa och ofta motstridande överföringar. För borderlinepatienter är dessutom 
överföringen inte symbolisk utan de är ett med sin överföring. Enligt Kernberg (1994) 
speglar borderlinepatientens primitiva överföringar patientens avsaknad av en stabil 
upplevelse av självet och av betydelsefulla andra. Teoretiskt innebär det att patienten ofta, 
utöver de fantasier om terapeuten som relationen väcker, omväxlande projicerar delsjälv- 
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och delobjektrepresentationer på terapeuten. Patienten upplever terapeuten först som 
delobjekt och sedan som delsjälv. Även om de talar fritt och öppet så sker den viktiga 
kommunikationen via den icke-verbala kommunikation som åtföljer orden. 
Borderlinepatienter kommunicerar i mycket hög grad via kraftfulla icke-verbala affektiva 
överföringar, något som Crafoord (1986) i mera konkreta ordalag benämner 
”överströmningar”. I terapi med borderline är analysen av överföringen ett centralt inslag 
och det är viktigt att man som behandlare kan lista ut vilken roll i patientens inre värld som 
aktiveras i en viss situation. Borderlinepatientens primitiva försvar ger i sin tur hos 
terapeuten upphov till omedelbara och intensiva motöverföringsreaktioner och innehåller 
komponenter som denne kan ha svårt att identifiera sig med. Genom att fastställa källan till 
de egna motöverföringsreaktionerna kan man få ovärderliga upplysningar om annars 
oåtkomliga aspekter av patienten och av samspelet mellan terapeut och patient. När en 
patient exempelvis vräker ur sig bitterhet och paranoid kritik kan terapeuten tolka det som 
upprepning av hur patienten känt sig som barn då denne drabbats av vad som upplevts som 
orättvis och oförsonlig kritik. Terapeutens egna inre föreställningar och känslomässiga 
reaktioner är likställda med att denne lyssnar på patientens introjekts attityder, hur den 
introjicerade andre påverkat barnet och levt vidare inom den vuxne och som patienten ännu 
inte i tillräcklig grad separerat ifrån När motöverföring utnyttjas på det sättet hjälper det 
terapeuten att undvika att upprepa de patologiska interpersonella mönstren från det 
förflutna i sitt samspel med patienten. På så sätt erbjuds patienten också en annan slags 
objektrelation (Kernberg, 1994; McWilliams, 2001). 
 
Utagerande 
Utagerande är vanligt i arbetet med borderlinepatienter och vid terapi framför allt i de 
tidigare faserna. Enligt Sigrell (2000) kan utagerande vara ett sätt att stanna upp och 
förhindra den terapeutiska processen. Utagerandet kan också beskrivas som ett speciellt 
sätt att minnas. Det utgör en kommunikation som terapeuten kan förstå och tolka fast 
patientens syfte är inte att kommunicera utan istället att försöka dölja. 
 
Eftersom borderlinestörningen hänför sig till närmandefasen under det andra levnadsårets 
separations-individuationsfas, är kommunikationen mellan barnet och den vuxne i 
huvudsak är icke-verbal. 
 
I behandlingsarbetet med borderlinepatienter är med tanke på patientens tendens till 
utagerande, ramar och struktur viktiga. Det är viktigt trots att sådan gränssättning 
förmodligen initialt uppmuntrar utageranden. Kernberg (1994) påpekar att närhelst gränser 
sätts för utagerande frestas patienten att testa dem. 
 
Psykoterapeutisk allians 
Det terapeutiska samarbetet innefattar förutom överförings- och motöverföringskänslor en 
mer vuxen och realitetsanpassad del som handlar om att se till att ramar hålls och att 
terapin förs framåt genom det gemensamma arbetet. Denna arbetsallians utvecklas 
parallellt med att sådant som motstånd och upprepningar förekommer. Enligt Sigrell 
(2000) är alliansen den del av relationen som samarbetar mot en gemensam målsättning 
samtidigt som det finns en del som inte vill förstå eller ändra sig. Alliansen kan enligt 
honom till en början vara svag och det enda tecknet på att det finns kan vara att patienten 
över huvud taget kommer till terapin, d.v.s. tar hänsyn till terapins ramar. Ett annat tecken 
kan vara att patienten själv ställer sig frågande inför ett beteende eller ett handlande. Även 
om borderlinepatienten har mer grundtillit än psykotiskt organiserade människor kan det ta 
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flera år att utveckla det slags terapeutiska allians som nästan omedelbart etableras mellan 
terapeuten och en neurotisk klient. Terapeuter som inte tidigare arbetat med 
borderlinepatienter undrar ofta när de skall nå dithän att alla grundförutsättningar för 
terapin är avklarade och en terapeutisk allians är etablerad, så att det egentliga terapiarbetet 
äntligen kan börja. Här är McWilliams svar att allt arbete kring förutsättningarna för 
behandlingen är terapi. När väl en terapeutisk allians har uppnåtts har patienten per 
definition tagit ett jättekliv i sin utveckling.  
 
Borderlineterapi handlar således mycket om att skapa betingelser för att en terapeutisk 
allians ska kunna utvecklas. Att man trots de starka och ofta negativa känslor som kommer 
upp till ytan under terapin ändå kan samarbeta mot samma mål. Samarbetet kompliceras av 
att patienten ofta känner sig angripen eller övergiven av terapeuten och att patienten på ett 
förvirrande sätt pendlar mellan symbiotisk anknytning och fientligt avstånd. Båda 
tillstånden skapar ångest: antingen uppslukad eller övergiven. Patientens förmåga att ingå 
en terapeutisk allians är således starkt begränsad och sannolikheten för utagerande är 
betydande. 
 
Enligt Kernberg utvecklas och stärks alliansen som en följd av analys av latenta och 
undertryckta negativa överföringar. Den stärks även i och med att toleransen för 
ambivalens ökar (Kernberg, 1994; McWilliams, 2001). 
 
En ytterligare komplicerande faktor är att borderlinepatienten per definition saknar ett 
integrerat observerande jag som kan se saker och ting ur samma perspektiv som 
terapeuten. Patienten pendlar istället på ett kaotiskt sätt mellan olika jagtillstånd utan att 
ännu kunna hålla ihop sina disparata attityder. Dessa jagtillstånd eller medvetandetillstånd 
gör att patienten kan handla på ett sätt vid ett tillfälle och precis tvärtom vid ett annat. När 
han eller hon behärskas av detta tillstånd tycks det inte gå att tänka objektivt kring vad som 
pågår inombords utan den aktuella känslomässiga upplevelsen är naturlig och självklart 
betingad av situationen. När det observerande jaget saknas är det av avgörande vikt att 
terapeuten förmår leva sig in i vad det är för betydelsefulla inre objektrelationer som 
patienten förmedlar via exempelvis projektioner på terapeuten. Här kan terapeutens 
motöverföringskänslor ge viktig information (McWilliams, 2001). 
 
Engagemang i behandlingen och vilja att arbeta med sig själv kräver motivation. Idealet är 
enligt Kernberg (1994) att patienten visar tecken inte bara på att vilja ha förändring i sitt liv 
utan på att vilja förändras, d.v.s. visar tecken på missnöje med något som existerar inom 
självet (istället för i verkligheten).  
 
Men borderlinepatientens motivation för terapi är p.g.a. oförmågan att observera den egna 
patologin ofta en annan än faktorer som nyfikenhet på sig själv eller önskan om förändring. 
McWilliams nämner att det som leder patienten till behandling ofta är sådant som 
panikångest, depression, någon ”stressrelaterad” sjukdom eller att någon uppmanat 
patienten. Sigrell pekar på svårigheten att patienten inte önskar insikt utan ångestbefrielse 
och därför inte vill ta tillbaka de ångestfyllda delar han lagt utanför sig själv. Crafoord 
(1986) talar om borderlineterapi som en till största delen utdragen motivationsprocess. 
Patienten saknar mognadsresurser för att urskilja någon hel relation till annan person eller 
att klart urskilja en terapeut. Patienten kan inte heller förstå komplexiteten i en terapeutisk 
relation eller vad ett psykoterapeutiskt kontrakt innebär.  
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S t u d i e n s   s y f t e   o c h   f r å g e s t ä l l n i n g a r 

 
Hur ter sig samarbetet med borderlinepatienter och hur kan vägen till en fungerande allians 
se ut i den kliniska verkligheten? I psykoanalytisk litteratur beskrivs svårigheten att med 
borderlinepatienter bilda, en för en framgångsrik behandling nödvändig, arbetsallians och 
att det är en process som kräver tid.  
 
Föreliggande studie syftar till att undersöka hur personalen på ett behandlingshem 
beskriver alliansen med borderlinepatienter och ställa svaren i relation till beskrivningar i 
litteraturen.  
 
För att besvara frågan har tre frågeställningar tagits fram:  
 

1. Hur uttrycks patienternas borderlineproblematik i behandlingssituationen? 
2. Hur ter sig förutsättningarna för att bilda allians med patienterna? 
3. Hur anser personalen att man bäst kan hantera svårigheterna i arbetet med 

patienterna? 
 
Den första frågeställningen handlar om hur man uppfattar patientens borderlineproblematik 
i samspelet med denne medan den andra frågeställningen mera specifikt rör förutsättningen 
för bildandet av en arbetsallians. Den tredje frågeställningen rör valet av arbetssätt. 
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M e t o d 
 
Metodval och utformande av analysinstrument 
För den föreliggande studien, som avsåg att beskriva människors upplevelser och 
personliga erfarenheter, valdes en i huvudsak kvalitativ undersökningsmetod som 
baserades på Kvales (1997) metod meningskategorisering. Metoden innebär att 
huvuddimensioner och underkategorier kan tas ut på förhand.  
 
På grundval av psykoanalytisk litteratur, egen förförståelse och i samråd med handledaren, 
specificerades de tre frågeställningarna i 11 dimensioner som differentierades i 68 
underkategorier. Dimensionerna och kategorierna för de två första frågeställningarna skulle 
även användas som intervjuguide (bilaga A). För den tredje frågeställningen utformades 
utifrån dimensionerna och kategorierna ett formulär där intervjupersonerna skulle 
rangordna interventioner för olika faser i behandlingen (bilaga B). De slutgiltigt utarbetade 
dimensionerna och kategorierna presenteras i figur 1 på sidorna 13-14. 
 
För att testa användbarheten i de framtagna dimensionerna och kategorierna utfördes en 
pilotintervju med en psykologstudent med erfarenhet av arbete med borderlinepatienter. 
Intervjun visade att svarsdimensionerna och svarskriterierna fungerade och att intervjun 
var möjlig att utföra inom en önskvärd tid på maximalt 60 minuter. Den gav däremot inte 
så mycket information om värdet av formuläret med rangordning av interventioner 
eftersom intervjupersonen ifråga saknade erfarenhet av miljöterapi. Av den anledningen 
kunde inte heller den del av formuläret som handlade om miljöterapeutiska interventioner 
besvaras. Det beslutades dock att ha formuläret med i huvudstudien. 
 
Platsen för huvudstudien var ett behandlingshem med tio vårdplatser för ungdomar i 
åldrarna 16-25 år med i huvudsak borderlineproblematik. Uppdragen till 
behandlingshemmet kom från kommuner och landsting.  
 
Vid tiden för denna studie var övervägande antalet patienter kvinnor. Behandlingshemmet, 
som låg i ett lugnt och naturskönt område, bestod av en större byggnad och en mindre villa. 
Interiörerna i de allmänna utrymmena gjorde ett ombonat intryck. Innanför huvudentrén 
dominerade en whiteboardtavla med detaljerad information om dagens aktiviteter och 
måltider. Även sådant som besök utifrån fanns med. I regel innehöll varje veckodag 
specifika återkommande aktiviteter. 
 
