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Patienter med borderline personlighetsstörning upplever svårt lidande; 
självskadebeteende och suicidbeteende är vanligt.  Ett flertal studier 
visar att patienterna löper hög risk att avbryta behandling i förtid. Det 
är således angeläget att motivera denna grupp att inleda och fullfölja 
behandling. Self-Determination Theory skiljer på inre och yttre 
motivation och pekar på att en patient som drivs av inre motivation 
har bättre förutsättningar för psykoterapi. En enkät- och intervjustudie 
genomfördes med patienter som deltog i en psykoedukativ 
introduktionskurs inför behandling med mentaliseringsbaserad terapi. 
Syftet var att deskriptivt undersöka påverkan av psykoedukation på 
behandlingsmotivationen hos patienter med borderline 
personlighetsstörning. Resultatet indikerar att introduktionskursen 
ökar patienternas totala motivation och framför allt den inre 
motivationen. Denna förändring kan förstås mot bakgrund av att 
kursen ökar deltagarnas kunskap, och därmed deras möjlighet att fatta 
ett självständigt beslut om att delta i behandlingen, samt att kursen 
förmedlar hopp och trygghet. 
 
 

Psykologisk behandling förutsätter att patienten är motiverad att delta i behandlingen. 
Det väcker frågor om hur motivation kan beskrivas och om det är möjligt att påverka 
motivationen att delta i behandling. 
 
Motivation 
Kring mitten av 1900-talet skiftade motivationsforskningen fokus. Tre historiska trender 
låg bakom detta skifte: en förändrad syn på den mänskliga naturen som mer aktiv i 
förhållande till omgivningen, en starkare betoning på kognitiva och humanistiska 
aspekter av motivation och en fokusering på teorins tillämpning för socialt relevanta 
problem. Tidigare hade biologiska och fysiologiska behov utpekats som motivationens 
främsta källa men nu betonades i allt högre grad psykologiska och sociala behov 
(Reeve, 2009).  
 
Den kognitiva revolutionen på 1970-talet innebar för motivationsforskningen en 
inriktning på tankar, övertygelser och bedömningar som motivationens orsaker (Reeve, 
2009). De kognitiva motivationsforskarna lyfte bland annat fram följande 
motivationskonstrukt: planer (Miller, Galanter & Pribram, 1960), mål (Locke & 
Latham, 1990), förväntningar (Seligman, 1975), övertygelser (Bandura, 1977), 
attributioner (Weiner, 1972) och självkoncept (Markus, 1977). Tidigare hade 
humanistiska psykologer tagit avstånd från metaforen ”människan som maskin” och den 
därmed sammanhängande deterministiska synen på motivation (Burgenthal, 1967; 
Werthheimer, 1978). Abraham Maslow och Carl Rogers beskrev människan som aktiv 
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av naturen, kognitivt flexibel och motiverad att utvecklas (Maslow, 1987; Rogers, 
1961).   
 
Inre och yttre motivation 
Redan på 1950-talet kompletterade White (1959) den motivationsteori som utgick från 
drifter med en motivationsteori som kunde förklara lek, utforskning och andra 
beteenden som inte behöver yttre förstärkning för att vidmakthållas, och som även 
kunde förklara de psykologiska processer som hör ihop med normal utveckling och 
viljestyrt beteende. White myntade beteckningen ”effectance motivation” för att 
beskriva organismens inneboende motivation att fungera effektivt i relation till 
omgivningen.  Enligt White är den inre känsla av effektivitet som följer av ett 
kompetent interagerande med omgivningen tillräcklig för att vidmakthålla ett beteende, 
och någon yttre förstärkning är inte nödvändig i dessa fall.  
 
Enligt Deci och Ryan (1985b) är inre motivation människans inneboende benägenhet att 
engagera sig i det som intresserar henne, att utnyttja sina förmågor och att utvecklas 
genom att söka optimala utmaningar. Beteenden som baseras på inre motivation utförs 
för sin egen skull - av lust, intresse och känsla av utmaning - och således utan 
instrumentella skäl. Begreppet inre motivation är omdiskuterat, men det sker en 
konvergens mot uppfattningen att inre motivation har sitt upphov i ett inneboende 
behov hos organismen att vara kompetent och självbestämmande (Deci & Ryan 1985b).  
 
Yttre motivation uppstår på grund av yttre incitament eller konsekvenser, till exempel 
belöningar, beröm, bestraffningar och kritik - ett beteende styrt av yttre motivation 
grundas alltså inte på beteendets inneboende värde utan på konsekvenser som är skilda 
från beteendet (Reeve, 2009). Detta sätt att se på motivation ledde fram till Self-
Determination Theory (SDT), en teori om inre och yttre motivation som har utvecklats 
av Edward Deci och Richard Ryan (1985b, 2002).             
  
Self Determination Theory 
SDT utgår ifrån tre fundamentala psykologiska behov knutna till kompetens, autonomi 
och relationer. Behovet av kompetens avspeglar sig i viljan att ta sig an nya utmaningar 
och öka sina färdigheter. Detta behov är en stark drivkraft för utforskande och 
tillväxtorienterat beteende. Behovet av autonomi innebär en strävan efter frihet och 
självreglering. Om dessa behov tillgodoses ökar känslan av personlig kontroll och 
självförverkligande. Behovet av relationer syftar på individens längtan efter att ingå i 
meningsfulla relationer med andra. Det finns ingen motsättning mellan behoven av 
autonomi och relationer. Till exempel visar en studies resultat att tonåringar som 
upplever att deras autonomi erkänns och understöds av föräldrarna samtidigt upplever 
stor närhet i relationen med dem (Ryan & Lynch, 1988). Det finns starkt stöd för 
betydelsen av SDT:s tre fundamentala behov. I ett flertal studier redovisas resultat som 
visar på positiva samband mellan dessa behov och bland annat psykiskt välbefinnande, 
lycka, arbetsprestationer, arbetstillfredsställelse, goda sociala relationer och upplevelse 
av livsmening (Deci & Ryan, 2002; Sheldon et al., 2003).  
 
SDT omfattar för närvarande fyra delteorier avseende specifika fenomen (Deci & Ryan 
2002): Cognitive evaluation theory, Organismic integration theory, Causality 
orientations theory och Basic needs theory.  
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Den inre motivationen är en stark och uthållig kraft, men den kan hämmas genom yttre 
påverkan. Cognitive evaluation theory (CET) beskriver hur externa faktorer kan påverka 
den inre motivationen (Deci & Ryan, 2002). Teorin pekar ut tre viktiga aspekter 
avseende yttre händelsers påverkan på individens motivation: en styrande aspekt, en 
informationsaspekt och en relationsaspekt. Den styrande aspekten har att göra med i 
vilken utsträckning händelsen är styrande eller autonomistödjande. Styrande händelser, 
till exempel bestraffning eller belöning, innebär påtryckning på individen att tänka, 
känna eller agera på ett visst sätt och begränsar känslan av inflytande över vad som bör 
göras och hur det bör göras. Autonomistödjande händelser innebär tvärtom en känsla av 
valfrihet och avsaknad av påtryckningar. Styrande händelser ger individen en 
upplevelse av extern ”locus of control” och lägre grad av självbestämmande. Omvänt 
ger autonomistödjande händelser en upplevelse hos individen att dennes beteenden 
orsakas av egna motiv och målsättningar, alltså intern ”locus of control” och högre grad 
av självbestämmande. Detta innebär enligt författarna att styrande händelser 
underminerar inre motivation medan autonomistödjande händelser förstärker inre 
motivation. Informationsaspekten avser den typ av feedback som individen får ifrån 
omgivningen. Feedback som innehåller viktig information för att individen skall kunna 
interagera effektivt med sin omgivning behöver inte uppfattas som styrande. Sådan 
feedback kan tvärtom öka individens känsla av kompetens och öka den inre 
motivationen. Negativ feedback, som kan minska den inre motivationen, blir däremot 
styrande och fokuserar på kompetensbrister hos individen. Relationsaspekten avser 
närvaron av en betydelsefull annan person som bryr sig om individen och är intresserad 
av en relation med denne. Interpersonellt engagemang är således betydelsefullt: en 
relation till en betydelsefull person som agerar autonomistödjande ökar individens inre 
motivation och känsla av självbestämmande. I en metastudie bekräftades att materiella 
belöningar som var knutna till utförandet av en aktivitet försvagar den inre motivationen 
medan verbal uppmuntran ökar den inre motivationen (Deci, Koestner & Ryan, 1999). 
 
Organismic integration theory (OIT), beskriver hur yttre motivation successivt kan 
integreras till allt högre grad av självstyrd motivation (Deci & Ryan, 2002). Enligt OIT 
kan motivation beskrivas som ett kontinuum som sträcker sig från amotivation via fyra 
former av yttre motivation till inre motivation. Vårt beteende styrs av tre grundläggande 
typer av motivation (Deci & Ryan, 1985b): inre motivation, yttre motivation och 
amotivation. Beteenden som utgår från inre motivation är det vi ägnar oss åt på grund 
av lust och tillfredsställelse. Vi utför dem frivilligt och utan materiella belöningar eller 
annan yttre påverkan. Inre motivation tros härröra från vårt behov av att känna oss 
kompetenta och självbestämmande. Beteenden som har sin grund i instrumentella 
orsaker är motiverade av yttre faktorer: beteendet utförs inte för sin egen skull utan för 
att uppnå belöning eller undvika straff. Detta innebär dock inte att yttre motivation står i 
motsatsförhållande till självstyrning. Deci och Ryan (1985b) föreslår fyra typer av yttre 
motivation som innebär olika grad av självstyrning: extern motivation, introjektiv 
motivation, identifierad motivation och integrerad motivation.  Externt motiverade 
beteenden utförs på grund av belöningar eller tvång från andra personer, och är således 
den typ av reglering som är central i inlärningsteori. Introjektivt motiverade beteenden 
utförs på grund av att den yttre källan till motivation har internaliserats och förstärks av 
inre tryck såsom skuld, ångest eller affekter som är relaterade till självkänsla. Beteenden 
som utgår från identifierad motivation är de som individen väljer att utföra därför att de 
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överensstämmer med hans eller hennes värderingar eller målsättningar. Dessa beteenden 
utförs av externa skäl, till exempel måluppfyllelse, men är internt reglerade och 
självbestämda. Beteenden som utgår från integrerad motivation är de som utförs dels 
för att individen värdesätter beteendet i sig, och dels för att beteendet överensstämmer 
med andra scheman och således med individens identitet. Denna form av yttre 
motivation innebär högst grad av självbestämmande. Amotivation är enligt Deci och 
Ryan (1985b) den tredje och sista typen av motivation. Individer är amotiverade när de 
inte kan se något samband mellan sina handlingar och deras resultat. Amotivation är 
således förknippad med en känsla av inkompetens och brist på kontroll. Den här typen 
av motivation finns hos den som engagerar sig i en aktivitet utan att ha en klar bild av 
sina skäl – som saknar en avsikt.  
 
Deci och Ryan (1985b) föreslår också att graden av självbestämmande är positivt 
korrelerad med graden av framgång i olika aktiviteter. En aktivitet som grundar sig på 
inre motivation, integrerad motivation eller identifierad motivation bör enligt dem ha 
bättre förutsättningar för framgång än en aktivitet som grundar sig på introjektiv 
motivation, extern motivation eller amotivation.  
 
Causality orientations theory (COT) beskriver tre individuella förhållningssätt till den 
sociala omgivningen som avspeglar olika grad av självbestämmande (Deci & Ryan, 
2002): En autonomiorienterad individ reglerar sitt beteende baserat på egna intressen 
och värderingar och styrs generellt av inre motivation och av välintegrerad yttre 
motivation, en kontrollorienterad individ påverkas i högre grad av de yttre kontroller 
och direktiv som förknippas med extern motivation och introjektiv motivation, medan 
en opersonligt orienterad individ är amotiverad och icke-intentionell i sitt beteende. 
Resultat i en studie av Deci och Ryan (1985a) visar att autonomiorientering har positivt 
samband med självförverkligande, självkänsla, jagutveckling och andra indikatorer på 
välbefinnande; att kontrollorientering har positivt samband med förlägenhet i offentliga 
sammanhang och med typ A-beteende; och att opersonlig orientering har positivt 
samband med självförminskning, låg självkänsla och depression.  
 
Basic needs theory (BNT) beskriver den roll grundläggande mänskliga behov spelar för 
motivation (Deci & Ryan, 2002). För att kvalificera som ett grundläggande behov enligt 
BNT måste behovet ha en direkt koppling till individens välbefinnande och detta 
samband måste i sin tur vara universellt. Detta hindrar dock inte att behovet kan 
tillfredställas på olika sätt inom olika grupper och kulturer. BNT föreslår att ett positivt 
samband mellan måluppfyllelse och välbefinnande bara kan förväntas i de fall målet 
avser grundläggande behov. Studier av förhållandet mellan behovstillfredsställelse och 
välbefinnande visar bland annat att behovstillfredsställelse har positivt samband med 
positiva affekter och vitalitet samt negativt samband med negativ affekt och symtom 
(Sheldon, Ryan & Reis, 1996; Reis et al., 2000), att tillfredsställelse av autonomibehov 
och relationsbehov i vardagslivet för boende på ett vårdhem har positivt samband med 
de boendes välbefinnande och upplevda hälsa (Kasser & Ryan, 1999), och att 
tillfredsställelse av arbetstagares grundläggande behov inom arbetslivet har positivt 
samband med deras självkänsla, hälsa och vitalitet samt negativt samband med deras 
ångest och somatisering (Baard, Deci & Ryan, 2000; Ilardi et al., 1993).    
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Self-Determination Theory och psykoterapi  
SDT har applicerats och i varierande grad utvärderats inom ett flertal 
tillämpningsområden, bland annat inom psykoterapi. Synen på motivation avspeglar sig 
i synen på lidandets uppkomst och behandling. Deci och Ryan (1985b) föreslår att 
psykologiskt lidande är resultatet av inre konflikter och desintegration. Med 
utgångspunkt i synen på människan som en aktiv organism utgår SDT ifrån att de 
läkande krafterna finns inom patienten i form av en inneboende tendens till utveckling 
och integration (Deci & Ryan 1985b). Individen har en naturlig inre motivation att vara 
effektiv i relation till omgivningen och att utveckla alltmer förfinade och 
sammanhängande inre strukturer som avspeglar individens erfarenheter och som utgör 
basen för ett effektivt fungerande. När utvecklingen hindras, till exempel genom en 
oförstående och amotiverande omgivning, påverkas funktionen negativt. Trots detta har 
individen normalt kvar en viss grad av motivation för att reparera skadorna och 
återstarta utvecklingen. Mot den här bakgrunden skall psykoterapi förstås som en 
process som - med utgångspunkt i individen som en aktiv organism strävande efter 
kompetens och självbestämmande – stöder individen i hennes eget arbete med att 
integrera inre och yttre upplevelser till en mer konsistent, mindre konfliktfylld och mer 
adekvat inre struktur (Deci & Ryan, 1985b).   
 
Utifrån ett COT-perspektiv är målsättningen för terapi att stärka patientens 
autonomiorientering på bekostnad av kontrollorienteringen (Deci & Ryan, 1985b). För 
patienter som är opersonligt orienterade kan kontrollorienteringen behöva stärkas i ett 
första steg. Deci och Ryan (1985b) föreslår att de mest betydelsefulla och bestående 
resultaten av psykoterapi åstadkoms när patienten upplever att orsaker till förändring är 
interna snarare än externa; därför att intern kausalitet underlättar den integrativa 
processen. Yttre faktorer bör betraktas som stödjande eller hindrande en naturlig 
process, och inte som orsaker till terapeutisk förändring.   
 
Terapeuten bör enligt Deci och Ryan (1985b) agera som en katalysator för förändring 
snarare än som extern motiverare, och terapeuten bör undvika dirigerande och 
kontrollerande beteenden. Det terapeutiska sammanhanget bör vara informativt och 
uppmuntra oberoende, autonom förändring i en stödjande atmosfär och med feedback 
som hjälper patienten att fungera effektivare.  
 
Behandlingsmotivation 
SDT lyfts fram som lovande teori för att identifiera faktorer som kan predicera 
behandlingsutfall (Deci 2008; Markland et al, 2005; Sheldon et al, 2003). Antalet 
studier av sambandet mellan patientens behandlingsmotivation och behandlingseffekt är 
dock begränsat - flertalet empiriska motivationsstudier avseende behandling fokuserar 
vidare på behandlingsresultat snarare än behandlingsmotivation i sig (Beek & Verheul, 
2008). 
 
I en studie av Zuroff et al. (2007) redovisas att graden av inre motivation hos patienter 
med depression predicerar behandlingseffekt bättre än vad styrkan i den terapeutiska 
alliansen gör.  I en studie av familjeterapi (Gavlic 2003) redovisas resultat som pekar på 
ett positivt samband mellan graden av föräldrars inre motivation för behandling och 
behandlingsresultat i form av stärkta föräldrafärdigheter.  
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Client Motivation for Theapy Scale (CMOTS) är ett självskattningsinstrument för att 
mäta patienters inre motivation, yttre motivation och amotivation för psykoterapi 
(Pelletier, Tuson & Haddad, 1997). Instrumentet omfattar sex delskalor i enlighet med 
SDT:s motivationskontinuum: inre motivation, fyra former av yttre motivation 
(integrerad, identifierad, introjektiv och extern) och amotivation. I en studie av Pelletier, 
Tuson och Haddad (1997) undersöktes sambanden mellan å ena sida graden av 
självskattad motivation enligt CMOTS och å andra sidan olika konsekvenser av 
motivation (distraktion, anspänning och positiva känslor under terapisessionerna samt 
den betydelse som tillskrivs terapin, patientnöjdhet och intention att fortsätta i terapi) 
och olika faktorer som påverkar psykologisk funktion (självkänsla, locus of control, 
depression och tillfredsställelse med livet). Studien visade att positiva konsekvenser 
under terapin (positiva känslor under sessionerna, den betydelse som tillskrivs terapin, 
patientnöjdhet och intentionen att fortsätta i terapin) och faktorer som förknippas med 
god psykologisk funktion (självkänsla, internt locus of control och tillfredsställelse med 
livet) hade positivt samband med inre motivation, men negativt samband med extern 
motivation. Sambanden mellan graden av självbestämd motivation och negativa 
konsekvenser under terapin (distraktion och anspänning) samt negativ psykologisk 
funktion (depression, beroende av andra och externt locus of control) visade motsatt 
mönster (Pelletier, Tuson & Haddad, 1997).   
 
Motivational inteviewing (MI) är ett sätt påverka patienters behandlingsmotivation, 
bland annat genom att systematiskt utforska patientens ambivalens inför förändring 
(Miller & Rollnick, 2002). MI utvecklades av Miller (1983, 1996) för användning inom 
missbruksvården. Syftet med MI är att påverka patientens förväntningar och beteende. 
Detta sker genom att en empatisk terapeut med råd, klarifieringar och feedback försöker 
hjälpa patienten att nå fram till ett eget beslut baserat på en välgrundad bedömning av 
missbrukets fördelar och nackdelar. I en studie visar resultaten att MI är effektivare än 
styrande och konfrontativ rådgivning (Miller, Benefield & Tonigan, 1993).  MI används 
både som förberedelse till annan behandling och som fristående behandling. En studie 
redovisar resultat som tyder på att MI är effektivare än andra insatser för att förebygga 
behandlingsavbrott hos patienter med mindre allvarliga missbruksproblem (Noonan & 
Moyers, 1997).   
 
Utbildning är ett annat sätt att påverka behandlingsmotivation. Psykoedukation 
utvecklades först i USA i samband med insatser för att flytta vården av psykiatriska 
patienter ut från de stora mentalsjukhusen och in i samhället (Simon, 1997).  
Inledningsvis utformades psykoedukationen som ett stöd för anhöriga att hjälpa 
schizofrena patienter på bästa sätt (Becker & Thorncroft, 1998). Denna form av 
psykoedukation fortsätter att utvecklas och har visat sig vara effektiv i ett flertal studier 
(Lukens & McFarlane, 2004; McFarlane, Dixon, Lukens & Luckstead, 2003). 
Psykoedukation används nu vid ett stort antal psykiska störningar och riktar sig till både 
patienter och anhöriga (Potter, Williams & Constanzo, 2004). Lukens och McFarlane 
(2004) har i en översikt redovisat studier som visar positiva resultat för psykoedukation 
avseende bipolär störning, depression, post-natal depression, hetsätning, PTSD, och 
depression hos kvinnor som blivit utsatta för våld av sin partner. Nyttan med 
psykoedukation kan åtminstone delvis förklaras med att ökad kunskap och förståelse ger 
patienterna möjlighet att gå från en roll som passiv vårdtagare till en roll som aktiv 
agent i behandlingsprocessen (Corey, 2000).   
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Psykoedukation är även ett inslag i Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) som har 
utvecklats av bland andra Jon G. Allen, Peter Fonagy och Anthony W. Bateman (Allen, 
Fonagy & Bateman, 2008). Den främsta målsättningen i MBT är att stärka patientens 
mentaliseringsförmåga, det vill säga patientens förmåga att göra egna och andras 
handlingar begripliga utifrån bakomliggande mentala avsikter, till exempel önskningar, 
känslor och föreställningar (Bateman & Fonagy, 2004). MBT utvecklades för patienter 
med borderline personlighetsstörning (BPD) mot bakgrund av att svagt utvecklad 
mentaliseringsförmåga är ett kärnproblem för dessa patienter. Det psykoedukativa 
inslaget i MBT är utformat som en introduktionskurs som skall förbättra 
förutsättningarna för patienterna att delta i MBT. Introduktionskursen leds av samma 
terapeuter som har hand om MBT-behandlingen. Patienterna får kunskap bland annat 
om sin diagnos, om mentalisering och om innehållet i MBT.  Kursen ger således både 
ny kunskap och möjlighet för patienterna att etablera relationer med terapeuterna, 
faktorer som enligt SDT är förknippade med högre grad av inre motivation för 
behandling. MBT har visat god effekt i flera studier, men det psykoedukativa inslaget 
som föregår MBT har hittills inte studerats separat (Allen, Fonagy & Bateman, 2008).  
             