I miljöterapin arbetade man med kontaktmannaskap. Varje patient hade minst två 
kontaktpersoner, en man och en kvinna. Utöver miljöterapeutisk verksamhet och 
individuell psykoterapi på psykodynamisk grund och konsultbaserad familjeterapi, bestod 
behandlingshemmet av en enhet för träningsboende och utslussningslägenheter. 
 
Undersökningsdeltagare 
Verksamhetschefen som var legitimerad psykoterapeut, men som inte hade egna patienter 
på behandlingshemmet, var behjälplig vid uttagningen av intervjupersoner. Det 
ursprungliga önskemålet var att få intervjua sex personal varav tre legitimerade 
psykoterapeuter verksamma vid behandlingshemmet och tre med annan eller i avsaknad av 
utbildning. Detta visade sig dock inte vara möjligt eftersom behandlingshemmet endast 
hade två verksamma psykoterapeuter. Önskemålen ändrades då till två psykoterapeuter, två 
miljöterapeuter och två ”övriga” av personalen. Undersökningsgruppen kom slutgiltigt att 
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bestå av två vid behandlingshemmet verksamma legitimerade psykoterapeuter, två 
personal från den miljöterapeutiska behandlingen tillika kontaktpersoner samt två personal 
som innehade mellanchefsbefattningar i anslutning till miljöterapin och träningsboendet. 
De båda senare hade även lång erfarenhet av den miljöterapeutiska behandlingen. Utöver 
de två legitimerade psykoterapeuterna, som var psykolog och psykoanalytiker respektive 
socionom, hade tre personer grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1. Av dessa sex 
personer i åldrarna 41 till 50 år var två män och fyra kvinnor. 
 
Procedur 
Efter kontakt med verksamhetschefen, som kort informerades om undersökningen, ställde 
denna sig till förfogande för att enligt de anvisningar som överenskommits i 
handledningen, tillfråga personal om deltagande i intervjuer. Därefter gjordes 
överenskommelser via institutionens expedition om lokaler och tider för intervjuer. 
Intervjuerna genomfördes under december 2005 på behandlingshemmet. 
Intervjupersonerna fick inför intervjuerna skriftlig information om det allmänna syftet med 
studien liksom försäkran om anonymitet och konfidentialitet. Samtliga gav sitt informerade 
samtycke till de presenterade villkoren (bilaga C). 
 
Intervjuerna som varade mellan 45 och 60 minuter bandinspelades. Intervjuguiden, som 
baserades på de i förhand uttagna dimensionerna och kriterierna tjänstgjorde mer som 
vägvisare för intervjuerna än som en strikt frågeguide. Kring varje tema ställdes 
inledningsvis en övergripande fråga för att den intervjuade skulle få möjlighet att tala så 
spontant som möjligt. För att täcka av kriterierna ställdes vid behov följdfrågor. Avsikten 
var att intervjuerna i möjligaste mån skulle ha formen av ett samtal och fokus låg lika 
mycket på att skapa kontakt som att hålla reda på fakta. Det förelåg inga svårigheter att få 
deltagarna att tala och svara på frågor. Intervjuerna avslutades i alla fall utom ett, där 
vederbörande hade en tid att passa, på intervjuarens initiativ, då alla teman bedömdes 
avtäckta. 
 
Efter intervjun överräcktes formuläret för rangordning av dels psykoterapeutiska och dels 
miljöterapeutiska interventioner, initialt i kontakten och efter etablerad kontakt. 
Bandspelaren stängdes inte av inför detta och kommentarer under ifyllandet bevarades 
därmed.  
 
Bearbetning av intervjuerna 
Det bandinspelade materialet skrevs ut ordagrant med teckensnittet Times 12 p., enkelt 
radavstånd. Det kom att omfatta 70 sidor text som därefter kodades in under de på förhand 
uttagna dimensionerna och kategorierna. Ett uttalande som exempelvis ”Jag kände nog att 
jag bar omkring på henne - att jag direkt när jag såg henne blev helt tyngd” har bedömts 
som ett uttryck för försvaret projektiv identifikation. I vissa fall bedömdes ett uttalande 
tillhöra mer än en kategori, t.ex. då det tydligt framkom att behandlarens 
motöverföringsreaktioner påverkats av ett specifikt försvar hos patienten. 
 
Under analysens gång justerades de ursprungligen uttagna dimensionerna och kategorierna 
för att bättre anpassas till det erhållna intervjumaterialet. En del underkategorier ströks då 
det saknades intervjusvar som motsvarade dessa. Exempel på sådana kategorier var ”håller 
sig med extraterapeutiska kontakter” under dimensionen ”utagerande” och ”avskild plats” 
under dimensionen ”ramar”, ”har magiska förväntningar på behandlaren” och ”känner sig 
populär och uppskattad”. Dimensionen ”kontinuitet” fick efter diskussion med handledaren 
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utgå, då den ansågs överflödig i sammanhanget. Det fåtal svar som erhållits under denna 
rubrik inordnades istället under dimensionen ”ramar och struktur”. Dimensionerna 
”överföring” och ”motöverföring” slogs samman till dimensionen ”överföring och 
motöverföring”.  
 
Nedan presenteras en tablå över de slutgiltigt framkomna dimensionerna och kategorierna. 
 
Första frågeställningen: Hur uttrycks patienternas borderlineproblematik i 
behandlingssituationen? 
Dimensioner Kategorier 
Försvar Klyvning 

Projektion och projektiv identifikation 
Nedvärdering och omnipotent kontroll 
Förnekande 
Primitiv idealisering 
Neurotiska försvar 

Överföring och motöverföring Starkt krävande  
Rädsla för behandlaren 
Mer neurotisk överföring 
Behandlaren känner sig värdelös och 
inkompetent 
Behandlaren känner intensiv vrede/upplever 
patienten som ”jobbig” 
Behandlaren överger sin professionella roll/ 
har fantasier om att göra det 

Utagerande Självdestruktivitet 
Missbruk och kriminalitet 
Aggressivt utagerande 

 
Andra frågeställningen: Hur ter sig förutsättningarna för att bilda allians med patienterna? 
Dimensioner Kategorier 
Allians Motivation 

Nyfikenhet på sig själv och önskan om 
förändring 
Engagemang i behandlingen 
Tar ansvar för sin del i behandlingen 
Arbetar mot samma målsättning 
Förståelse för att det finns något omedvetet 
Samarbete med patientens observerande jag 

Ramar och struktur Tidsramar 
Öppenhet och ärlighet 
Medvetenhet och respekt för de olika rollerna 
i terapin 
Behandlingstidens längd 
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Tredje frågeställningen: Hur anser personalen att man bäst kan hantera svårigheterna  
i arbetet med patienterna? 
Dimensioner Kategorier 
Psykoterapeutiska interventioner 
- initialt i kontakten  

Härbärgerande 
Tolkande 
Konfronterande 
Klarifierande 

Psykoterapeutiska interventioner 
- efter etablerad kontakt 

Härbärgerande 
Tolkande 
Konfronterande 
Klarifierande 

Miljöterapeutiska interventioner Aktiviteter/behandlingsinslag 
Enskilda samtal 
Gruppsamtal 
Föräldrasamarbete 
Gränssättning 
Flexibilitet (gentemot regler) 
Disciplinära åtgärder/bestraffning 
Diskussioner om ansvar 

Miljöterapeutiska interventioner 
- efter etablerad kontakt 

Aktiviteter/behandlingsinslag 
Enskilda samtal 
Gruppsamtal 
Föräldrasamarbete 
Gränssättning 
Flexibilitet (gentemot regler) 
Disciplinära åtgärder/bestraffning 
Diskussioner om ansvar 

Figur 1.  Dimensioner och underkategorier (slutgiltig version) 
 
För att under bearbetningen av intervjusvaren tydligt skilja de olika intervjupersonerna åt 
försågs de enskilda intervjuerna med en individuell textfärg. Det innebar att en intervju 
exempelvis försågs med blå text medan en annan fick bli röd. På så sätt var det lätt att 
skilja dem åt vid arbetet med resultatredovisningen, speciellt vid uttagning av citat, som 
inför publikationen i uppsatsen skulle godkännas av respektive intervjuperson. 
 
Utifrån de ovanstående dimensionerna och kategorierna gjordes även en kvantifiering av 
intervjumaterialet från de två första frågeställningarna. Kvantifieringen gjordes utifrån 
varje uttalande om ett fenomen och som t.ex. ”projektiv identifikation” som exemplifierats 
ovan. Syftet med kvantifieringen var att ge en lättöverskådlig bild av resultatet, med 
möjligheter till jämförelser. Siffrorna presenteras i tabeller i inledningen till redovisningen 
av varje dimension i resultatdelen. 
 
En reliabilitetsprövning var därefter planerad att genomföras. En extern granskare, som var 
nyutexaminerad psykolog med erfarenhet av arbete med borderlinepatienter, fick tillgång 
till de utskrivna intervjuerna och kategoriindelningen för en av dimensionerna.  
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R e s u l t a t 

 
Resultaten redovisas i kronologisk ordning utifrån de tre frågeställningarna och de 
slutgiltigt framkomna dimensionerna och kategorierna. Citaten som medtagits som 
belysande exempel är tagna direkt ur de utskrivna intervjuerna. Det ursprungliga talspråket 
har i viss mån redigerats för att bli mer begripligt. 
 
 

1. Hur uttrycks patienternas borderlineproblematik i behandlingssituationen? 
 
Allmänna synpunkter 
Personalen beskriver som typiska egenskaper hos de borderlinepatienter som de mött, att 
de önskar ”sitta ihop” med andra människor, att de är känslomässigt instabila och att det 
inte finns några känslomässiga mellanlägen. Det är lätt att dras in i deras problematik och 
att uppleva den brist på kontinuitet i tillvaron som präglar dem. Det kan ta sig uttryck som 
att patienten möter behandlaren med motsägande attityder från gång till annan. 
 

”Den här pendlingen…Att man som behandlare inte riktigt kan 
vara säker på vem det är jag ska träffa. Utan det kan växla från 
gång till annan. … Det inte går att lita på att det jag har med mig 
från förra mötet går att följa upp. Ibland kan det kännas som om 
man börjar från noll vid varje möte, att jag som behandlare måste 
jobba mig in i någon form av relation vid varje möte”. 

 
Patienterna beskrivs också som skickliga på att läsa av andra personers känslotillstånd och 
att utnyttja andras svaga punkter. Det beskrivs också som typiskt att olika typer av 
ageranden kan avlösa varandra. Att de använder det agerande som för tillfället är gångbart 
för att få omgivningen att ”gå igång”.  
 

”De har antenner som är lika långa som metspön. De vet exakt vilka 
de ska skjuta in sig på för att lämna budskap på olika sätt. Det 
känner de direkt - vilka som är litet kantigare, litet mjukare, vilka du 
kan dupera fortast… för att iscensätta olika saker. De lär sig väldigt 
snabbt vilka de ska ha som budbärare.” 
 
”Jag tänker att borderline är att inte ha en egen kärna inom sig att 
vila sig mot. Att inte kunna gå in och rådfråga sig själv”. 
 