Studieobjekt 
Studien avser den psykopedagogiska introduktionskurs som erbjuds inför den MBT- 
behandling som ges hos MBT-teamet vid Huddinge psykiatriska öppenvårdsenhet. 
MBT-behandlingen sträcker sig över 18 månader och omfattar gruppterapi och 
individualterapi (Rydén & Wallroth, 2008). Introduktionskursen föregår behandlingen 
och omfattar ett kurstillfälle på 90 minuter en gång i veckan under tolv veckor. 
Lektionerna innehåller undervisning och praktiska övningar. Syftet är att ge kunskap 
om borderlinediagnosen och om mentalisering, samt att göra MBT-behandlingen 
transparent för patienterna. Ett övergripande syfte för introduktionskursen är att öka 
patienternas motivation och förmåga att vara aktiva agenter i behandlingen. Ingen 
uppföljning har dock hittills gjorts för att undersöka om så sker och vad som i så fall 
påverkar patienternas motivation till omfattning och karaktär. Kursinnehållet redovisas 
mer i detalj i Bilaga 1. 
 
Patienter remitteras till MBT-teamet i Huddinge med diagnosen BPD enligt DSM-IV 
(Rydén & Wallroth, 2008). BPD karaktäriseras som ett ”genomgående mönster av 
påtaglig impulsivitet samt instabilitet med avseende på mellanmänskliga relationer, 
självbild och affekter” (APA, 2000). Diagnoskriterierna omfattar bland annat instabila 
mellanmänskliga relationer, identitetsstörning, impulsivitet, suicidalt beteende eller 
självstympande handlingar, affektiv instabilitet, kronisk tomhetskänsla; inadekvat, 
intensiv vrede eller svårighet att kontrollera aggressiva impulser, samt allvarliga 
dissociativa symtom. Patienter med BPD upplever ofta mycket svårt lidande; missbruk 
är vanligt och dödligheten är hög: cirka 10 procent av patienterna tar sitt liv och ungefär 
lika många dör i förtid i kroppsliga sjukdomar eller olyckor (Paris, 2003).  
 
Valet av studieobjekt har styrts av ett flertal faktorer. Det är mindre vanligt med den här 
typen av tydligt avgränsade psykoedukativa insatser, vilket innebär en möjlighet att i 
ovanligt hög grad kunna undersöka effekterna av psykoedukationen skilt från övrig 
behandling. Patienter med borderline personlighetsstörning upplever vidare ett stort 
lidande och har ofta symtom som innebär betydande risker för liv och hälsa. Dessa 
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patienter har ett stort hjälpbehov och kräver stora resurser inom psykiatrin. Patienternas 
svåra lidande och den höga risken för självskador och suicid innebär att det är särskilt 
angeläget att motivera denna grupp att inleda och fullfölja behandling. Därutöver visar 
tidigare studier att patienter med personlighetsstörningar löper hög risk (mellan 42 och 
67 procent) att avbryta behandling i förtid (Chiesa, Drahonard & Longo, 2000; 
Gunderson et al., 1989; Shea et al., 1990; Skodol, Buckley & Charles, 1983).  
 
Två huvudsakliga behandlingar finns för patientgruppen; den ena är dialektisk 
beteendeterapi (DBT) och den andra är den mentaliseringsbaserade terapin (MBT). 
Psykoedukation har prövats som en väg att höja behandlingsmotivationen hos 
patientgruppen inom både DBT och MBT. Den psykoedukativa insats som 
introduktionskursen utgör är i jämförelse med den psykoedukation som sker inom DBT 
betydlig mer avgränsad.  Därför utgör MBT-teamets introduktionskurs ett lämpligt 
studieobjekt för att undersöka psykoedukationen påverkan på behandlingsmotivation 
hos borderlinepatienter. 
 
Vidare ligger det teoretiska synsätt som SDT omfattar väl i linje med det relationella 
perspektiv samt kompetens- och autonomistödjande förhållningssätt som utgör grunden 
för den psykoedukativa introduktionskursen. Ett antagande inom SDT är att de mest 
betydelsefulla och bestående resultaten av psykoterapi åstadkoms när patienten är 
autonomiorienterad och upplever att orsaker till förändring är interna snarare än externa, 
vilket kommer till uttryck i en ökad grad av inre motivation för behandling. Detta 
antagande får stöd bland annat i en studie av Zuroff et al. (2007) där resultaten visar att 
graden av inre motivation kan predicera behandlingseffekten av psykoterapi. 
Psykoedukationen i MBT-teamets introduktionskurs syftar bland annat till att stärka 
processer som ökar graden av inre motivation och därigenom öka patienternas 
förutsättningar att vara aktiva agenter i behandlingen. Detta åstadkoms främst genom att 
patienterna får ökad kunskap om MBT-behandlingen och genom att de får tillfälle att 
etablera goda terapeutiska relationer med de terapeuter som har hand om behandlingen. 
Detta talar för att kursen på ett gynnsamt sätt skulle kunna påverka patienternas 
motivation att aktivt delta i den terapeutiska behandlingen inom MBT.  
 
Mot denna bakgrund, och i ljuset av Coreys (2000) studie, som pekar på att 
psykoedukation ger patienterna förutsättningar att gå från en roll som passiva vårdtagare 
till en roll som aktiva agenter i behandlingsprocessen, är det intressant att studera om 
psykoedukationen i MBT-teamets introduktionskurs påverkar patienternas 
behandlingsmotivation. 
 
Syfte 
Studiens syfte är att deskriptivt undersöka påverkan av psykoedukation på 
behandlingsmotivationen hos patienter med borderline personlighetsstörning.  
 
För att nå detta syfte används både kvantitativ och kvalitativ datainsamling och analys. 
Syftet med den kvantitativa delstudien är att via enkäter undersöka om och i så fall hur 
en grupp borderlinepatienters behandlingsmotivation förändras efter att de genomgått en 
12 veckor lång psykoedukativ introduktionskurs. Som komplement till att undersöka 
kursdeltagarnas motivation mäts också genom självskattning de symptom som 
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kursdeltagarna uppvisar före och efter kursen. Syftet med symptommätningen är att 
kontrollera för symptomens påverkan på motivationen.  
 
Den kvalitativa delstudien genomförs i form av en intervjustudie och har två syften. Det 
första syftet är att få en mer nyanserad bild av behandlingsmotivationen utifrån 
kursdeltagarnas upplevelser och en ökad förståelse för kursens inverkan på 
behandlingsmotivationen i förhållande till annat som kan ha påverkat kursdeltagarna. 
Det andra syftet, som är huvudsyftet med intervjustudien är att spegla kursdeltagarnas 
upplevelser av vad i kursen som påverkat behandlingsmotivationen. Avsikten är att 
tydligare kunna skilja ut kursens motivationspåverkan genom att kursdeltagarnas 
upplevelser av motivation kopplas till de moment som kursen innehållit och till 
förutsättningarna i kursen. 
 
 
 Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Undersökningsgruppen utgjordes av deltagarna i den psykoedukativa kurs för 
borderlinepatienter som gavs av MBT-teamet vid Karolinska Universitetssjukhuset i 
Huddinge under hösten 2009. Kursen ges en gång per termin och patienterna deltar före 
behandlingen eller tidigt i behandlingen. Av de sexton kursdeltagarna som gick kursen 
under hösten besvarade femton båda enkäterna i enkätundersökningen och tolv 
medverkade i intervjuundersökningen.  
 
Ålderspridningen hos de som inkluderades i enkätundersökningen var 20 till 44 år och 
medelåldern var 30,1 år. Gruppen bestod av en man och tolv kvinnor. Fyra av dessa 
hade parallellt med kursen påbörjat sin behandling. Ålderspridningen i gruppen som 
deltog i intervjuundersökningen var 20 till 42 och medelåldern var 31. Gruppen bestod 
av två män och tio kvinnor. Fem av dessa hade parallellt med kursen påbörjat sin 
behandling. 
 
En deltagare lämnade inte in enkäten efter kursen och två deltagares enkäter kasserades 
pga bristfällig ifyllnad och sena ankomstdatum. Bortfallet vid intervjuundersökningen 
utgjordes av fyra personer (tre kvinnor och en man). En avböjde på grund av att hon 
mådde för dåligt, den andra angav inget skäl och en tredje angav tidsbrist som skäl. En 
fjärde person dök inte upp inför planerad intervju och hörde inte av sig efter 
kontaktförsök. 
 
För den kvantitativa delen av studien användes en kontrollgrupp bestående av personer 
från MBT-teamets väntelista. Samtliga tjugotvå personer som fanns på väntelistan i 
september 2009 tillfrågades om att medverka i studien. Av dessa skickade tolv personer 
in den första omgången enkäter. Elva personer skickade in den andra omgången med 
enkäter, varav en kasserades pga av att den var bristfälligt ifylld. Ålderspridning i 
gruppen var mellan 19 och 42 och medelåldern var 32,4 år. Kontrollgruppen bestod av 
tre män och sju kvinnor. Fyra personer i kontrollgruppen har uppgett att de går i någon 
form av terapi. 
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Material 
 Motivationsskattning. 
En enkät som mäter motivationens styrka och karaktär distribuerades till patienterna 
före och direkt efter introduktionskursen.  Enkäten distribuerades i två versioner 
beroende på om patienterna parallellt hade påbörjat sin behandling eller inte (se Bilaga 
2). Avsikten med enkäten var att undersöka om och i så fall hur 
behandlingsmotivationen förändrats efter introduktionskursen. 
 
De patienter som påbörjat behandlingen besvarade en enkät som utgjorde en direkt 
översättning av enkäten CMOTS (Client Motivation for Theapy Scale) som har 
utvecklats av en forskargrupp vid Universitet i Rochester och som befunnits valid i 
förhållande till de olika typer av motivation som enkäten avser att mäta (Pelletier, 
Tuson & Haddad, 1997).  Den svenska översättningen översattes tillbaka till engelska 
av en tvåspråkig person. De båda engelska versionerna jämfördes sedan tillsammans 
med översättaren för att undvika felöversättning och resulterade ett fåtal mindre 
korrigeringar av frågorna. Den andra versionen av enkät utgjorde en anpassad version 
av den första. Förändringarna gjordes huvudsakligen med hjälp av tempusförändringar 
men i något fall krävdes innehållsmässiga förändringar för att frågorna skulle kunna 
användas för att skatta samma sak i de båda enkätversionerna. Denna enkät har till 
skillnad från den föregående testats före användandet. I ett första steg ombads 10 
personer fylla i enkäten och samtidigt kommentera hur de tolkade frågorna. Detta 
medförde förändringar för fem av frågorna. I nästa steg testades den nya enkäten på fem 
nya personer, vilket resulterade i någon mindre förändring. Testpersonerna rekryterades 
ur normalbefolkningen med en ålderspridning från 19 till 54 år. Två av testpersonerna 
hade egen erfarenhet av psykiatrisk problematik och tre av testpersonerna var 
psykologstudenter. 
 