En manipulativ förmåga, bottenlöshet, indirekt kommunikation väcker starka känslor som 
är irrelevanta för situationen, är destruktiva och självdestruktiva. Att relationen präglas av 
ojämnhet. Många av ungdomarna på behandlingshemmet är starkt traumatiserade med 
föräldrar som har egna stora svårigheter. Flera har erfarenheter av sexuellt eller aggressivt 
gränsöverskridande föräldrar, ofta fäder. Ungdomarna agerar ut sina svårigheter i 
förhållande till omgivningen.  
 
De beskrivs även som påfallande begåvade, kraftfulla och engagerade. Men det påpekas 
också att det kan finnas brister i symbolutvecklingen.  
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Patientens försvar 
 
Tabell 1.  Antal uttalanden om dimensionen försvar. 
 
Kategori   Antal uttalanden (inom parentes antalet ip) 
 
 
Klyvning      8 (5) 
Projektiv identifikation och projektion  17 (6) 
Nedvärdering och omnipotent kontroll    6 (4) 
Primitiv idealisering     4 (4) 
Förnekande      2 (2) 
Neurotiska försvar     0 (0) 
 
 
 
 
Tabell 2.  Reliabilitetsprövning dimensionen försvar*. 
 
Kategori                                  Antal uttalanden (inom parentes granskarens siffror) 
 
 
Intervju nr          1            2            3            4            5            6 

Klyvning         1(1)      2(2)       0(0)         1(1)       1(1)       3(2) 
Proj. identif.+projektion            5(3)       2(2)      1(1)          2(2)       2(2)      5(4) 
Nedvärd.+omipot. kontroll       1(1)      0(0)       2(2)         1(1)       0(0)       2(2) 
Idealisering         0(0)      1(0)       1(1)         1(1)       1(1)       0(0)      
Förnekande         0(0)      0(0)       0(0)         1(1)       1(1)       0(0) 
Neurotiska försvar        0(0)      0(0)       0(0)         0(0)       0(0)       0(0) 
 
 
 
Klyvning 
Försvaret klyvning framträder tydligast i intervjuerna med de personer som arbetar som 
kontaktpersoner i par med borderlinepatienterna. För dem blir försvaret påtagligt när den 
ena svärtas ned samtidigt som den andra bli upphöjd av patienten. Även om dessa 
positioner kan växla menar intervjupersonerna att deras personliga stil spelar roll när det 
gäller att dra till sig uppmärksamhet som allond eller som allgod.  
 

”Den ena parten är oftast vit och den andra är en djävul. Så är det. 
Det är ju så de använder sig utav en.” 
 
”Det märker man ju i små pikar direkt hur de förhåller sig mot en, 
småsaker. ...Vi jobbar två, en man och en kvinna – där brukar man 
ofta se splitten och att man blir ond i relation till den andra som då 
blir ganska god. Det kan växla eller så kan det vara så hela tiden.” 
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Projektiv identifikation och projektion 
Projektiv identifikation framställs som det försvar som skapar de kraftigaste känslomässiga 
reaktionerna hos personalen. Det framställs till skillnad från klyvning som diffust och 
svårupptäckt och kan uppträda i ett helt annat sammanhang än i det ursprungliga samspelet 
med patienten. Vanligen beskrivs det som en mycket stark, oftast negativ, känsla av t.ex. 
maktlöshet eller värdelöshet. Man upplever känslorna som oförklarliga men genuina och 
som att de tillhör en själv och det behövs ofta handledning för att kunna förstå att de tillhör 
patienten. Mer erfaren personal menar att man med tiden bättre lär sig att känna igen 
projektiv identifikation. 
 

”Jag tänker på en tjej som det var jättejobbigt med som jag blev 
väldigt påverkad av här. Och hon satt ju med mycket 
tomhetskänslor och svarthet. Jag kände nog att jag bar omkring på 
henne. Att jag direkt när jag såg henne blev helt tyngd.” 

 
”Jag bara kände att jag började må väldigt dåligt, att jag började 
känna mig värdelös. Och hon fick andra att agera åt henne. …Och 
jag kände mig totalt urdålig som behandlare, till och med så att jag 
gick hem och kände mig som en dålig mamma. Jag har väl aldrig 
känt mig som en dålig mamma!” 
 

Projektion verkar i sig inte så kraftfullt som projektiv identifikation. Men likafullt 
förutsätter det en relation och när behandlaren blir bärare av projektionen kan det vara i 
”svaga stunder” eller det kan till exempel vara en kroppslig egenskap som uppmuntrar en 
viss typ av projektion. 
 

”Och när man jobbar såhär som vi nu jobbar så – vi kan ju jobba 
24 timmar och mer – så kan det komma en schemabit som är 
väldigt belagd, extremmycket, en vecka. Och de veckorna blir man 
utsatt för mycket projektioner. Och då kan det bli så illa att man 
inte orkar.” 
 
”Man får ju olika projektioner på sig beroende på om man är man 
eller kvinna också. Jag är ju stor – det kan ju vara hotfullt.” 

 
Nedvärdering och omnipotent kontroll 
De intervjuade terapeuterna berättade om att de hade blivit hårt ansatta av patienters 
nedvärdering, speciellt i inledande faser av terapin.  
Omnipotent kontroll manifesterar sig bl.a. genom patienters försök att göra om 
behandlaren till en förlängning av sig själv. Patienten kan vara rasande på behandlaren för 
att denne har ett eget liv. Omnipotent kontroll förekommer också i situationer som gäller 
regler och rutiner. 
 

”Det blir en avspegling, man ser omvärlden i de nya relationer 
som möter. Och det blir ju tydligt då att förakt och grandiositet 
finns med en hel del. Och att de föraktliga delarna dumpas hos mig 
och ´du fattar ingenting´.” 
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”Sedan driver de litet med tydligheten. Att man måste ha kontroll 
och allt det här. …Det är ju det jag kan använda mig utav. ´Ja, du 
då? Du har säkert mer kontroll än vad jag har!´. - ´Vilka är det 
som jobbar idag?´. Då rabblar de upp det direkt! - ´Ser du!´.” 

 
Primitiv idealisering 
Men det har även funnits idealisering från patienternas sida. Det har uppfattats på olika sätt 
av intervjupersonerna. Någon beskriver det som en ofri situation förenad med villkor. Det 
beskrivs också som något positivt då man ser det som en ansats till en relation. 

 
”Att vara den idealiserade kan också göra en ofri och bakbunden 
som personal. /I och med att man förväntas uppfylla vissa krav?/ 
Ja, så att man inte rasar ner från den här piedestalen. … Jag tror 
att idealiseringen heller inte behöver vara så förfärlig egentligen. 
…om man betänker att de här ungdomarnas oförmåga till relation, 
oförmåga att våga en relation. Om den idealiserade kan jobba 
väldigt och vara medveten om det …så kanske idealiseringen fyller 
en funktion som inte behöver vara så  förfärlig. Att ungdomen 
vågar någonting!” 
 
”Jag tänker ibland att det kanske är nödvändigt med en 
idealisering för att man sedan ska kliva över och bli ett mer äkta 
gott objekt som är mer komplext.” 

 
Förnekande 
I intervjuerna beskrivs försvaret förnekande som någonting påfallande konkret. 
Man frågar sig också om det inte lika gärna kan vara ett uttryck för att patienterna också 
befinner sig i tonåren – en utvecklingsperiod då det hör till vanligheterna att man inte vill 
berätta allt för de vuxna omkring. 
 

”Ganska ofta så finns ju inte gårdagen. Eller en gammal känsla 
finns inte. Dom kan sitta och säga att de mår så jättebra och nu ska 
dom flytta ut eller det är något problem med det här.…Och sedan, 
nästa dag, så är det helt plötsligt bara tvärtom.” 

 
”Det är ju inte alls enkelt med tonåringar, men jag menar att det 
finns med också: ´Det har jag inte gjort´. …Det behöver inte vara 
ett förnekande. Det kan vara att de bara inte – att dom är 
tonåringar. Och ibland kan det vara svårt att veta just vad det är. 
Och att de själva också har så svårt att stå ut med känslor och då 
kan det bli det där ´Jag känner ingenting, jag bryr mig inte´.” 

 
Neurotiska försvar 
Några tydliga neurotiska försvar beskrivs inte i intervjuerna. Ett problem som nämns är att 
vissa patienter inledningsvis kan te sig mer som neurotiker men att de i själva verket är 
organiserade på borderlinenivå. Vissa patienter kan vara mycket svårbedömda och i ena 
stunden kan uppfattas som mycket mer resursstarka än i nästa. 
Däremot beskriver man att patienter över tid förbättrats och att de primitiva försvaren inte 
längre dominerar. 



 21 

”Att vara strukturerad på borderlinenivå, det kan ju vara åt det 
psykotiska hållet. Det har vi ju haft här. … Men det kan också vara 
att man är mer organiserad på neurotisk nivå. Och det är väl det 
som kan kännas typiskt. Den här pendlingen, att man som 
behandlare inte riktigt kan vara säker på vem det är man ska 
träffa. Utan att det kan växla från gång till annan.” 

 
”En av tjejerna som jag berättade om - som jag gick och bar 
omkring på har flyttat för någon vecka sedan. Hon blev ju mycket 
stabilare och lade ut mycket mindre. Så från i höstas till nu tycker 
jag inte att jag har burit henne någonting. …Men jag tror också att 
det har haft betydelse att hon har knutit an mer till sin terapeut. 
…Och att hon har burit henne mycket mera. Hon var ganska ensam 
i det innan tror jag. Men sedan också, hon har blivit mycket mera 
sammanhållen och har mått mycket bättre.” 

 
Överföring och motöverföring 
 
Tabell 1.  Antal uttalanden om dimensionen överföring och motöverföring. 
 
Kategori   Antal uttalanden (inom parentes antalet ip) 
 
 
Starkt krävande     8 (4) 
Rädsla för behandlaren      8 (4) 
Mer neurotisk överföring        1 (1) 
Behandlaren känner sig värdelös, inkompetent   9 (5) 
Behandlaren känner intensiv vrede/upplever  
patienten som ”jobbig”       4 (3) 
Behandlaren överger sin professionella roll eller har 
fantasier om att göra det     8 (4) 
 
 
 
Starkt krävande  
Patienterna beskrivs ofta som starkt krävande i mötet med behandlarna. Kravet kan vara att 
ta ansvar för deras handlingar. De vill också få personalen att utföra tjänster åt dom som de 
egentligen är helt kapabla att utföra själva. Behandlarna behandlas som föräldrafigurer mer 
än jämlikar eller något annat. Relationen kan dock växla och över tid förändras till att bli 
mera realistisk. 
 
 

”I den här problematiken finns ju ett enormt krävande hela tiden – 
av uppmärksamhet, krävande av att man ska göra saker åt dom. 
Och det är oerhört lätt att man plötsligt befinner sig och gör en sak 
som man: ´Varför gjorde jag det här? Det kan ju du göra själv!´.” 
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”De kan ligga i en jättepöl av blod och så kan de säga ´Det här var 
ditt verk!´… Det gäller alltså att inte börja gå på, att bli ilsken.. 
Det är det dom vill åt. Då är man ju fast. Då var det ju mitt fel!” 

 
Rädsla för behandlaren 
Patienterna har speciellt i behandlingen inledandes faser visat rädsla för att vara ensam i ett 
rum med terapeuten. Intervjupersonerna tror att denna rädsla kan bottna i verkliga 
erfarenheter av övergrepp i barndomen. 