Den ursprungliga och den modifierade motivationsenkäten mätte inre motivation, 
integrerad motivation, identifierad motivation, introjektiv motivation, extern motivation 
samt amotivation med fyra frågor per item. Respondenterna fick ta ställning till 24 
påståenden om Varför vill du börja i terapi? respektive Varför går du i terapi just nu? 
och skatta dessa påståenden utifrån en 7-gradig Likertskala där 1 stod för stämmer inte 
alls och 7 för stämmer precis. Exempel på påståenden: Därför att mina vänner tycker 
jag ska gå i terapi., Därför att jag är intresserad av att förstå mig själv bättre.  Därför 
att jag tror att terapi vore ett sätt för mig att hitta lösningar på mina problem. Sist i 
enkäterna fanns frågan ”Hur mår du i dag?”.  Detta skattades på en 5-gradig likert 
skala, där mittalternativt var ”ungefär som vanligt”. 
 

Symptomskattning. 
För att få ett mått på hur patienterna mådde vid tidpunkten för motivationskattningarna 
användes självskattningsformuläret KABOSS (Karolinska Affective and Borderline 
Symptom Scale), ett av de instrument som används av MBT-teamet i Huddinge för 
bedömning av patienternas symtom. KABOSS mäter graden av depressions-, ångest-, 
tvångs- och borderlinesymtom och ger en ögonblicksbild av symtom som varierar över 
tid, och är således inte diagnostiskt (Svanborg, Andersson & Åsberg, 2002). KABOSS 
distribuerades till patienterna tillsammans med motivationsenkäten före och efter 
introduktionskursen. 
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Procedur för kvantitativ datainsamling 
Kursdeltagarna informerades om projektet före kursstarten av kursledarna och vid första 
kurstillfället presenterade författarna, efter inhämtande av godkännande av 
kursdeltagarna, studien och villkoren för deltagandet. I slutet av det första kurstillfället 
delades enkäterna ut till kursdeltagarna och en av författarna stannade kvar i lokalen för 
att besvara frågor och ta emot de ifyllda enkäterna och underskrivna samtyckena att 
delta i studien. Vid kurstillfälle två genomfördes motsvarande procedur för de 
kursdeltagare som varit frånvarande vid det första kurstillfället. Vid sista kurstillfället 
återknöts till den tidigare presentationen av studien och den andra omgången enkäter 
administrerades på samma sätt som vid de båda tidigare tillfällena. 
 
Kontrollgruppen fick skriftlig information om studien. Information om studien, 
erbjudande om deltagande och villkoren för deltagande skickades till samtliga på MBT-
teamets väntelista. I den skriftliga informationen poängterades att ingen koppling 
mellan access till behandling och deltagande i studien fanns. Besvarade enkäter 
returnerades i frankerade kuvert till MBT-teamet. Två dagar efter svardatums utgång 
skickades en påminnelse tillsammans med nya enkäter och informationsmaterial. De 
som besvarat den första enkäteten och skickat in underskrivet samtycke att delta erhöll 
enkät nr 2. Inga påminnelser behövde skickas ut. Deltagarna hade ca 10 dagar på sig att 
besvara de båda enkäterna och tidsperioden mellan de båda enkäternas ifyllande 
motsvarar kursens längd +/- en vecka. 
 
Kvantitativ databearbetning 
Skillnader i de olika typerna av motivation före och efter kurs analyserades med hjälp 
av t-test för upprepade mätningar. Signifikansprövningar  utfördes på nivån 0,05. 
Motsvarande t-test genomfördes för KABOSS och frågan ”Hur mår du idag?”, som 
avslutade motivationsenkäten. 
  
Procedur för kvalitativ datainsamling  
Vid första och andra kurstillfället beskrevs möjligheten att delta i en intervju efter 
avslutad kurs. Vid näst sista kurstillfället presenterades listor där kursdeltagarna kunde 
skriva upp sig på intervjutider. Vid sista kurstillfället påmindes om möjligheten att delta 
i en intervju och listorna med intervjutider fanns tillgängliga.  Kursdeltagarna 
intervjuades under en två veckorsperiod med start direkt efter avslutad kurs.  
 
En testintervju genomfördes. Ett resultat av testintervjun var att begreppet engagemang 
introducerades som komplement till motivation. Syftet var att bättre kunna beskriva 
upplevelser under kursens gång.  Intervjuerna fördelade lika mellan författarna, var 35-
45 minuter långa och ägde rum i MBT-teamets lokaler. Kursdeltagarna informerades 
om att intervjuerna spelades in, skrevs ut och avidentifierades samt att materialet inte 
skulle presenteras i sin fullständiga form. En semistrukturerad intervjuguide (se Bilaga 
3) användes som stöd för att sätta igång respondenternas funderingar kring vad som 
engagerat och motiverat dem och haft betydelse för deras motivation för behandling 
under kursens gång. Huvudsyftet med intervjuerna var att få patienterna att uttrycka sig 
fritt kring motivation, men ett fåtal frågor har också inspirerats av SDT-teorin.  
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Interjuerna fördelades jämt mellan författarna. Intervjuarnas förkunskaper skilde sig åt 
när det gäller patientgruppen och behandlingsmetoden, såtillvida att en av intervjuarna 
praktiserat hos MBT-teamet under tre månader.  
 
Kvalitativ analys 
Intervjudata strukturerades med hjälp av tematisk analys. Ansatsen i struktureringen var 
induktiv, men den redan genomförda kvantitativa studien och teorigenomgången 
resulterade i förkunskaper som påverkat frågeguiden och identifikationen av teman i 
analysen vilket innebär att deduktiva inslag finns. Enligt Langemar (2008) kan 
tillvägagångssättet att kombinera induktiva teman med deduktiva bidra till att öka 
validiteten. Detta skedde genom att den förförståelse som fanns i form av 
förhandskunskaper om området kanaliserades i områden och frågor i intervjuguiden, för 
att i analysen istället kunna vara öppen för att leta nya aspekter i datamaterialet. 
Langemar (2008) noterar vidare att detta tillvägagångssätt går bra att kombinera med en 
halvstrukturerad intervju där man från början håller sig så öppen som möjligt till ämnet, 
för att mot slutet introducera vissa mer specifika fokus, om dessa inte redan tagits upp 
av respondenten. Detta synsätt har varit vägledande för hur intervjuerna och analysen 
planerats och genomförts. Vägledande för den kvalitativa analysen har vidare varit 
nogrannhet och successiv dokumentation av de steg som utförts och en förkortad 
beskrivning av analysprocessen presenteras nedan.  
 
Steg 1: Intervjuerna transkiberas. För att underlätta läsbarheten och bibehålla fokus på 
vad informanterna sade under intervjuerna är transkiberingarna i hög grad 
skriftspråksnormaliserade. Längre pauser har dock markerats med (…) och tydliga 
känsloyttringar, som när någon t ex gestikulerar upprört, är angivna inom parentes. För 
att minimera risken för tolkningar utifrån de förkunskaper som erhållits genomfördes 
transkiberingarna av en utomstående person. 
Steg 2: Textfilerna bearbetades i kodningsprogrammet Open Code  3.4 som är ett 
verktyg för att koda kvalitativa data från text, t ex intervjuer. Programmet har utvecklats 
särskilt för att stödja de första stegen i Grounded Theory, men kan användas för att 
klassificera och sortera alla typer av kvalitativa texter. 
 
Datamaterialet strukturerades genom rubriksättning på meningsbärande enheter. 
Momentet innehöll ett begränsat mått av tolkning. I de fall tolkningen fått större 
uttrymme har så markerats med hjälp av ett memo i analysfilen i dataprogrammet. 
Parallellt började möjliga teman utöver de som redan fanns att utkristallisera sig. 
Rubrikerna sorterades successivt in under de olika temana. Detta moment utgör i sig en 
tolkningsprocess. 
Steg 3: Efter att fyra av intervjuerna var kodade (innehållet rubricerats) utarbetades ett 
första förslag till tematisering. De teman som utarbetats tillämpades på de återstående 
intervjuerna och kunde efterhand kompletteras med ytterligare teman. Vartefter nya 
tema identifierats har teman successivt döpts om för att inte allt för många och för 
specifika teman skulle erhållas. Underteman användes som stöd. 
Steg 4: Efter att samtliga intervjuer gåtts igenom gjordes omkodningar av de rubriker 
som liknar varandra varefter den rubrik som gav den beskrivning som låg närmast det 
som respondenterna lyfte valdes ut. Samtliga intervjuer lästes igenom för att stämma av 
att kodningen gav en rättvisande beskrivning. Motsvarande genomläsning genomfördes 
för varje tema. 
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Steg 5: Temana strukturerades därefter utifrån nedanstående frågeställningar: 
 

a) Hur upplever patienterna sin motivation för behandling efter kursens? 
b) Vad tillskriver patienterna sin motivation för behandling?  
c) Vilka beskrivningar av motivationsförändringar gör patienterna? 
d) Vilka hindrande och underlättande faktorer kan identifieras i förhållande till 

målet att öka patienternas motivation?  
 
Merparten av resultatet från den tematiska analysen presenteras i den kvalitativa 
resultatredovisningen utifrån motivationstödjande respektive motivationstörande 
faktorer (fråga d). Övriga resultat från den tematiska analysen sammanfattas och 
presenteras under den inledande rubriken påverkan på behandlingsmotivation (frågorna 
a, b och c).  
 
Etiska överväganden 
Undersökningen har genomförts i enlighet med de forskningsetiska principer som 
Vetenskapsrådet föreskriver. Deltagarna erhöll skriftlig information om projektet före 
kursstarten av kursledarna och vid första och andra kurstillfället presenterade 
författarna, efter inhämtande av godkännande av kursdeltagarna, studien och villkoren 
för deltagandet som i enlighet med forskningsetiska principer var frivilligt med 
möjlighet att avbryta deltagande när som helst utan att detta medför några som helst 
negativa konsekvenser.  Skrifligt samtycke till deltagande inhämtades. All personal som 
deltagit i studien har undertecknat en förbindelse om tystnadsplikt.  Insamlade uppgifter 
behandlas konfidentiellt och kan efter studiens avslutande inte kopplas till 
uppgiftlämnaren. Under pågående studie förvarades de numrerade insamlade enkäterna 
så att ingen koppling till patienterna identitet kunde göras. Kontrollgruppen erhöll 
motsvarande information och återsände  undertecknade skriftliga samtycken. Ersättning 
har utgått för deltagandet i studien vid tre olika tillfällen, 100 kr för ifyllande av varje 
enkät och 100 kronor för deltagande i intervju.  
 

 
Kvantitativa resultat 

 
För att kontrollera om det förekom signifikanta skillnader i motivation i 
undersökningsgruppen före och efter genomgången psykoedukativ kurs genomfördes t-
test för upprepade mätningar.  Motsvarande test genomfördes för kontrollgruppen. Test 
utfördes för de fem former av motivation som skattats, för den totala motivationen 
(summan av de fem formerna av motivation) och för amotivation.  
 
Huvudresultatet i studien var att graden av inre motivation ökade, genom att både den 
renodlade inre motivationen och den integrerade motivationen som är den 
motivationsform som ligger närmast ren inre motivation ökade. En signifikant ökning 
av den inre motivationen av måttlig effektstorlek kunde påvisas i undersökningsgruppen 
(t(12) = -3,64, p = 0,003). På motsvarande sätt erhölls en signifikant skillnad i 
integrerad motivation med liten effektstorlek i undersökningsgruppen (t(12) = 2,90, p = 
0,013). Vidare var skillnaden i total motivation signifikant högre i 
undersökningsgruppen (t(12) = -4,95, p = 0,001). Effektstorleken var måttlig. Av Tabell 
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1 framgår effektstorlek och power för ovan angivna resultat. Motsvarande t-tester i 
kontrollgruppen gav inga signifikanta resultat. 
 