 
”De har en bristande tillit till omvärlden och till goda, inre objekt 
som de kan luta sig mot. Och det är liksom en misstänksamhet och 
en misstrogenhet. Vem är jag och vad är jag ute efter? Är jag en 
pervers gubbe eller vad vill jag dom och vad har jag att ge? Och 
rädsla för att gå in i ett relaterande. Det finns mer eller mindre hos 
alla. Liksom en lättväckt paranoid ångest. …Den onda pappan 
inom honom är ju lättväckt i överföringen. Att jag ska bli en 
våldsam man som ska hota honom.” 
 
”Jag tycker det kan bli nästan som att vi hamnar i ett barndomens 
landskap, för det är väldigt farligt och hotfullt. …Det är som ett 
minfält där varje relation är som en hotande mina.” 

 
Mer neurotisk överföring 
I intervjuerna talas om att en mera ”mogen” eller neurotisk överföring kan utvecklas efter 
en längre behandlingstid men att den i så fall finns där omväxlande eller parallellt med en 
mer regressiv typ av överföring. 
 

”Att de börjar se att jag finns här och jag är beredd att ta emot 
dom och jag gör ingenting som hotar dom. Utan de kan ta in mig 
mer och mer som en trygg figur som man kan börja våga relatera 
till. ” 
 

Behandlaren känner sig värdelös och inkompetent 
I sin motöverföring till borderlinepatienten kan behandlaren stundtals känna sig värdelös 
och inkompetent. Patienternas krävande attityd kan väcka sådana känslor liksom deras 
testning av gränser och att sätta behandlarna på prov. En situation som också är 
påfrestande för självkänslan hos behandlaren är när denne inte når fram till patienten med 
det man har att komma med eller att man blir avvisad av patienten. 
 

”Särskilt en tjej som var väldigt kraftfullt i början. Innan jag satte 
mig med henne i terapin så var jag tvungen att ta fram mina egna 
anteckningar, hitta mig själv, liksom stärka upp mig, vad var det 
för landskap, jag försökte hitta i det.” 
 
”Man blir väldigt ansatt och det är svårt att sitta stadigt i sadeln 
och låta sig påverkas av attackerna för starkt. Och det kan ju vara 
tufft. Och det är klart att det är lätt att börja tvivla på sin egen 
förmåga och det kanske stämmer att jag är värdelös. Och det är ju 
lätt att känna sig värdelös när man inte når fram.” 
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Behandlaren känner intensiv vrede eller upplever patienten som ”jobbig” 
Patientens krävande attityder kan väcka intensiva känslor av vrede eller behandlaren kan 
uppleva patienten som jobbig och känna sig uppgiven. Detta är oftast inte helt 
oproblematiskt för behandlaren som vill kunna använda känslorna som väcks i relationen 
konstruktivt. Men det gäller att först identifiera och härleda sina egna känslomässiga 
reaktioner. 
 

”Ibland spyr man på dom.” 

”Igår var vi ute och åt middag med våra tjejer. ... Och så bad jag 
en utav dom att vara tyst, för att hon tog all plats och pratade 
oavbrutet. Och hon blev så sur på mig så att hon bara satt och 
skakade, vibrerade liksom. Då var mina känslor såhär ”Kan du för 
fan skärpa dig!”…´Nej, jag går härifrån. Sluta och ta all plats och 
all luft här, vi är fler som ska äta´.” 
 
”Vi har en tjej här som väcker mycket sådana känslor. Hon skar 
sig otroligt mycket så det var blodbad på hela golvet. Hon låg på 
toan. Jag visste inte om hon levde eller om hon var död. Det var så 
här tjockt med blod på golvet. Och så ligger hon där och säger: 
´Det här vara ditt fel!´. Och i stunden så hanterar man ju det bra. 
…Men efteråt så kan det ju komma: `Jävla, fy fan, hur fan kan du 
göra sådär?´” 

 
Behandlaren överger sin professionella roll eller har fantasier om att göra det 
I intervjuerna ger behandlarna generellt en bild av att de är noga med att hålla ramarna. Det 
innebär också att de inte överger sin professionella roll och inlåter sig i privata relationer 
med patienterna. Att vara personlig men inte privat. Men motöverföringskänslorna kan bli 
intensiva och ge upphov till fantasier om att göra det, t.ex. bli den goda föräldern och det 
gäller hela tiden att vara vaksam på att inte bli den goda förälder som patienten saknat. 

 
”Jag vet när jag kände: ´Jag tar hem henne, hon får vara min lilla 
flicka´”. 
 
”Mina fantasier består utav att jag vill ta dom i famn och vagga 
dom. Det är det som jag känner då. Alltså en väldig modersinstinkt, 
som inför min son när han är ledsen. Jag ser den bilden: Vaggar 
dom.” 
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Utagerande 
 
Tabell 4.  Antal uttalanden om dimensionen utagerande. 
 
Kategori   Antal uttalanden (inom parentes antalet ip) 
 
 
Självdestruktivitet   16 (6) 
Missbruk och asocialitet       2 (2) 
Aggressivt utagerande       6 (5) 
 
 
 
Självdestruktivitet 
Den vanligaste formen av utagerande man möter på behandlingshemmet är att man skär sig 
i olika omfattning och på olika sätt. Det kan vara allt ifrån att rispa sig till att göra djupa 
snitt som kräver omedelbar sjukhusvård. Intervjupersonerna kan uppfatta olika typer av 
syften och budskap i skärandet. Det kan vara att lindra psykisk smärta eller att konkurrera 
om uppmärksamhet från personalens sida. Efter ett halvår till ett år börjar skärandet enligt 
en intervju att avklinga. Det kan bero på att patienterna då upplever smärta när de skär sig. 
Ätstörningar är liksom skärningar mest omfattande i början av behandlingsperioden.  
 

”De kan sitta och karva i benen på ett förfärligt sätt. Sedan kan de 
också tappa sig, att de har liksom skorpor som de öppnar. Från att 
de tappar blod till att de rispar väldigt mycket.” 
 
”Efter terapin, varje gång hon har varit här har hon varit tvungen 
att skära sig för att lätta på spänningar som blivit.” 

 
Missbruk och asocialitet 
Intervjuerna speglar inte några större omfattning missbruk och asocialitet hos de här 
patienterna. Men då det förkommer kan det vara både självdestruktivt och excessivt. 
Sexuella utageranden och promiskuöst beteende förekommer, både inom och utanför 
behandlingshemmets väggar. 

 
”Dricker alkohol på ett destruktivt sätt. Och då menar jag: Sitter 
och häller i sig så man blir så full så man nästan blir medvetslös.” 

 
”Visst är det mycket utageranden. Det kan ju vara en delikat 
uppgift när man har dom i grupp på behandlingshem, hantera de 
sexuella utageranden som bli sinsemellan. Det är något som vi 
ständigt jobbar med.” 

 
Aggressiva utageranden 
Mera våldsamma utageranden, som att ge sig på personal eller att ha sönder inredning 
beskrivs inte som något problem. 
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2. Hur ter sig förutsättningarna för att bilda allians med patienterna? 
 
Allians 
 
Tabell 5.  Antal uttalanden om dimensionen allians. 
 
Kategori   Antal uttalanden (inom parentes antalet ip) 
 
 
Motivation      6 (5) 
Nyfikenhet och önskan om förändring    5 (4) 
Engagemang i behandlingen    4 (3) 
Tar ansvar för sin del i behandlingen    3 (2) 
Arbete mot samma målsättning    7 (4) 
Förståelse för att det finns något omedvetet   1 (1) 
Samarbete med patientens observerande jag   2 (2) 
 
 
 
Motivation 
Personalen menar att patienterna i allmänhet har någon form av åtminstone svag 
motivation för behandling. Det som motiverar kan vara att patienterna vill slippa må dåligt 
eller att få bli som alla andra och inte hela tiden vara föremål för samhällsinsatser. Men för 
vissa handlar det enbart om en kamp om att överleva eller inte. En del är så dåliga när de 
kommer att de enbart vill dö så för dem är det naturligtvis ett stort steg framåt när det 
önskar livet istället för döden. Någon uttalad motivation för att arbeta i psykoterapi ger inte 
intervjusvaren stöd för. Alla som skrivs in på behandlingshemmet vet att psykoterapi ingår 
i behandlingen och därför är de formellt införstådda med att medverka i det.  

”De är ganska trötta på att må dåligt. De är trötta på att behöva 
agera, jätteless på att det inte fungerar. …Jag tror att det är en 
önskan om något annat och sedan tror inte jag att de vet riktigt 
vad. Och att få må på ett annat sätt. Att inte behöva må dåligt 
jämt.” 
 
”Det är klart att de har hoppet. De som inte har hoppet tar livet av 
sig. Så är det.” 

 
Nyfikenhet på sig själv och önskan om förändring 
Att få komma till behandlingshemmet kan väcka ett hopp om någonting annat även om det 
inte är tal om någon inre förändring eftersom det är så hotfullt för deras kaotiska inre. De 
vill komma ur sin nuvarande situation men inte på bekostnad av att något förändras. 
Detsamma gäller i viss mån nyfikenhet på sig själv eftersom man inte är medveten om att 
något kan vara på något annat vis. Efter hand som patienterna har tagit till sig 
behandlingen kan nyfikenheten på den egna levnadshistorien ha väckts och man kan börja 
förstå ett samband mellan den och de nuvarande svårigheterna.  
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”Man kan väl ändå säga generellt att det inte är så stor nyfikenhet 
på sig själv, även om det är variationer förstås. Att det blir hotfullt. 
Att ting är som de är.” 

 
”Nyfikna på sig själva när de vaknat upp och upptäckt att det finns 
en annan historia. …´Hur kommer det sig att min mamma eller 
pappa inte såg mig? Vad beror det på?´ De är inte födda till 
borderline!” 

 
Engagemang i behandlingen 
Överlag beskriver man patienterna som engagerade i sin egen situation och det verkar som 
om de försöker hitta egna metoder att komma tillrätta med svåra inre tillstånd. Många 
försöker reda ut sitt inre kaos genom att prata med varandra, skriva, måla och söka på 
Internet. Personalen upplever patienterna som intensiva och engagerade människor som 
hela tiden kämpar för att inte gå under. 
 

”Jag tänker att är de i livet så jobbar de på som fan! …De jobbar 
för överlevnad. Med sitt sjuka system då, men de jobbar för 
överlevnad!” 
 
”Det här är tjejer som ägnar nästan dygnet runt åt att sitta och 
skriva dikter och formulera på nätet på sådana här poetiska sidor 
kring ´vad är det jag känner när jag känner att jag känner´. … De 
håller ju på mycket med det och försöker förstå. Och man kan höra 
dom i samtal med varandra fundera ihop, och de skriver 
dagböcker, pratar om miljöterapi, personal och de målar bilder.” 

 
Tar ansvar för sin del i behandlingen 
Att över huvud taget komma till terapin kräver ett visst mått av eget ansvar. Men 
patienterna beskrivs som att de hela tiden måste föra en kamp med sig själva för att kunna 
göra det och att ett överlåtande av ansvaret till personalen tycks mera givet. 

 
”Hopp finns ändå sådär. Men de slåss ju med det. Det är ju en 
kamp. Men de kommer.” 
 
”De får slita för det… Men att ha dialogen om det: ´Vi kommer att 
tycka och tänka olika många gånger. Men du ska tala om vad du 
vill och vad du tänker och vad du tycker och vad du känner, i den 
mån du förmår och kan. Det är ditt ansvar´.” 

 
Arbete mot samma målsättning 
Initialt i behandlingen är det mycket svårt att tala om samarbete. Det blir tydligast i 
individualterapin. I början kan det vara skräckfyllt för patienten att bara komma till terapin 
och att våga vara kvar i terapirummet och relatera till terapeuten. Sådant som 
”ömsesidighet” är ofta ett okänt och hotfullt begrepp. De beskrivna patienternas verkliga 
erfarenhet av relationer har oftast varit traumatiska med sådant som olika typer av övervåld 
från föräldrar. Borderlineproblematikens ”inbyggda” rädsla för närhet och beroende 
försvårar ytterligare. Vägen till samarbete kan därför vara lång och kantas ofta av stormar 
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och bakslag. Patienterna behöver motiveras för det arbetet genom att bl.a. försöka få dem 
att förstå att det kommer att medföra att ångesten minskar.  

”Att jobba i terapin – en del av terapin kanske är jobbet att våga 
sitta i terapin, våga relatera till mig som terapeut… vägen dit kan 
vara lång och miljöterapeuterna får hjälpa till att se till att 
ungdomar kommer till individualterapin. Kanske följa med upp till 
dörren. Pusha.” 
 
”Det är ett minfält. Det är så mycket som hotar som man måste 
försvara sig mot och jag med mitt erbjudande om att undersöka 
blir ett hot, och någonting som dom inte har varit med om. 
Tillsammans´ och ´ömsesidig´ finns liksom inte. Och att de är 
underställda. Det blir hotfullt, dom kan inte släppa in något annat. 
Jag ska inte vara separat, jag ska vara i. …Att rida ut de här 
stormarna och sedan sitta kvar i det och vara väldigt tydlig med 
struktur och ramar och med mig själv. Så tycker jag att det faktiskt 
går att komma dit. Och sedan kan det vara att vi har ett fruktbart 
samarbete och plötsligt händer det någonting, det sätts på ända 
och så får man litet börja om.” 

 
Förståelse för att det finns något omedvetet 
Generellt har patienterna ingen förståelse för inre psykologiska företeelser som påverkar 
ens handlande eller ens känslor. Däremot utvecklar de på behandlingshemmet en 
skicklighet i att slänga sig med psykoterapeutiska termer. De befinner sig hela tiden i en 
”psykoterapeutisk hetluft” där allt mer eller mindre är terapi och har en terapeutisk 
innebörd. Det benämns och speglas av personalen. Men personalen är observant på när 
begreppen bara är tomma ord och när det börjar bli mera integrerat i patienten.  
 

”En del är inte medvetna om någonting, om några inre rum eller 
att det finns ett omedvetet eller en inre värld.” 
 
”Det får man ju försöka få in med litet pedagogik, hur vi 
människor fungerar i vårt inre. Via drömmar eller ångest. …Det är 
väl något man får ta i olika vändor när det blir aktuellt och knyta 
till det som upplevelsen är för honom. Han ska ju liksom kunna 
känna igen och förstå vad jag säger. Att det inte blir för abstrakt.” 

 
Samarbete med patientens observerande jag 
Patienterna förefaller i de flesta fall sakna ett observerande jag, åtminstone initialt. När 
man i något fall tror sig möta en själviakttagande förmåga hos en patient blir man osäker 
på om det är genuint eller bara något ytligt inlärt. 
 

”Det kan ju finnas tillstymmelse till det. Det är litet olika.” 
 
”Alltså det här språket att – dom blir ju ´terapeutade´ hela tiden. 
Inte nog med att dom går i terapi - de har ju oss miljöterapeuter 
som hela tiden analyserar, speglar. Hela tiden så är de i fokus för 
observation. Och i samtal med oss....Ibland är det ju bara ord. Det 
kan man ju märka. De får ju ett väldigt bra språk för att beskriva 
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känslor. Det kan låta väldigt reflekterande. Och väldigt tomt också. 
Det ser man skillnad på något vis när det inte är tomt längre, när 
det inte är bara tomma ord utan är integrerat och det liksom är 
förankrat i dom och deras känsla.” 

 
Ramar och struktur 
 
Tabell 6.  Antal uttalanden om dimensionen ramar och struktur. 
 
Kategori   Antal uttalanden (inom parentes antalet ip) 
 
 
Tidsramar    16 (6) 
Öppenhet och ärlighet     2 (2) 
Respekt för de olika rollerna      3 (3) 
Behandlingstidens längd    13(6) 
 
 
 
Tidsramar 
De intervjuade betonar ramarnas stora betydelse för den här gruppen av patienter. 
Vistelsen på behandlingshemmet innebär att man dels har ett strukturerat schema för 
verksamheten i miljöterapin och dels har alla sina bestämda terapitider. 
De bestämda tiderna blir liksom annan struktur föremål för testning av ungdomarna.  
Behandlarna får också arbeta med egna tendenser att göra avkall på tidsramarna. 
I de individuella terapisituationerna kan det emellertid handla om en kamp om att orka vara 
kvar tiden ut, särskilt första tiden på behandlingshemmet. 

 
”När det väcks aggressivitet eller så gentemot mig, då har de svårt 
att vara kvar. Då brukar de behöva gå ifrån och så komma 
tillbaka.” 
 
”Från början var det ju så att hon klarade inte att vara i rummet 
mer än en stund och inte att ha någon ögonkontakt.” 

 
Öppenhet och ärlighet 
Enligt intervjusvaren hänger tillit intimt samman med öppenhet och ärlighet hos de här 
patienterna och det finnas en implicit fruktan för repressalier om man berättar något 
negativt. 
 

”Att inte dela med sig någonting. Att inte vilja ge någonting, att 
förkasta allt vad det än är, vad det än är man ska göra. Att agera 
genom att blanda in uppdragsgivare, säga att det här inte var bra – 
alltså sådana saker. Om man då har ett bra samarbete så att vi 
förstår vad det är, då brukar man kunna jobba med det.” 
 
”Jag tror inte alltid det är medvetet dom undanhåller det. Men, när 
samarbetet är igång så är det ju öppnare.”  
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Medvetenhet och respekt för de olika rollerna 
Miljöterapeutens och psykoterapeutens roll är till skillnad från patientens att vara 
professionell. För att behandlingen ska fungera är det viktigt att detta respekteras. I 
intervjuerna berättas om försök att ändra på detta gränsförhållande och på så sätt förstöra 
relationen. Sådant förekommer enligt en intervjuperson särskilt initialt i behandlingen. 

 
”Försöka möjliggöra relationen. Det är också väldigt destruktivt. 
Om man hela tiden ser till att det inte blir en relation. …Det har vi 
ju sett ungdomar som ser till att det inte fungerar.” 
 
”Det kan vara väldigt provocerande, speciellt när de är nya, att 
jag inte är någon som samspelar på samma sätt som polaren som 
man kan ha den där jättetäta relationen med. Att de är liksom over 
and beyond litet grann – att jag släpper in dom, de vill ha 
tolkningsföreträde på allting. De står inte ut – det är en av dom 
sakerna som tillhör det första landskapet, tycker jag.” 

 
Behandlingstidens längd 
Behandlingstiderna kan enligt intervjuerna variera från sex månader till upp till tre år. 
Det kan ta lång tid för patienten och behandlaren att lära känna varandra, många gånger 
omkring ett års vistelse på behandlingshemmet. Det kan ta ännu längre tid innan man 
märker någon förändring till följd av behandlingen. Upp till ett till ett och halvt år är ett 
tidsintervall som nämns i intervjuerna. 
 
Men det är inte självklart att den tiden ges patienterna. De längre behandlingstiderna var 
vanligare några år tillbaka. Tendensen nu är att uppdragsgivarna vill korta ned 
behandlingstiderna. Man försöker samråda med dessa men ibland har man tvingats göra 
utskrivningar tidigare än vad som har varit bra för vissa patienter. 

”De behöver tid och det är väl det som jag tycker är det tråkigaste 
att de inte får tiden.” 
 
”Tyvärr är det så att pengarna har börjat styra mer och mer. 
…Ibland är det så att kommunen liksom stramar åt och vi måste 
göra utskrivningar tidigare än vad som har varit bra. Men i vissa 
fall ser de ju svårigheterna och ändå beviljar tillräckligt långa 
behandlingstider.” 

 
 

3. Hur anser personalen att man bäst kan hantera svårigheterna i arbetet med 
patienterna? 

 
Den tredje frågeställningen besvarades genom att intervjupersonerna fyllde i ett 
frågeformulär om preferenser av psykoterapeutiska och miljöterapeutiska interventioner i 
olika skeden av kontakten, initialt och efter etablerad kontakt (se bilaga B). Svaren 
presenteras i fyra tabeller som visar hur intervjupersonerna rangordnat interventionerna. 
Sålunda har exempelvis fem personer angett ”härbärgerande” som första alternativ 
avseende psykoterapeutiska interventioner initialt i kontakten. I flera fall har man inte velat 
rangordna interventionerna, vilket muntligen motiverats med att man använder flera 
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interventioner parallellt. Efter varje tabell följer citat från muntliga kommentarer som 
fälldes av intervjupersoner i samband med ifyllandet av formuläret. Citaten härrör således 
inte, såsom vid redovisningen av resultaten för de två första frågeställningarna, från 
intervjuer och återfinns inte heller under rubriker.  
 
Psykoterapeutiska interventioner 
 
Initialt i kontakten 
 
Tabell 7.  Psykoterapeutiska interventioner – initialt i kontakten. 
 
Intervention   Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 
 
 
Härbärgerande  5 - - 1 
Tolkande   - 1 2 2 
Konfronterande  1 - 2 2 
Klarifierande   1 4 - 1 
 
 
 

”Sätter härbärgerande som etta eftersom det är viktigt att de 
känner att terapeuten orkar härbärgera dom, att han orkar med 
dom.” 

 
”Rörelsen går från att man är mer härbärgerande från början och 
mindre konfronterande.” 
 
”Klarifierande kommer som tvåa eftersom det skapar trygghet att 
förstå att terapeuten är med och lyssnar och kan hjälpa dom att 
sortera litet grann.” 
 
”Konfronterande kan behövas i klarifierande syfte, kring ramar 
och så.” 

 
Efter etablerad kontakt 
 
Tabell 7.  Psykoterapeutiska interventioner – efter etablerad kontakt. 
 
Intervention   Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 
 
 
Härbärgerande  4 1 - 1 
Tolkande   3 2 - - 
Konfronterande  2 1 1 - 
Klarifierande   3 2 1 - 
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”Friare när samarbetet är igång och man har tillgång till allt 
material” 
 
”Mot slutet är härbärgerande mer inbyggt i patienten och det 
behövs inte att terapeuten härbärgerar lika mycket.” 
 
”Tolkningen kommer som nummer ett. Alltså tolkningen tycker jag 
blir mer central. Men härbärgerandet måste vara där. Det sätter 
jag som tvåa. Konfronterande och klarifierande för att det är mer, 
det ska med i rörelsen på något sätt, mycket mer.” 
 
”Jag är ledsen alltså – varför måste jag numrera? För det är 
precis det här man gör hela tiden: Härbärgerar, tolkar och 
klarifierar.”  

 
 
Miljöterapeutiska interventioner 
 
Initialt i kontakten 
 
Tabell 9.  Miljöterapeutiska interventioner – initialt i kontakten. 
 