 
 
 
Tabell 1. Motivation i undersökningsgruppen före och efter genomgången kurs 
 
 Medel 

värde 
före 
kurs 

Standard 
avvikelse  
före kurs 

Medel
värde 
efter 
kurs 

Standard 
avvikelse  
efter kurs 

t-värde Signifika
ns 

Effekt 
storlek 

Power 

Inre 
motivation 4,15 1,121 4,85 1,305 -3,64 0,003 0,575 0,59 
Integrerad 
motivation 5,27 1,549 5,71 1,211 -2,89 0,013 0,316 0,45 
Identifierad 
motivation 6,06 1,146 6,12 0,922 -0,24 0,812  0,058 0,12 
Introjektiv 
motivation 4,21 0,865 4,65 0,927 -1,74 0,108 0,491 0,09 
Extern 
motivation 2,69 1,51 3,15 1,363 -2,01 0,068 0,320 0,05 
Amotivation 1,5 0,623 1,61 0,612 -0,68 0,536 0,178 0,07 
Total 
motivation 22,38 3,705 24,48 3,059 -4,95 0,001 0,618 0,39 

 
För de andra tre formerna av motivation (identifierad, introjektiv och extern) förekom 
inga signifikanta skillnader vare sig i undersökningsgruppen eller i kontrollgruppen. 
Inte heller för amotivation kunde några signifikanta skillnader påvisas.  
 
I syfte att undersöka om motivationsförändringen kunde förklaras av förändringar i 
symptom genomfördes t-test för upprepade mätningar på borderlinesymptom, 
depressionssymptom och ångestsymptom skattat med KABOSS. Inga signifikanta 
skillnader erhölls i vare sig undersökningsgrupp eller kontrollgrupp. På motsvarande 
sätt genomfördes t-test för upprepade mätningar på frågan ”Hur mår du idag?” som 
avslutade motivationsenkäten. Inga signifikanta resultat erhölls. 
 
Nedan illustreras skillnaderna i motivation grafiskt. Figur 1 visar den genomsnittliga 
förändringen i total motivation i undersökningsgruppen respektive kontrollgruppen. Den 
totala motivationen har ökat i undersökningsgruppen, men inte i kontrollgruppen.  
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Figur 1. Förändring i total motivation mellan tidpunkten för kursens start och avslut i 
undersökningsgrupp respektive kontrollgrupp 
 
Figur 2 illusterar grafiskt  den genomsittliga förändringen av de fem formerna av 
motivation samt amotivation i undersökningsgruppen. Den inre motivationen och den 
integrerade motivationen har ökat efter genomgången kurs.  
 

 
Figur 2.  Motivationsförändring i undersökningsgruppen  
 
För att få en uppfattning om jämförbarheten mellan undersökningsgrupp och 
kontrollgrupp undersöktes om det fanns skillnader i den ursprungliga motivationen i de 
båda grupperna. T-test för oberoende stickprov genomfördes (se Tabell 2). Skillnaden i 
total motivation var inte signifikant. Den skattade inre motivationen var däremot 
signifikant högre i kontrollgruppen än i undersökningsgruppen (t(21) = -2,28, p = 
0,033). Effektstorleken var stor. 
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Tabell 2. Skillnader i motivation mellan undersökningsgrupp och kontrollgrupp före 
kursstart 
 Medel 

värde 
kursdel
tagare 
 

Medel
värde 
kontrol
lgrupp 

Standard 
avvikelse  
kursdelta
gare 
 

Standard 
avvikelse  
kontrollgru
pp 

t-värde Signifikans Effekt 
storlek 

Power 

Inre 
motivation 4,15 5,3 1,12 1,29 -2,28 0,033 -0,962 0,59 
Integrerad 
motivation 5,27 6,28 1,55 0,67 -1,91 0,07 -0,807 0,45 
Identifierad 
motivation 6,06 6,38 1,15 0,65 -0,78 0,443 -0,331 0,12 
Introjektiv 
motivation 4,2 4,1 0,87 0,77 0,32 0,751 0,121 0,09 
Extern 
motivation 2,69 2,6 1,51 1,16 0,16 0,874 0,066 0,05 
Amotivation 
 1,5 1,63 0,62 0,8 -0,42 0,677 -0,185 0,07 
Total 
motivation 22,38 24,65 3,7 2 -1,74 0,097 -0,735 0,39 

 
Kontrollgruppen jämfördes även med avseende på skattning av borderlinesymptom, 
ångestsymptom, depressionssymptom och generell skattning av måendet vid ifyllandet 
av enkäten. Inga signifikanta skillnader erhölls. 

 
 

Kvalitativa resultat 
 
I den kvalitativa delstudien beskriver kursdeltagarna sin motivation för behandling och 
vad som påverkat den under den tidsperiod som den psykoedukativa kursen pågått. 
Inledningsvis presenteras utifrån Figur 3 hur kursdeltagarna på ett övergripande plan 
uppfattar vad som påverkat deras behandlingsmotivation. Längre fram presenteras 
kursens påverkan mer i detalj utifrån motivationsstödjande och motivationsstörande 
faktorer.  
 
Påverkan på behandlingsmotivation 
Den samlade bild som fås utifrån intervjuerna är att kursen har påverkat kursdeltagarnas 
motivation att gå i behandling. Kursdeltagarna beskriver inverkan av kursen utifrån 
kursledarna, kursinnehållet och gruppen. Vissa lyfter fram innehållet i kursen som det 
mest centrala, andra menar att det är kursledarna som haft störst inverkan på deras 
motivation att gå i behandling och andra menar att gruppen i sig haft den största 
inverkan. En grupp lyfter fram den egna drivkraften som allra viktigast samtidigt som 
de menar att kursen bidragit.  En dominerande syn är att kursledarna har haft stor 
betydelse för motivationen att gå i behandling.  
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Figur 3. Påverkan på kursdeltagarnas behandlingsmotivation 
 
Det finns även andra faktorer än kursen som påverkat kursdeltagarnas 
behandlingsmotivation. Flera kursdeltagare tar upp att deras motivation att gå i 
behandling också påverkats av att andra velat att de ska söka hjälp. Utöver påverkan 
från andra personer ges också exempel på hur externa händelser inverkat på 
motivationen. De exempel som tas upp har påverkat motivationen i både positiv och 
negativ riktning. Händelser i omgivningen som fått kursdeltagarna att må dåligt har till 
exempel inverkat på behandlingsmotivationen. Ett exempel är en kursdeltagare som 
redan börjat i behandling och haft negativa upplevelser i gruppterapin. Händelser i 
omgivningen har också påverkat motivationen i positiv riktning. Ett sådant exempel är 
en kursdeltagare som snabbt vill bli bättre för att det kommit in en ny partner i hennes 
liv. Ett annat exempel är en kursdeltagare  
 
Vissa kursdeltagare anger explicit att behandlingsmotivationen ökat under kursens gång 
och andra upplever ingen större förändring av motivationsnivå. En kursdeltagare anger 
att motivationen minskat och tillskriver detta faktorer utanför kursen. Ett flertal av 
kursdeltagarna tar upp att motivationen svängt fram och tillbaka under kursens gång. 
Några kursdeltagare ger uttryck för att de upplever att karaktären på motivationen har 
förändrats under kursens gång. Nedan beskrivs motivationsstödjande och 
motivationsstörande faktorer.  
 
Motivationsstödjande faktorer 
Det finns ett flertal faktorer som fungerat motivationsstödjande. De presenteras under 
rubrikerna; ny kunskap, igenkänning, hopp/förväntan, kontakterna med kursledarna och 
trygghet. 
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Ny kunskap. 
Kursen har bidragit med ny kunskap som haft betydelse för kursdeltagarnas  motivation 
att gå i behandling.  Flera typer av kunskap lyfts fram som motiverande: kunskap om 
diagnosen, kunskap om mentalisering, kunskap om behandlingen och kunskap om 
agentskap. I flera sammanhang betonas betydelsen av att ha fått mer insikt i hur saker 
och ting hänger samman. Både kunskapen om diagnosen och kunskapen om 
mentalisering har bjudit på aha-upplevelser och givit kursdeltagarna möjlighet att förstå 
mer av samspelet med andra i omgivningen och varför det blir fel i samspelet ibland.   
 
”R: Ja att jag fattade inte riktigt vad borderline var I: Nej just det, att du har förstått 
mer vad själva diagnosen är. R: Ja och det har verkligen ändrat min motivation också, 
och framför allt, jag förstod inte varför man skulle gå en kurs liksom, det hade jag inte 
alls förstått, och nu förstår jag inte varför man inte har en kurs överallt, för det vore ju 
himla bra om man kunde få lära sig”  
 
” R: Jo därför att man fattar vad det handlar om, varför man själv har varit i dom 
problemlägena så att säga. Man kanske aldrig har kunnat sätta ord på det och aldrig 
på nåt sätt, jag vet inte... I: Mmm, du tyckte du kunde sätta ord på hur du kände bättre? 
R: Mmm, hur jag känt förut och olika problem och konfliktsituationer som uppstod med 
folk som vart ibland och tänkt att 'hur kom det sig att det urarta?' eller 'hur kom det sig 
att jag kände så och att jag?' att man blir frustrerad och arg på sig själv, fick jag en 
bättre förståelse av.” 
 
”det här med att lära sig hantera relationer och mycket att kunna lära sig att den andra 
personen har faktiskt också känslor, och tycker och tänker saker så jag tror att det är 
någonting jag kan få lära mig liksom att fungera i relationer tillsammans med andra” 
 
Vissa har börjat tillämpa den kunskap de erhållit och när de erfarit att vissa saker 
fungerat bättre har detta bidragit till att skapa hopp hos kursdeltagarna.  
 
” R: Alltså jag har ju lärt mig ett helt nytt sätt att tänka på så att det är mycket som 
känns positivt och mycket som, det är mycket jobb, men det är nånting som jag har 
strävat efter, det känns som att jag hittat ett verktyg som jag letat efter i många år. Och 
sen att få träffa så mycket människor som är så pass lika som jag, som jag ändå inte 
hade förstått att det fanns. 
 

Igenkänning. 
Samtliga kursdeltagarna har lyft fram att igenkänning i de andra i kursen och i 
situationer som spelas upp utgör en viktig del av kursen. Ett flertal kursdeltagare pekar 
också explicit på kopplingen till motivation för behandling. De beskriver vidare att 
effekten av att känna igen sig i de andra bidrar till att deras situation normaliseras och 
avdramatiseras (dvs att må som de gör, att bete sig som det gör och att ha en 
borderlinediagnos). 
 
”…man tänkte ju att de som har borderline, till exempel, är helt galna, kastar stolar 
omkring sig…och då blir man ju verkligen att alla ser så olika ut också, klädstil till 
exempel..man tänker att det är...att alla är svartmålade i ansiktet och sitter och mumlar 
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för sig själva på T-centralen, men så är det ju inte. Så det var verkligen stor sådär, ok 
alla ser normala ut liksom.” 
 