Intervention  Alt. 1    Alt. 2    Alt. 3    Alt. 4    Alt. 5    Alt. 6    Alt. 7 Alt. 8 
 
 
Aktivitet  2           1      1          -          -            -            -         - 
Enskilda samtal 4           -             -   -            -            -            -         - 
Gruppsamtal  1           1            -           -           1            -            -         - 
Föräldrasamarbete 1           3       -          -            -            -            -         -       
Gränssättning 1           2             -          -           1            -            -         - 
Flexibilitet                       -            1            -          -            -           1            -          - 
Disciplinära åtgärder -             -            -          -            -           -             -         - 
Diskussioner om ansvar 2            1           1          -            -           -             -         - 
 
 

 
”Aktiviteterna. Ja, jag tror att de är väldigt viktiga att ha. Jag tror 
det är mycket viktigt att ha enskilda samtal i början och då tänker 
jag att kontaktpersonerna har det. Att knyta an och knyta upp tror 
jag är väldigt viktigt. Så att ungdomen kan känna samhörighet. 
Även om det bara blir en fysisk person som sitter där så tror jag att 
det är av stor vikt att ha det. Då hamnar de i ett litet sammanhang. 
Och det är det här som de här ungdomarna saknar.… Då blir det 
ett litet sammanhang som kanske inte är så hotande.” 
 
”Miljöterapeutiska interventioner – det är ju samma sak där tänker 
jag. När man har kommit igång så blir det ju föräldrasamarbete. 
…Vem är det som bestämmer? Är det jag eller barnet? Det är jag.” 
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”Trean, diskussioner om ansvar, vilket ansvar kan du ta? Hur 
gammal är du? Det är också viktigt. Femman, gruppsamtal – det är 
svårt för dom här ungdomarna!” 

 
”Har ingen flexibilitet gentemot regler utan regler måste man stå 
fast vid. Däremot har man flexibilitet i arbetet med varje individ. 
Individuell planering och individuellt bemötande och individuell 
behandling.” 

 
Efter etablerad kontakt 
 
Tabell 10.  Miljöterapeutiska interventioner – efter etablerad kontakt. 
 
Intervention  Alt. 1    Alt. 2    Alt. 3    Alt. 4    Alt. 5    Alt. 6    Alt. 7 Alt. 8 
 
 
Aktivitet  3           -      1          -         -            -            -         - 
Enskilda samtal 3           1            -   -           -            -            -         - 
Gruppsamtal  2           -            -           1           -            -            -         - 
Föräldrasamarbete 1           3      -          -            -            -            -         -       
Gränssättning 2           1            -          -            -            -            -         - 
Flexibilitet                       1           2            -          1            -           -            -         - 
Disciplinära åtgärder 1            -            -          -            -           1            -         - 
Diskussioner om ansvar 3            1           -          -            -            -            -        - 
 
 
 

”Och sedan interventionerna i miljön då, det är ju det alltihopa. … 
Där blir väl disciplinära åtgärder, det är väl det som ligger sist. 
Om de inte kommer i tid.” 
 
”Så därför tycker jag så mycket, det innehåller allt det här, man 
kan inte plocka ut något enskilt. Det är lika viktigt.” 
 
”Aktiviteter, gruppsamtal, enskilda samtal, föräldrarna, gränserna, 
allt måsta man ha.” 

 
Allmänna synpunkter på det miljöterapeutiska arbetet 
I intervjuerna framkommer att det miljöterapeutiska arbetet mycket handlar om att bygga 
upp tillit. Det kan vara ett omfattande arbete där det är viktigt att vara konsekvent och att 
våga stå kvar. Det är också viktigt att vara öppen och mottaglig för patienten även om det 
gör arbetet känslomässigt mer krävande.  
 
Som behandlare är man ständigt utsatt för projektioner och projektiv identifikation liksom 
övriga processerna runt dessa patienter. Långa arbetspass som är tröttande för personalen 
gör dem särskilt mottagliga för sådant.  
 
När patienterna använder sig av klyvning och svärtar ner den ena parten och idealiserar den 
andre, beskriver de det som att de är snabba med att lägga tillbaka och spegla. 
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Förhållningssättet vid självdestruktivt utagerande är att inte ”göra någon affär” utav det. 
Man noterar vad som händer och ingriper om det föreligger uppenbar fysisk fara för 
patienten. Enligt personalen har detta förhållningssätt gjort att patienterna agerat mindre. 
En av miljöterapeuternas främsta uppgifter är, liksom individualterapeuternas, att arbeta 
för att patientens kluvna objekt integreras. Men det första steget på vägen är att bygga upp 
tillit. Man bemöter inom miljöterapin båda företeelserna på likartat sätt, d.v.s. personalen 
gör ”ingen affär” av det och låter sig inte provoceras. 
 

”Vi har en ganska så ny tjej. Hon har varit anorektisk tidigare. 
Hon har haft bulimi också. Efter ett tag så slutade hon äta. Och så 
får hon ingen respons på det. … Hon försöker, hon jobbar stenhårt 
med att vi ska kommentera att hon inte äter, att hon måste äta och 
prata om det och lägga ner mycket tid på det och så. Och det gör 
inte vi. … Jag tror att vi tänker så om det mesta av utagerande. Att 
det kommer att ge med sig och bli bättre. När terapin börjar bära, 
när andra saker bär så slutar mer och mer av agerandet.” 
 

Kontaktpersonsparet som intervjuades är i ständig dialog med varandra och arbetar för 
enighet inför patienterna som försöker dela på dom. De beskriver det som att det svetsar 
dem samman som ett gott föräldrapar och uppvisar enighet inför patienten. Och de 
bestämmer så länge ”barnen” ännu inte har vuxit upp. När stormarna rasar som värst med 
exempelvis mycket kraftliga testningar av någon av personalen gäller att institutionen står 
samlad, att det inte börjar svaja. Det kan vara svårt eftersom det kan innebära ett avsteg 
från t.ex. önskan om att vara ”en god förälder”, att man står enig med dom som sätter 
gränser. Borderlinepatienters extrema känslighet för separationer och avvisande gör att 
man också från början arbetar med att inte knyta dom för starkt till sig. Att vara personlig 
är en nödvändighet men inte att vara privat. Även om de som någon miljöterapeut 
uttrycker det periodvis blir ”som ens egna barn” så måste man kunna släppa taget om 
patienten då denne ska gå mot en självständigare tillvaro. 
 
 
 

D i s k u s s i o n 
 
Metoddiskussion 
Eftersom denna studies två första syften var att söka få ta del av personalens upplevelser 
kring samarbetet med borderlinepatienter bedömdes djupintervjuer vara den bästa metoden 
för att uppnå dessa. Till den tredje frågeställningen användes ett frågeformulär för att få 
mera precisa svar på frågorna om interventioner.   
 
Intervjufrågorna styrdes av de på förhand uttagna dimensionerna och underkategorierna. 
Man kan säga att intervjuguiden fungerade som en rekommendation (Kvale, 1997) och 
som ett stöd för intervjuaren när det gällde att se till att alla områdena berördes.  
 
Intervjuerna inleddes i samtliga fall med en större övergripande fråga men frågornas form 
och ordningsföljd kom sedan att variera. I de fall teorispecifika begrepp användes behövde 
de inte ”översättas” och förklaras utan intervjupersonerna föreföll hemmastadda i den 
psykoanalytiska terminologin. Intervjuaren avsikt var att föra en dialog och att söka närma 
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sig den kliniska verklighet som intervjupersonerna befann sig i och förväntades ge en 
inblick i. 
 
Intervjuerna kom att likna ett samtal där det fanns möjlighet för intervjupersonerna att i 
viss utsträckning själva styra och associera kring frågeområdet. Avsikten var att härigenom 
undvika ytliga och stereotypa svar och att få en så verklig och mångdimensionell bild som 
möjligt. I flera fall gick intervjupersonerna på så vis spontant vidare till någon ytterligare 
av intervjuguidens dimensioner eller kategorier. Detta gav sannolikt samtidigt intervjuerna 
en större objektivitet.  
 
Det var viktigt att intervjuerna speglade intervjupersonernas kliniska erfarenheter av 
fenomenen som det frågades om. De kliniska erfarenheterna av sådant som projektiv 
identifikation och motöverföringsreaktioner som att man t.ex. upplevt patienten som 
”jobbig” innebar att man talade om starka egna känsloreaktioner. Det krävde ett visst mått 
av intimitet och en trygghet i intervjusituationen. För att uppnå detta var det viktigt att 
intervjuaren var lyhörd för de ”spår” i form av antydningar som intervjupersonen lade ut 
och att de följdes upp med relevanta frågor för att en bild kring ett fenomen skulle kunna ta 
form. Intervjuarens ambition var vidare att söka inta en så öppen hållning som möjligt till 
intervjupersonens ”värld” och lyssna till dennes beskrivning istället för att lägga in sina 
egna fantasier om hur den kunde se ut.  
 
Över huvudtaget präglades intervjuerna av uttryck för starka känslor, som t.ex. ett ymnigt 
bruk av svordomar, vilket intervjuaren tolkade som en spegling av det känsloladdade 
arbetet med borderlinepatienterna. 
 
Tillförlitligheten i intervjupersonernas uttalanden bör dock, enligt Kvale (1997), alltid 
ifrågasättas. Man kan t.ex. av olika skäl vilja förtiga vissa saker inför en okänd person och 
därmed blir bilden inte fullständig. Det kan också handla om att vilja göra ett gott intryck 
eller så kan en rädsla för att sekretessen inte hålls påverka öppenheten. Och även om 
intervjupersonerna informerats om att alla uppgifter de lämnade skulle behandlas 
konfidentiellt och att de gett sitt informerade samtycke, märktes en viss osäkerhet hos ett 
par av intervjupersonerna som måste försäkra sig om att patienterna som de berättade om 
inte skulle kunna gå att identifiera.  
 
Kvale (1997) talar om intervjun som en scen på vilken kunskap byggs upp och där 
intervjuarens uppgift är att uppmuntra den intervjuade att dela med sig av sin livsvärld. Att 
komma dithän kräver ett visst mått av förtrolighet. De här intervjuerna präglades av att 
förtrolighet byggdes upp under intervjuernas gång. På så sätt kunde de påminna om en 
terapeutisk intervju. De personer som intervjuades hade alla yrkesmässig erfarenhet av 
terapeutiska situationer, vilket även kan ha påverkat deras lätthet att handskas med 
intervjusituationen. De hade en uppenbar vana att uttrycka sig om egna känslomässiga 
reaktioner och förmåga att snabbt relatera till intervjuaren. Medvetenheten om de egna 
känslomässiga reaktionerna är ett viktigt arbetsredskap i arbetet med borderlinepatienter 
och det klimatet i intervjuerna föreföll avspegla detta. En hårdare strukturerad intervju 
hade förmodligen inte gjort det. Kvale talar om skillnaderna mellan en terapeutisk intervju 
och en forskningsintervju och pekar på intervjuarens ansvar att bygga upp en atmosfär där 
den intervjuade känner sig trygg nog för att tala fritt om sina upplevelser och känslor. Detta 
innebär i sin tur enligt honom en ömtålig balansgång mellan kunskapssökandet och den 
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mänskliga interaktionens etiska aspekter så att intervjun faktiskt inte förvandlas till en 
terapeutisk situation. Denna risk föreföll vara liten vid den aktuella studien.  
 
Däremot är det osäkert hur öppna intervjupersonerna var om egna svårigheter i samarbetet 
med patienterna eller i uppdraget över huvud taget. Det som kunde verka som öppenhet 
kan ändå ha dolt mer misshagliga inslag i samarbetet och därmed påverkat 
tillförlitligheten. Enligt Kvale bör meningen i det som sägs ifrågasättas och den erhållna 
informationen ständigt kontrolleras. Dessa intervjupersoner gav dock intryck av att vara 
djupt engagerade under intervjun och de verkligen var angelägna att dela med sig av sina 
erfarenheter och tankar kring detta sitt arbete. 
 
En viktig konsekvens av datainsamlingsmetoden som måste beaktas är att 
intervjupersonernas svar i viss mån kan ha styrts av de i förhand uttagna dimensionerna 
och kategorierna. Även om svaren förefaller återspegla intervjupersonernas värld kan det 
inte tas för givet då de också kan vara en effekt av vad de förväntades svara. En mera vagt 
formulerad intervjuguide och mera förutsättningslösa frågor hade kunnat ge ett annat utfall 
och en sannare bild av den aktuella behandlingssituationen.  
 
Intervjuerna avrundades med att intervjupersonerna fick fylla i frågeformuläret till den 
tredje frågeställningen. Det kändes som en bra och naturlig avslutning av intervjun, där 
kontakten mellan intervjuaren och intervjupersonen ”lyftes upp” till att åter bli mera 
formell och neutral.  
 
Intervjupersonerna hade i förhand informerats om det övergripande syftet med 
undersökningen, d.v.s. att det handlade om samarbetet med borderlinepatienter och att det 
gällde en psykologexamensuppsats. Att syftet mera specifikt handlade om faktorer som 
spelar roll vid bildandet av allians mellan behandlaren och patienterna framgick dock inte 
av förhandsinformationen. Intervjupersonerna hade skriftligen försäkrats om att alla data 
skulle komma att avidentifieras så att såväl intervjupersoner som patienter inte skulle 
kunna gå att identifiera. Alla sex intervjupersoner hade gett sitt informerade samtycke. 
Intervjupersonerna fick även tillfälle att godkänna de citat som skulle tas med i den 
slutgiltiga rapporten. 
 
Författarens egen förförståelse i ämnet bestod till största delen av speciellt 
objektrelationsteoretiska kunskaper om samarbetet med borderlinepatienter. Detta synsätt 
präglade naturligtvis sättet att lyssna till intervjusvaren och att ställa följdfrågor. Det är väl 
inte helt uteslutet att det av den anledningen förekommit ledande frågor, även om det var 
oavsiktligt.  
 
Utskrifterna av intervjuerna följde i möjligaste mån bandinspelningarna. I ett av fallen 
hade inspelningen en sämre kvalitet varför kortare delar av några meningar tvunget måste 
utgå. Sammantaget påverkade detta troligen inte något väsentligt innehåll i intervjun. Vid 
utskriften har i möjligaste mån även tagits till betoningar och pauser. Kvale påpekar att 
intervjun sker i en relation och att det kan vara svårt att veta om känslouttryck och pauser 
tillhör denna eller ämnet som behandlas. Han menar att en utskrift, även om den är 
noggrann, ändå är en tolkning och att det inte finns någon sann, objektiv omvandling från 
muntlig till skriftlig form. Utskrifterna befinner sig dessutom inte längre i sin ursprungliga 
kontext utan svävar fritt utan sitt sammanhang. Det gör också att orden ”fryses” och får en 
mer definitiv innebörd än i det ursprungliga samtalet/intervjun. Med beaktande av detta har 
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det känts viktigt att vid genomgången av texten och vid resultatsammanställningen samt 
vid återgivandet av citat i uppsatsen, i möjligaste mån försöka dra sig till minnes 
intervjusituationerna och stämningen där yttrandena fälldes. 
 
Interbedömarreliabiliteten testades och den anlitade granskarens resultat överensstämde i 
hög grad med författarens. De mindre avvikelser som förekom sammanhänger sannolikt 
med olika sätt att avgränsa ett uttalande. 
 
Användandet av frågeformulär till den tredje frågeställningen gjorde svaren om 
interventioner konkreta och de behövde inte tolkas. Det var på så sätt tidsbesparande. En 
längre intervju som innefattat den tredje frågeställningen hade i detta fall varit alltför 
tidsödande. Den tredje frågeställningen kan också betraktas som mera konkret än de två 
övriga och lättare att få besvarad med givna svarsalternativ. Flera av intervjupersonerna 
värjde sig mot att rangordna interventionerna eftersom flera av dem förekom parallellt. 
Interventionerna rangordnades därför så som man ansåg att de användes, d.v.s. många 
gånger parallellt med varandra. En nackdel skulle vara om det finns ytterligare 
behandlingsalternativ. Inte heller modifieringar av de förevarande alternativen blir speciellt 
tydliga. Svaren i det här använda frågeformuläret hade möjligen blivit tydligare om 
svarsalternativen hade varit ännu mer konkreta, t.ex. satts i samband med specifika 
situationer.  
 
Att intervjuerna endast rör patienterna vid ett behandlingshem innebär att resultaten inte 
kan betraktas som generaliserbara. Studiens syfte och frågeställningar handlade om hur 
personalen på detta behandlingshem beskriver alliansen med borderlinepatienter och ställa 
detta i relation till aktuell psykoanalytisk litteratur. Resultatet ska även förstås utifrån att 
patienterna vid behandlingshemmet i hög grad präglas av primitiva försvar och 
självskadebeteenden, vilket inte gäller alla personer med borderlinediagnosen som kan 
sägas befinna sig på ett kontinuum mellan neuros och psykos (Crafoord, 1986).  
 
Resultatdiskussion 
Hur patienternas borderlineproblematik uttrycks i behandlingssituationen 
Personalen beskriver patienterna på behandlingshemmet som präglade av primitiva försvar 
som klyvning, projektiv identifikation, primitiv idealisering, nedvärdering och omnipotent 
kontroll. Patienterna beskrivs också som utagerande med främst självskadebeteenden. De 
skär sig i hög grad, olika mycket och i olika syften. 
 
Beskrivningen av patienterna och av överförings- och motöverföringskänslor 
överensstämmer väl med beskrivningar av borderline i aktuell psykoanalytisk litteratur 
(McWilliams, 2001, Kernberg, 1994 m.fl.). Patienterna på det aktuella behandlingshemmet 
beskrivs i de flesta fall ha erfarenheter av extremt svåra uppväxtförhållanden med missbruk 
och våld. Detta och de primitiva försvaren speglas ofta i överföringarna på personalen och 
i personalens motöverföringar. För patienter som har varit utsatta för traumatiserande 
övergrepp kan exempelvis situationen i terapirummet vara extremt skräckfylld med en 
påtaglig rädsla för behandlarens potentiella aggressivitet. Patienternas ofta svåra 
erfarenheter av destruktiva familjeförhållanden kan i sig enligt bl.a. McWilliams försvåra 
etablerandet av goda behandlingsrelationer. Patienterna beskrivs också som oerhört 
krävande.  
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Patienternas primitiva försvarsmekanismer, självskadebeteenden och i flera fall 
traumatiska erfarenheter ställer stora krav på personalens förmåga att uthärda och förstå de 
motöverföringskänslor som väcks. Men motöverföringskänslorna, som kan röra sig från 
intensiv vrede till stor ömhet och känsla av att vilja ta hand om patienten som ett barn, är 
också en nyckel till förståelse för hur patienten uppfattar omvärlden och sig själv. En 
behandlare som i relation till patienten känner sig värdelös och inkompetent har med stor 
sannolikhet att göra med en patient som inte känner sig mycket värd. Relationen behöver 
hela tiden ses ur det perspektivet för att det ska bli meningsfullt att arbeta med den här 
patientgruppen och för att det över huvud taget ska finnas förutsättningar för att utveckla 
en allians.  
 
Möjligheter för personalen att bilda allians med patienten 
Patienternas motivation till att samarbeta i behandlingen uppges vara att de i regel är i 
mycket dåligt psykiskt skick när de kommer till behandlingshemmet och mycket 
hjälpsökande. Det kan ta lång tid att bygga upp tillit och fram till dess utgör patienternas 
både skräck för sammansmältning längtan efter närhet liksom en önskan att smälta 
samman och få kontroll över personalen, att samarbetet blir komplicerat och krävande. 
Även om patienterna ofta beskrivs som engagerade och ständigt sysselsatta med att bringa 
reda i sitt inre kaos, så fruktar de förändring och saknar som regel också förmåga till 
introspektion och att iaktta sig själva.  Det kan röra sig om år för att patienten på djupet ska 
kunna medverka i behandlingen och kunna vilja förändras. Det är först i den avancerade 
fasen av behandlingen (Kernberg, 1994), då patientens primitiva försvar har minskat och 
de kluvna själv- och objektrelationerna börjat integreras som det kan börja bli tal om en 
verklig förmåga hos patienten att bilda allians med behandlaren. Mc Williams (2001) 
menar att borderlinepatienten per definition är i avsaknad av ett observerande jag och 
därför inte i stånd att se saker och ting ur samma perspektiv som terapeuten. Patienten 
pendlar istället på ett kaotiskt sätt mellan olika jagtillstånd med disparata attityder som 
fientligt avstånd och längtan efter symbios och det kan ta flera års psykoterapeutiskt arbete 
innan jaget stabiliserats så att man kan tala om en fungerande terapeutisk allians. 
Personalens intervjusvar verifierar på alla punkter både McWilliams och Kernbergs 
beskrivningar. 
 
Eftersom frågor kring behandlingsmål och separationer fått utgå för att kunna ge studien 
ett rimligt format, görs ingen bedömning av hur lång behandlingstid som verkligen skulle 
behövas för dessa patienter. Men sett ur det ovan refererade teoretiska perspektivet samt 
intervjusvaren behöver de här patienterna generellt minst två års behandling för att kunna 
bilda en allians och att därmed vägen mot ett verkligt tillfrisknande kan påbörjas. 
Behandlingstiden anses av intervjupersonerna ofta vara för kort för de här patienternas 
behov. Tendensen förefaller också vara att uppdragsgivarna alltmer vill korta ned denna.  
  
Hur personalen anser att man bäst kan hantera svårigheterna i  arbetet med patienten 
Personalen betonar vikten av struktur och respekt för de terapeutiska ramarna kring de här 
patienterna. Det ramverk som omger miljöterapin och individualterapin är ständigt föremål 
för patienternas testningar.  
 
De psykoterapeutiska interventioner som framför allt förespråkas initialt i behandlingen är 
härbärgerande. Klarifierande kommer i andra hand medan konfronterande och tolkande 
inte betonas lika starkt. Med tanke på patientens ofta kaotiska inre tillstånd med primitiva 
försvar och utageranden är det viktigt att personalen, innan någon strukturell förändring 
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har hunnit inträda, orkar härbärgera. Det är en stor utmaning då starka ofta rasande känslor 
som emanerar ur patientens inre drabbar personalen. Dessutom är det i allra högsta grad 
”otacksamt” på så sätt att patienten ofta uppfattar personalen som omvänt den som besitter 
dessa bottenlösa och farliga känslor. Om behandlaren orkar bära dessa arkaiska känslor 
tills att patienten själv orkar ta över dom, torde ett framsteg i samarbetet och vägen mot 
allians ha tagits. Behandlaren har då varit som den mor som genom en mottagande-
strukturerande grundhållning successivt förmår barnet att introjicera den härbärgerande 
förmågan i sin egen psykiska organisation (Igra, 1983).  
 