”jag har lärt mig mycket…och sen också rätt skönt att känna att man inte är den som är 
lite…knäpp” 
 
”Alla dom flesta människor i min omgivning dom förstår inte riktigt liksom vad man går 
igenom, tycker bara man är lite jobbig” 
 
Rollspelen och diskussionen i smågrupper lyfts som positiva inslag i kursupplägget och 
kopplas till igenkänning. Gruppstorleken lyfts fram som betydelsefull för att våga dela 
med sig av erfarenheter. 
 
”Skönt att höra hur andra tyckte och tänkte i gruppen. Man kände sig mindre ensam.” 
 
Många har haft åsikter kring de rollspel som genomförts av kursledare och 
kursdeltagare. De rollspel som kursledarna själva genomfört omtalas enbart i positiva 
ordalag och dess roll för att tydliggöra, engagera och skapa igenkänning lyfts blir 
uppenbar. Vissa har upplevt förväntan om att själv genomföra rollspel som negativt. 
Samtidigt konstateras att de rollspel som kursdeltagarna framför tillfört något utöver 
kursledarnas rollspel. 
 
” Jaa, det var intressant att se hur de andra gjorde det. Och att det inte alls var likadant 
som terapeuterna… utan de säger andra ord och man agerar på ett annat sätt” 
 

Hopp/förväntan. 
Kursen väcker hopp och förväntan om att livet kan bli bättre för kursdeltagarna. 
Samtidigt fås en bild av att det svänger upp och ned. Kursdeltagarna beskriver att de nu 
efter kursen kan föreställa sig att de skulle kunna bli ”friska” eller åtminstone kunna 
klara av att leva med sin diagnos. Kursen har fått dem att tro på att behandlingen kan 
leda till förändring och att den kan leda till resultat. Hopp om behandling med positiva 
resultat har väckts.   
 
”…när du har fått en borderlinediagnos så betyder inte det att du har den för alltid 
liksom, utan att det faktiskt  är nånting du kan jobba dig ifrån, så det känns väl bra...” 
 
Samtidigt ges en bild av att hoppet kommer och går och därigenom påverkar 
motivationen. 
 
” R: Ibland känner man att det här är ingenting för mig alltså. Eller jag kanske inte är 
rätt för det. Andra gången känns det som att det här kanske kommer hjälpa mig att 
förändra. I:Då tror du lite mer på det? R: Ja, det är upp och ner, lite upp och ner 
faktiskt. Ibland är man nästan nära att bara avbryta.” 
 
Hoppet tillskrivs den kunskap som kursen givit, men också förändringar till följd av att 
kursdeltagarna tagit till sig och delvis börjat tillämpa en del av kunskapen. Kunskapen 
om att det finns verktyg att ta till hjälp är viktig för kursdeltagarnas 
behandlingsmotivation och en del har börjat prova verktygen. 
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”R: Det är det här att man mentaliserar till exempel, som har tagits upp väldigt mycket, 
man har ju inte tänkt på det tidigare. I: Nej. Och vad är skillnaden när du känner till 
det? R: Ja men man kan ju förklara på ett annat sätt liksom att man sen så att man 
handlar på ett annat sätt istället för att bli helt galen... så kan man agera på ett annat 
sätt.” 
 
Kursdeltagarna ger ett flertal exempel på förändringar som uppstått under kursperioden.  
Det som lyfts flest gånger är ökad självinsikt. I ett fall rapporteras minskat 
självskadande. Ytterligare exempel är att ett nytt sätt att tänka har erhållits, mindre 
ensamhetskänslor och minskad ilska över småsaker. En annan typ av effekter som 
beskrivs är sådana som uppstår i samspel med omgivningen. Exempel som ges är 
förbättrad relation, ökat ansvarstagande, kunnat förklara för andra, att omgivningens 
förståelse har ökat och minskade konflikter med omgivningen.  
 
I: Du har kunnat pröva sådana saker redan nu egentligen? R: Ja, jag behöver inte bli 
förbannad för minsta lilla sak. Jag tror den har blivit bättre relationen mellan mig och 
min mamma att det behöver inte bli såhär världens kalabalik utan det bli hälften 
kanske.” 
 
” det blir så här att min bror och min syster kan förstå bättre, att jag kan förklara bättre 
för dom, än att bara ”dra härifrån låt mig va”, nä men nu är det såhär och det är 
därför…..” 
 

Kontakterna med kursledarna. 
Kursdeltagarna sätter stort värde på kontakterna med kursledarna och lyfter på flera 
olika sätt fram hur kontakterna med kursledarna som ingår i teamet haft betydelse för 
deras motivation för att gå i behandling. Beskrivningarna av kursledarna är detaljrika 
och görs med stort engagemang. Kursledarnas färdigheter som pedagoger och deras 
förhållningssätt gentemot kursdeltagarna lyfts fram och beskrivs i positiva ordalag.  De 
pedagogiska färdigheterna som tas upp är att terapeuterna är tydliga, lyckas fånga 
kursdeltagarnas intresse och känns professionella och kunniga.  
 
”..alltså första intrycket, starkt intryck, var att de var verkligen kunniga, de vet 
verkligen vad de håller på med. Det känns som en trygghet, man kan verkligen lämna 
sig själv till dem, det känns jättetryggt”  
 
Kursdeltagarna lyfter fram att kursledarna har tid och är mycket engagerade.  När 
kursdeltagarna beskriver kursledarnas förhållningssätt sker det med värme och 
ordrikedom. Det är ett annorlunda bemötande än vad de är vana vid, mindre formellt 
och mycket mer avspänt. Kursledarna beskrivs som mänskliga och som personer som 
bjuder på sig själva. Kursdeltagarna lyfter också fram känslan av att vara på samma nivå 
som kursledarna, att bli lyssnad på och verkligen bli respekterad. Flera beskriver att det 
känns som om kursledarna verkligen bryr sig om hur det går för dem.  
 
” alltså det känns som om dom bryr sig väldigt, väldigt mycket, dom vill väl liksom…” 
 
”..och att dom bjudit så mycket på sig själva, jag har ju aldrig liksom sett en läkare 
eller en psykolog som en människa förut” 
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”.. och ja, det har varit många skratt, om man säger, och det är nånting jag verkligen 
inte finner vanlig, i en sån relation till en psykolog eller en läkare” 
 
Den öppna kommunikationen beskrivs som något som skapat förtroende. 
Kursdeltagarna beskriver att kursledarnas agerande dels bidrar till att skapa trygghet och 
dels till att fånga deras intresse och på så vis skapa motivation.   
 
”..å dom blir ju mycket mer mänskliga och genomskinliga då som dom säger. Och det 
tycker jag är jättebra, verkligen. I: På vilket sätt är det bra? Vad blir skillnaden för 
dig? R: Ja alltså skillnaden är att jag får ett annat förtroende på nåt sätt” 
 
Ytterligare en aspekt som tas upp är att deltagarna i teamet verkar ha en bra relation till 
varandra. Att det är flera kursledare innebär också att man får flera olika förebilder. 
 

Trygghet. 
Samtliga kursdeltagare beskriver att de känt sig trygga i gruppen. Vissa tar upp det 
spontant, medan andra bekräftar att så är fallet på en direkt fråga. Några upplevde att 
gruppen var trög i början men att det blev bättre och fler vågade delta. Kursdeltagarna 
målar upp en bild av en grupp där det går att uttrycka åsikter och där man lyssnar på 
varandra.  
 
” Det är viktigt med trygghet för annars tror jag inte att man skulle vilja gå vidare..” 
 
”Alltså, det gjorde ju att jag vågade prata och ta till mig saker, och diskutera.” 
 
Kursledarna har i hög grad bidragit till att skapa tryggheten i gruppen.  
 
”de vet verkligen vad de håller på med. Det känns som en trygghet, man kan verkligen 
lämna sig själv till dem. Det känns jättetryggt” 
 
” R: Inte motivationen men, för det har jag vart så här motiverad hela tiden, men jag 
känner mig lugnare i, alltså tryggare med att börja här, nu när jag vet vad det handlar 
om. I: Mmm, mmm... Är det nåt särskilt som har åstadkommit den tryggheten? R: Ja det 
har varit jättemycket intressanta grejer på kursen och sen har man ju fått lära sig, har 
jag lärt mig mycket av dom, när vi suttit i grupper och diskuterat, och lyssnat på hur 
dom andra är, så det tycker jag verkar, ja och sen också rätt skönt att känna att man 
inte är den som är lite... knäpp.” 
 
Motivationsstörande faktorer 
Kursdeltagarna lyfter också fram faktorer som upplevts som motivationsstörande. När 
kursdeltagarna tar upp motivationsstörande faktorer handlar det i stor utsträckning om 
faktorer som stört motivation och engagemang under kurstillfällena. I förlängningen 
antas detta ha betydelse även för motivationen för att delta i behandling, men 
kursdeltagarna själva gör inte så tydliga kopplingar mellan det som de upplever under 
kurstillfällena och den motivation för behandling som finns.  Det som påverkat 
motivationen för själva behandlingen tar sig främst uttryck i oro inför behandlingen. 
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Det handlar till exempel om att kursdeltagarna blivit varse att kursen och behandlingen 
är krävande. 
 

Motivationsstörande under kurstillfällena. 
Det har i några fall varit oklart om kursdeltagarna skulle kunna få ta del av 
behandlingen och det har inverkat negativt på motivationen för att delta i kursen.  
 
Krav på insatser från kursdeltagarna nämns som störande för engagemanget under 
kursen. T ex nämns förväntan om att rollspela. Flera anger att de upplevt kraven på att 
själva rollspela som oroande. Någon anger att de blivit känslomässigt blockerade och 
inte fått ut något av rollspelet och diskussionerna i anslutning till detta. Andra lyfter 
fram svårigheter med att koncentrera sig och att längden på föreläsningstillfällena som 
kritisk och menar att det hade varit svårt att hålla koncentrationen uppe längre. 
 
Att må dåligt utgör en motivationsstörande faktor för kursdeltagarna. Det påverkar både 
i stunden och tankarna kring kommande behandling. Ångestnivån anges i hög 
utsträckning påverka förmågan att ta till sig kunskap under kursens gång och därmed 
minskat förutsättningarna för motivation. Koncentrationsförmågan har varierat både pga 
kursinnehållet och på grund av hur man mått och har påverkat hur engagemanget kunnat 
hållas uppe under kurstillfällena.  
 
”..jag hade kraftig ångest, och då hade jag ju svårt att hänga med, eftersom jag mådde 
så dåligt, men i slutet på kursen mådde jag bättre…  ” 
 

Oro inför behandling. 
I ett avseende har kursen bidragit negativt till behandlingsmotivationen. Kursen och 
effekten av att delta har skapat oro inför behandling. 
 
”allstå det är ju gruppterapi, alltså jag tycker det är obehagligt att prata inför folk och 
så där, gruppterapi, det låter som att det är hur många som helst som är där och ska 
lyssna på vad jag säger och komma med kommentar, för jag hatar när folk lägger sig i 
mitt liv och försöker komma med kommentarer” 
 
 Kursens behandlingsförberedande effekt tas upp, men det finns också uttalanden om att 
kursen inte är behandlingsförberedande. 
 
” ingenting kan förbereda en för det här med terapi, jag menar hur kan du förbereda 
mig på vilka som ska gå i gruppen med mig, nej det funkar inte så” 
 
Oro uttrycks över att inte klara behandlingen och över de känslor som kan komma upp.  
 
”det är lite skrämmande det här med att vi ska känna och så, alla känslor som kommer 
upp” 
 
Andra exempel är att kursen satt igång något, att saker har kommit upp till ytan och att 
känslor rörts upp.  
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”..kursen, den har ju satt igång något hos mig, sen om det är positivt eller inte…alltså 
jag kommer ihåg de första avsnitten, eller vad det var, då inser man liksom hur störd 
man är liksom. Alltså det liksom blir lite uppenbart, så då var det jobbigt.” 
 
Ett flertal poängterar att kursen är krävande och att det blev för mycket. 
 
Resultatsammanfattning 
Det sammantagna intrycket är att kursen påverkat kursdeltagarnas motivation för 
behandling. I det kvalitativa resultatet finns utsagor om både ökad och oförändrad 
motivationsnivå och om förändringar av typen av motivation. Detta kan jämföras med 
de kvantitativa resultaten som visar på både en ökning av den totala motivationen och 
en ökning av inre motivation och integrerad motivation.  Figur 4 sammanfattar de 
faktorer kopplat till kursen som inverkat på kursdeltagarnas behandlingsmotivation i 
positiv och negativ riktning. 
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Figur 4. Faktorer som påverkat kursdeltagarnas behandlingsmotivation 
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Kursens påverkan har undersökts utifrån betydelsen av gruppen, kursledarna och 
kursinnehållet. Faktorerna som kan kopplas till kursledarna och kursinnehållet 
specificerar vad som upplevts som verksamt i relation till kursledarna och 
kursinnehållet. Faktorerna som kopplas till gruppen däremot, utgör effekter av att vara i 
grupp, effekter som i sin tur påverkar behandlingsmotivationen. Faktorerna är i 
varierande utsträckning beroende av varandra och figuren beskriver hur dessa påverkar 
behandlingsmotivationen genom att skapa hopp och ge trygghet. Vissa av faktorerna 
kan härledas direkt till gruppen, kursledarna eller kursinnehållet, medan andra är ett 
resultat av flera samspelande faktorer. Figuren visar beroendet mellan faktorerna genom 
att de placerats olika högt eller lågt i figuren. Till exempel förutsätter tillämpning av 
verktygen att man fått kunskap om dem. Tillämpningen av verktygen har vidare bidragit 
till förbättrade relationer som i sin tur bidragit till att skapa hopp. Sambanden mellan 
faktorerna är framställda som de beskrivits av kursdeltagarna, vilket inte utesluter att 
ytterligare samband kan förekomma. 

 
 

Diskussion 
 
Studiens syfte var att deskriptivt undersöka påverkan av psykoedukation på 
behandlingsmotivationen hos patienter med borderline personlighetsstörning. Den 
kvantitativa delstudien visar signifikanta ökningar av den inre motivationen, den 
integrerade motivationen och den totala motivationen. Den kvalitativa delstudien ger 
visst stöd för detta; den samlade bilden av intervjudata är att kursen var 
motivationshöjande. Intervjudata ger även information om vad i kursen som upplevts 
som motivationsstödjande och motivationsstörande. 
 
Motivationens styrka och karaktär  
Vid en summering av alla fem formerna av motivation som mätts kvantitativt framgår 
att den totala motivationen har ökat hos kursdeltagarna, men inte i kontrollgruppen. 
Framför allt är det graden av inre motivation hos kursdeltagarna som har ökat.  Både 
den inre motivationen och den integrerade motivationen (den form av yttre motivation 
som ligger närmast den rena inre motivationen) har ökat hos kursdeltagarna. 
Motsvarande ökning har inte skett i kontrollgruppen. Nivåerna på den inre motivationen 
och den integrerade motivationen i kontrollgruppen var hög initialt men har inte 
bibehållit den höga nivån utan det finns en tendens till minskning. Ökningen av den 
totala motivationen innebär att ny motivation har tillkommit i åtminstone någon del av 
kontinuumet. Ökningen av den inre och den integrerade motivationen hos 
kursdeltagarna kan avse både nytillkommen motivation och en rörelse från yttre till inre 
motivation på det motivationskontinuum som beskrivs i SDT, det går inte att avgöra 
vilket. 
 
Inom SDT antas att en hög grad av inre motivation är värdefull i samband med 
psykoterapeutisk behandling. Samtidigt är typen av uppgift som ska utföras av stor 
betydelse när man gör förutsägelser om vilken typ av motivation som leder till det bästa 
resultatet. Vallerand (1997) konstaterade att när uppgiften är intressant så leder inre 
motivation till mest positiva resultat. När uppgiften är mindre intressant, eller rent av 
tråkig, ökar betydelsen av yttre motivation. Eftersom alla delar av kursen inte upplevs 
som intressanta av alla, innebär det att det periodvis kan behövas även mer styrande 
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inslag. Behovet av att stimulera även den yttre motivation med hjälp av styrning, 
struktur, expertis, information och kommunikation av förväntningar för genomförandet 
av vissa moment pekas ut av Sheldon et al (2003) och Britton (2007). En svårighet med 
försök att aktivt stimulera den yttre motivationen är att det för vissa individer kan 
upplevas alltför styrande och istället fungera motivationssänkande. 
 
Graden av motivation fluktuerar normalt över tid (Miller, 2002). Detta väcker frågan om 
hur långtgående slutsatser man kan dra av mätningar som ger ögonblicksbilder av 
motivationen vid två tillfällen. Flera faktorer talar dock emot att dagsformen hos 
kursdeltagarna har varit den huvudsakliga orsaken till motivationsökningen. Inom 
kontrollgruppen erhölls ingen signifikant ökning eller minskning av motivationen. Hos 
kursdeltagarna erhölls inga signifikanta skillnader i borderlinesymtom, 
depressionssymtom eller ångestsymtom före och efter introduktionskursen.  Ingen 
signifikant skillnad erhölls heller i svaren på frågan ”Hur mår du i dag?” som ingick i 
motivationsenkäten. Vidare talar den samlade bilden av intervjudata för att 
motivationsökningen hos kursdeltagarna inte är av helt tillfällig karaktär. 
Kursdeltagarna beskriver hur kursen givit hopp och redogör för olika faktorer som varit 
betydelsefulla både för att skapa hopp och för att direkt motivera dem, till exempel 
igenkänning i andra och ökad kunskap på ett flertal områden. 
 
Påverkan inom ramen för kursen 
Intervjudata utpekar kursen som den huvudsakliga orsaken till 
motivationsförändringarna. Ett flertal motivationsstödjande faktorer kopplade till kursen 
kan identifierats, liksom några exempel på motivationsstörande faktorer. Kursdeltagarna 
lyfter främst fram följande faktorer: igenkänning i andra, 
avdramatisering/normalisering, trygghet, otrygghet, kunskap, hopp, tillämpning av 
kunskap och de erfarenheter som härigenom har erhållits. De faktorer som beskrivs ha 
haft betydelse i förhållande till behandlingsmotivationen kan relateras till begreppen 
autonomi, relaterande och kompetens som de används inom SDT (Deci och Ryan, 
2002). Påverkan på behandlingsmotivation beskrivs enligt SDT-teorin ske via dessa 
grundläggande psykologiska behov. Nedan tas SDT som utgångspunkt för att diskutera 
hur psykoedukationen påverkat behandlingsmotivationen.  
 

 Relaterande. 
Behovet av att ingå i meningsfulla relationer till andra, ett grundläggande behov enligt 
SDT, kommer till uttryck både i kursdeltagarnas förhållande till terapeuterna och i 
kursdeltagarnas förhållande till de andra kursdeltagarna. Terapeuterna beskrivs som att 
de har tid, att de är mycket engagerade, att deras förhållningssätt präglas av värme, att 
de har ett avspänt bemötande, att de är mänskliga, att de bjuder på sig själva, att de 
befinner sig på samma nivå som kursdeltagarna, att de lyssnar, att de visar respekt och 
att de verkligen bryr sig om hur det går för kursdeltagarna. I förhållande till de andra 
kursdeltagarna lyfts trygghet och igenkänning fram som viktiga aspekter.  
Kursdeltagarna målar upp en bild av en grupp där man kan uttrycka åsikter, där man 
lyssnar på varandra och där man bemöter varandra med respekt. De lyfter också fram 
den samhörighet i gruppen som följer av gemensamma erfarenheter och som innebär 
normalisering, avdramatisering och mindre känsla av ensamhet. Allt detta har troligen 
bidragit till ökningen av den inre motivationen. Inom SDT beskrivs nämligen att 
relationsaspekten avser närvaron av betydelsefulla personer som bryr sig om individen 
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och som är intresserade av en relation med denne: relationer till sådana personer som 
agerar autonomistödjande ökar individens inre motivation och känsla av 
självbestämmande.      
 

 Kompetens. 
Behovet att ta sig an nya utmaningar och öka sin kompetens är också grundläggande 
enligt SDT. Dessa behov har blivit tillgodosedda på flera sätt. Kursdeltagarna lyfter 
fram flera typer av ny kunskap som motivationshöjande: kunskap om borderline-
diagnosen, kunskap om mentalisering, kunskap om MBT-behandlingen och kunskap om 
agentskap. Det är troligt att kursledarnas relations- och trygghetsskapande 
förhållningssätt dels har bidragit till att öka kursdeltagarnas kompetens att agera i grupp, 
och dels har givit förutsättningar för ökad autonomi. Kursledarna som förebilder kan 
också förstås som kompetenshöjande. Kunskap om behandlingen innebär en 
medvetenhet om att det finns verktyg att ta till och vissa deltagare hade redan börjat 
pröva dessa. Medvetenheten om att det finns verktyg, minskad känsla av att vara ensam 
om sina problem och effekter i samspel med andra ger hopp och förväntan om att det 
kan bli bättre. Detta kan också påverka upplevelsen av kompetens positivt. Betydelsen 
av att ha hopp en framtid och kunskap om på vilket sätt det kan bli bättre kan även 
jämföras med forskning som visat att om man förklarar eller föreställer sig ett 
hypotetiskt framtida beteende så är det troligare att det blir så (Sherman och Anderson, 
1987). Kanske bidrar kursen till att skapa sådana bilder, vilket skulle kunna utgöra en 
bidragande förklaring till kursens motivationshöjande effekt. Det finns också en effekt 
som påverkat motivationen i negativ riktning hos vissa deltagare och det är att ny 
kunskap har väckt oro för starka känslor som kan komma upp i terapin och vad detta 
kan innebära.  

 
 Autonomi.  