Efter etablerad kontakt kvarstår härbärgerande som den viktigaste interventionen men nu 
har även tolkande har fått en framträdande plats vid sidan av klarifierande. Tolkning är 
visserligen det grundläggande tekniska verktyget vid borderlineterapi, så som det 
framställs av Kernberg (1994) och Mc Williams (2001), men för en känslomässigt 
oförberedd eller upprörd patient kan emellertid en tolkning istället öka klyftan mellan 
terapeut och patient då denne i sådana situationer kan uppfatta tolkningen som angrepp. Ju 
mer patienten börjar bli en mera sammanhållen person med viss förmåga att observera sin 
egen patologi, desto friare borde terapeuten kunna använda tolkningar. Det är också vad 
som uttrycks i denna studie, och att nu alla fyra interventionerna används mera parallellt. 
En förutsättning för detta friare arbetssätt torde även vara att terapeut och patient nu mer 
medvetet samarbetar eftersom patientens tillit för behandlaren ökat.  
 
Av de miljöterapeutiska interventionerna anses enskilda samtal vara den viktigaste 
interventionen initialt i behandlingen. Aktiviteter och diskussioner om ansvar anses också 
vara viktigt. Härnäst kommer föräldrasamarbete och gränssättning. 
Enskilda samtal beskrivs som viktiga för kontaktpersonerna för att knyta kontakt med 
patienten, de är därför särskilt viktiga i början.  
 
Efter etablerad kontakt betonas aktiviteter lika mycket som enskilda samtal och 
diskussioner om ansvar. Föräldrasamarbete och personalens flexibilitet kommer därnäst.  
 
Hill (2005) talar om terapeutiska och miljöterapeutiska interventioner som olika mer eller 
mindre specificerade ”behandlingsinslag”, där psykoterapi är det mest specifika och där 
sådant som personalens sätt att hantera vardagliga situationer som åsiktsdiskussioner, 
ordningsfrågor och dylikt räknas som ospecifika inslag. Aktiviteter, att göra saker 
tillsammans kan ju innehålla större eller mindre inslag av interaktion mellan patient och 
behandlare än ett inbokat och tidsavgränsat samtal.  
 
Många miljöterapeutiska interventioner är i sig inte lika strikt definierade som psykoterapi 
och psykoterapeutiska interventioner och kan därför användas på varierande sätt. Här 
saknas det formella och här finns utrymme för spontanitet i kontakten. Således kan det vara 
ett tillfälle att stärka samarbetet men det kan lika gärna tjäna som en sorts tidsfördriv utan 
något medvetet syfte att bygga upp en allians mellan behandlare och patient. 
 
Diskussioner om ansvar kan vara en situation, där behandlaren måste lita till sitt eget 
omdöme och egna moraliska värderingar men där det psykoterapeutiska målet kanske får 
stå tillbaka eller förståelsen för brister i patientens överjagsstruktur inte kan tas hänsyn till. 
De ospecifika inslagen utgör tidsmässigt en mycket större del av behandlingen än de 
specifika och de är inte i sig något som man tränar i yrkes- eller vidareutbildning eller som 
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det finns manualer för. Det ger därför utrymme för att prägla uppgiften mycket mer utifrån 
vem behandlaren är som person.  
 
Miljöterapin och individualterapin är ömsesidigt beroende av varandra och är en del i 
samma behandling. Det innebär komplexa behandlingsrelationer för patienten. För att 
behandlingen skall fungera på ett optimalt sätt behöver således patienten bygga upp 
allianser med både psykoterapeuterna och miljöterapeuterna samtidigt som det bör finnas 
en fungerande allians mellan miljöterapin och individualterapeuterna.  
 
Avslutande kommentar 
Den föreliggande studien avser att ge en inblick i hur ett arbete med att bilda allians med 
borderlinepatienter på ett behandlingshem kan se ut och hur svårigheter kring detta kan 
hanteras och lösas. Resultatet av en liknande undersökning om motsvarande arbete med 
mera välfungerande borderlinepatienter, inte lika starkt dominerade av primitiva 
försvarsmekanismer, skulle sannolikt komma att se annorlunda ut. I den här studien får vi 
inte heller ta del av patienternas upplevelser av behandlingen, vilket skulle ha varit 
intressant. Författaren ser dock en sådan studie som oerhört svår att genomföra och inom 
ramen för ett psykologexamensarbete som omöjlig. 
 
 Att vägen till en fungerande arbetsallians med borderlinepatienterna på 
behandlingshemmet kan vara lång och att det kan krävas år av behandlingsarbete för 
komma dithän framgår av intervjuerna och stöds av litteraturen. Det nämns också att den 
nödvändiga tiden inte alltid beviljas. Det är därför angeläget att det även finns en 
fungerande allians mellan uppdragsgivaren och behandlingsinstitutionen för 
kommunikation kring detta.  
 
Förhoppningsvis kan studien utgöra ett gott underlag för diskussioner om förutsättningar 
för ett framgångsrikt arbete på behandlingshem med borderlinepatienter. 
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Bilaga A 
 
 
INTERVJUGUIDE 
 
Inledning 

 
Presentation av mig och överlämnande av den skriftliga informationen om studien, där 
intervjupersonerna ombeds ge sitt informerade samtycke (bilaga C). 
Kort diskussion kring den skriftliga informationen. 
 
Frågeområden 
 
(Frågeställning I) 
 
Försvaren 
Förekommer klyvning hos patienterna och i så fall vilka sammanhang? 
Förekommer projektion och projektiv identifikation hos patienterna och i så fall i vilka 
sammanhang? 
Förekommer nedvärdering och omnipotent kontroll hos patienterna och i så fall i vilka 
sammanhang? 
Förekommer förnekande hos patienterna och i så fall i vilka sammanhang? 
Förekommer primitiv idealisering hos patienterna och i så fall i vilka sammanhang? 
Förekommer neurotiska försvar hos patienterna och i så fall i vilka sammanhang? 
 
Överföringen 
Kan patienter vara kritiska och föraktfulla? Exempel? 
Kan patienter ha magiska förväntningar på behandlaren? Exempel? 
Kan patienter vara starkt krävande? Exempel? 
Kan patienter vara rädda för behandlaren? Exempel? 
Kan patienter uppvisa en mer neurotisk överföring? Exempel? 
 
Motöverföringen 
Har du känt förvirring och vilsenhet i samspelet med patienterna? Exempel? 
Har du känt intensiv vrede i samspelet med patienterna? Exempel? 
Har du känt dig avvisad av patienter eller impopulär? Exempel? 
Har du känt dig rädd eller hotad av någon patient? Exempel? 
Har du övergett din professionella roll i samarbetet med patienterna? Exempel? 
Har du känt dig värdelös och inkompetent i arbetet med patienterna? Exempel? 
Har du känt intensivt behov av att ta hand om någon patient? Exempel? 
Har du känt dig populär och uppskattad i arbetet med patienterna? Exempel? 
Har du upplevt patienter som ”jobbiga”? Exempel? 
Har du upplevt mer ”normal” motöverföring? Exempel? 
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Utagerande 
Förekommer självdestruktivt beteende (skära sig – suicidförsök)? Beskriv i så fall närmare! 
Förekommer det att patienter går till angrepp mot behandlaren (fysiskt eller verbalt)? Hur 
kan det i så fall se ut? 
Förekommer det att patienter ger sig på inredning eller andra föremål, uppträder högljutt 
och störande? Beskriv i så fall närmare! 
Förekommer det att patienter håller sig med ”extraterapeutiska kontakter”? Hur ser det i så 
fall ut? 
Förekommer det antisocialt beteende (stöld) eller att patienterna använder alkohol eller 
droger? Beskriv i så fall närmare. 
Förekommer somatisering och hur ser det i så fall ut? 
 
 
(Frågeställning II) 
 
Allians 
Vad uppfattar du som patienternas motivation att medverka i behandling?  
Upplever du att det finns något samarbete med patienternas observerande jag? Hur ser det 
i så fall ut? 
Upplever du att patienterna och du arbetar man mot samma målsättning? Beskriv i så fall 
närmare! 
Tar patienterna ansvar för sin del i behandlingen? I så fall, på vilket sätt? 
Finns det en ömsesidig nyfikenhet och en önskan om förändring hos patienterna? Beskriv i 
så fall närmare! 
Har patienternas förståelse för att det finns något omedvetet? Beskriv i så fall närmare! 
Hur ser patienternas engagemang i behandlingen ut? 
 
Ramar 
Följer patienterna uppgjorda regler och kontrakt? 
Hur fungerar det med bestämda tider? 
Hur fungerar det med ärlighet och öppenhet från patienternas sida? 
Har ni en avskild plats för era möten och hur respekteras det av patienten? 
Hur upplever du patienternas medvetenhet om och respekt för de olika rollerna i 
behandlingen? 
Vad har du för synpunkter på behandlingstidens längd? 
 
Kontinuitet 
Finns det någon regelbundenhet i aktiviteter/behandlingsinslag? Beskriv närmare! 
Hur använder ni er av regelbundna tider? 
Använder ni er av samma plats för vissa aktiviteter? Beskriv! 
Är det alltid samma person som är med patienten i en viss aktivitet? 
 
Avslutning av intervjun 
Fråga om det finns någonting som man vill tillägga. 
Överräckande av frågeformuläret om interventioner (bilaga B). 
 
 
 



 43 

Bilaga B 
FRÅGEFORMULÄR 
Hur anser du att du bäst kan hantera svårigheter i samarbetet med patienten? 
Vilka interventioner tjänar bäst ett konstruktivt samarbete med patienten? 
Nedan följer några förslag till psykoterapeutiska respektive miljöterapeutiska interventioner som jag 
ber dig rangordna och muntligt beskriva. 
 
1. Initialt i kontakten 
a. Psykoterapeutiska interventioner (numrera från 1 – 4) 

 Härbärgerande 

 Tolkande 

 Konfronterande 

 Klarifierande 

b. Miljöterapeutiska interventioner (numrera från 1 – 8) 
 Aktiviteter/behandlingsinslag 

 Enskilda samtal 

 Gruppsamtal 

 Föräldrasamarbete 

 Gränssättning 

 Flexibilitet /gentemot regler/ 

 Disciplinära åtgärder 

 Diskussioner om ansvar 

 
2. Efter etablerad kontakt 
a. Psykoterapeutiska interventioner (numrera från 1 – 4) 

 Härbärgerande 

 Tolkande 

 Konfronterande 

 Klarifierande 

b. Miljöterapeutiska interventioner (numrera från 1 – 8) 
 Aktiviteter/behandlingsinslag 

 Enskilda samtal 

 Gruppsamtal 

 Föräldrasamarbete 

 Gränssättning 

 Flexibilitet /gentemot regler/ 

 Disciplinära åtgärder 

 Diskussioner om ansvar 
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Bilaga C 
 
Elisabeth Nürnberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervju för psykologexamensuppsats 
Hej! Tack för att du ställer upp på intervju. Inför denna skulle jag vilja be dig läsa igenom 
dessa rader och skriva under med ditt namn om du samtycker med villkoren för intervjun. 
Intervjun beräknas ta 45-60 minuter. Den kommer att ske i form av ett samtal kring olika 
aspekter av ditt samarbete med borderlinepatienter. Uppsatsens arbetstitel är ”Arbete med 
borderlinepatienter på behandlingshem”. Intervjun kommer att bandinspelas. Alla data 
kommer att avidentifieras så att såväl intervjupersoner som patienter kan garanteras 
konfidentialitet. 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
Elisabeth Nürnberg 
 
 
 
 
 
Jag samtycker till att medverka i intervju enligt ovan: 
 
 
…………………………………………………………………….……………….. 
Dagens datum                                          Namnteckning 
 
 
 
 
……………………………………………… 
Namnförtydligande 

 