Enligt SDT innebär det grundläggande behovet av autonomi en strävan efter frihet och 
självreglering. Om dessa behov tillgodoses ökar känslan av personlig kontroll och 
självförverkligande. Support av autonomi beskrivs som särskilt viktigt i 
behandlingssammanhang, eftersom det finns maktobalans i alla behandlingsrelationer. 
Det är därför centralt för behandlingsresultatet att ta hand om denna obalans på ett 
effektivt sätt (Sheldon, 2003). Kursdeltagarna har fått kunskap som tillsammans med 
terapeuternas och de andra kursdeltagarnas autonomistödjande hållning kan leda till nya 
sätt att tänka. Om det nya sättet att tänka innefattar en begynnande ökad 
mentaliseringsförmåga, så bör detta bidra till en känsla av större inflytande och 
valmöjligheter. Insikter är autonomistödjande i bemärkelsen att de ger bättre 
beslutsunderlag. Ökad kunskap om behandlingen ger ett beslutsunderlag som kan 
användas för att ta ställning till om man vill satsa på behandlingen: Är det här något 
som skulle kunna passa mig? Är jag beredd att utsätta mig för det som kursen innebär? 
Agentskap är ett begrepp inom MBT som är nära besläktat med motivation. Så här 
beskrivs agentskap i en psykoedukativ text som används under kursen: ”Agentskap är 
förmågan att initiera aktivitet i ett visst syfte. Agentskap omfattar vilja, 
självbestämmande, handlingsfrihet och valfrihet. När du uppträder som agent får du 
saker att hända; motsatsen till agentskap är passivitet, att du låter saker hända med dig” 
(Allen, 2005).  Kunskap om agentskap leder till en ökad medvetenhet om betydelsen av 
det egna agerandet och bidrar därmed till ökad autonomi. För de kursdeltagare och 
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medlemmar i kontrollgruppen som ännu inte har erbjudits MBT-behandling, torde dock 
det förhållande att beslutet ligger i andras händer minska känslan av autonomi.  
 
Förutsättningar för motivationspåverkan 
För att kursen ska kunna påverka motivationen krävs att kursdeltagarna förmår att ta till 
sig kursinnehållet. Den kvalitativa delstudien ger en del exempel på att graden av ångest 
och hur man mår kan ha betydelse för hur man tänker kring behandling och hur man 
förmår motivera sig i stunden. Samtidigt påverkar kursen i sig måendet i både positiv 
och negativ riktning. Detta utgör ett exempel på att både positiva och negativa spiraler 
kan uppstå. Samtidigt som graden av tillfredställelse av de psykologiska behoven vid 
kursstart har betydelse för förutsättningarna att tillgodogöra sig kursen, påverkas 
motivationen, enligt SDT genom att de psykologiska behoven påverkas.  
 
Förutsättningarna för att stärka behandlingsmotivationen via påverkan på autonomi, 
relaterande och kompetens skiljer sig mellan individer. Möjligen finns det en 
grundläggande nivå av t ex kompetens eller relaterande som behöver vara uppfylld för 
att man ska kunna tillgodogöra sig insatser som mer direkt adresserar autonomi. Teorin 
lyfter fram en mängd olika insatser för att höja autonomin och ett flertal av dessa 
handlar om att erbjuda val och information. Det saknas dock en mer omfattande 
diskussion om vad som krävs för att man ska klara av valfriheten. Några av patienterna i 
undersökningsgruppen rapporterar att de under vissa kurstillfällen mått så pass dåligt att 
de inte förmått att göra val och ta till sig information. Det finns förmodligen också 
skillnader i önskad eller möjlig grad av autonomi hos individerna. Skillnaderna i 
förkunskaper bör också ha betydelse. Detta har vi inte undersökt specifikt, men vid 
intervjuerna framkommer att variationer i förkunskaper har betydelse för vilka delar 
som upplevs som positiva. Det finns med andra ord ett flertal individuella skillnader i 
förutsättningar att tillgodogöra sig kursen, skillnader som också kan variera över tid. 
Trots detta uppvisar kursdeltagarna en ökad behandlingsmotivation och framför allt en 
ökad grad av inre motivation.  
 
 
Kursens längd 
Kursen är förhållandevis lång och spänner över ett flertal olika områden. Utifrån det 
motivationshöjande perspektivet på kursen finns det saker som talar för att det är bra att 
kursen är så pass lång. Enligt Vallerand (2008) sker motivationsförändringar genom ett 
antal lyckade interaktioner med omgivningen som internaliseras genom upprepning. Det 
öppnar för att antalet tillfällen som man träffas kan ha betydelse för hur motivationen 
utvecklas. En fråga som dock väcks är om man skulle kunna uppnå samma resultat eller 
fullfölja en påbörjat förändring av motivationen på andra sätt än att ha en så pass lång 
kurs. Kanske kunde delar av det motivationshöjande arbetet formaliseras och aktivt 
fortgå inom ramen för den terapeutiska processen.  
 
Metoddiskussion 
Genom att kvantitativ och kvalitativ metod har kombinerats har deras respektive styrkor 
kunnat utnyttjats för att svara på studiens frågeställningar och minskat risken att missa 
centrala aspekter. Genom att använda en kontrollgrupp i den kvantitativa delstudien och 
dessutom genomföra en kvalitativ delstudie ökade förutsättningarna att utesluta att 
motivationshöjningen i försöksgruppen berodde på andra faktorer än kursen. Samtidigt 
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var den kvalitativa studien en förutsättning för att kunna identifiera 
motivationsstärkande och motivationsstörande effekter av kursen.  
 
CMOTS-enkäten är utprövad och validerad i originalversion (Pelletier, Tuson & 
Haddad, 1997). Korrelationstestning visar att den svenska översättningen mäter det som 
är tänkt att mätas och därmed är användbar för att mäta motivation enligt SDT (se 
Bilaga 4). Detta visas genom att styrkan på sambanden mellan de olika formerna av 
motivation på motivationskontinuumet är fallande längs kontinuumet. Mindre skillnader 
mellan den version av enkäten för dem som redan börjat i terapi och den version av 
enkäten för dem som ännu inte börjat i terapi kan antas ha begränsad inverkan eftersom 
det rör sig om före- och eftermätningar. I syfte att kontrollera för påverkan av 
patienterna psykiska status på motivationen utökades CMOTS-enkäten med en fråga om 
dagsformen. Dessutom skattades deltagarnas symtom med KABOSS.   
 
De signifikanta kvantitativa resultat som erhållits ligger väl i linje med SDT-teorin. 
Studiens power är dock inte tillräckligt hög för att generaliseringar till en större 
population ska kunna göras utan vidare. Den låga powern förklaras av det begränsade 
antalet tillgängliga personer i undersöknings- och kontrollgrupp, vilket bidragit till att 
öka spridningen i resultatet. Spridningen är en trolig förklaring till att skillnaden i 
introjektiv motivation inte är signifikant, men ändå uppvisar en måttlig effektstorlek. 
Härtill kommer att introduktionskursen är skräddarsydd för den aktuella patientgruppen, 
och undersökningens syfte är inte att erhålla resultat som är generaliserbara till andra 
patientgrupper. Vidare är undersökningen begränsad till en undersökningsgrupp med 13 
patienter, och även om de aktuella patienterna representerar gruppen borderlinepatienter 
väl, så är deras upplevelser specifika för gruppen och situationen. Avsaknad av en 
detaljerad manual för kursen, och det faktum att motivationsförändringarna delvis 
tillskrivs dynamik mellan kursledare och kursdeltagare eller dynamik mellan 
kursdeltagare, begränsar också generaliserbarheten.  
 
Trots att det både muntligen och skriftligen framgått att det inte finns någon koppling 
mellan enkätsvaren och tillgång till behandling finns det en möjlighet att svaren på vissa 
av enkätfrågorna har skruvats upp för att visa att man är angelägen om att få hjälp. Detta 
gäller framför allt för kontrollgruppen och för de kursdeltagare som ännu inte fått 
erbjudande om behandling. Effekten skulle i så fall vara en något överskattad 
motivationsnivå. Detta skulle kunna vara en möjlig förklaring till att den inre 
motivationen i den första mätningen var högre hos kontrollgruppen, vars deltagare står 
på väntelista, än hos försöksgruppen, vars deltagare börjat på introduktionskursen och i 
vissa fall även i terapi. I tolkningen av resultaten bör den initialt höga motivationsnivån 
i kontrollgruppen beaktas eftersom det innebär en låg sannolikhet för ökad motivation i 
kontrollgruppen.   
 
Den kvalitativa delen av studien bidrog till fördjupad förståelse av de kvantitativa 
resultaten och en validering av dessa. Vid intervjuerna ställdes också frågor om 
huruvida studiens genomförande påverkat deltagarnas motivation och i så fall hur. 
Flertalet var tveksamma till detta. Samtidigt konstaterar kursledarna att närvaron under 
kursen varit påtagligt högre än vid tidigare tillfällen. Respondenterna är medvetna om 
att vi undersöker kursen i relation till deras behandlingsmotivation. Intrycket är dock 
inte att det genomgående finns en strävan att vara till lags. Respondenterna är överlag 
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frispråkiga i intervjuerna. Några av kursdeltagarna hade påbörjat sin behandling, vilket 
innebar att det vid dessa intervjuer var centralt med uppföljande frågor för att säkerställa 
att kursdeltagarna inte blandade ihop sådant som var effekter av kursen med sådant som 
var effekter av behandlingen. Eftersom kursdeltagarna i dessa fall förmådde vara 
konkreta avseende vad de upplevt påverkat motivationen är vår bedömning att 
sammanblandning inte skett mellan kurs och behandling. 
 
I syfte att motverka potentiella effekter av att två olika personer intervjuade 
konstruerades en intervjuguide som för semistrukturerade intervjuer är att betrakta som 
relativt detaljerad. Bedömningen är att intervjuguiden fungerade väl för att styra 
intervjuerna. En skillnad som kunde noteras i intervjuarstil var i vilken utsträckning 
respondenternas utsagor sammanfattades och i vilken utsträckning följdfrågor användes 
för att fördjupa svaren. Båda teknikerna fungerade väl för att fördjupa respondenternas 
utsagor och resonemang. Sammanfattningarna medförde att respondenterna ibland 
förtydligade sig, vilket förde intervjun vidare och följfrågorna medförde att intervjun 
fördjupades utifrån den aspekt som respondenten lyft först. Bedömningen är att dessa 
skillnader i intervjuarstil inte haft någon stor inverkan på omfattning och inriktning på 
det faktamässiga material som kommit fram i intervjun eftersom intervjuguiden innehöll 
ett stort antal ”stödord”. Respondenternas inbördes olikheter som personer, ångestnivå 
och den samtalsform som de bäst kommer till tals i bedöms ha större inverkan och där 
avgör förmågan till flexibilitet i bemötandet vilket riktning intervjun tar. Fördelen med 
att vara två författare uppstod i analysfasen såtillvida att analysen kunde ske växelvis, 
vilket gav distans och nya perspektiv på data. Olikheterna i förförståelse för 
patientgruppen har varit en tillgång såtillvida att resultaten växelvis kunnat tolkas 
utifrån goda förkunskaper om patientgruppen och utifrån ett helikopterperspektiv. Detta 
har bidragit till en växelverkan mellan närhet och distans till data som beskrivs som 
eftersträvansvärd vid kvalitativa studier (Langemar, 2008). 
 
Studien väcker flera frågor. Det skulle vara intressant att följa upp studiens resultat så 
att motivationens styrka och karaktär kan jämföras med uppnådda behandlingsresultat, 
samt att studera effekten av och jämföra med andra motivationshöjande interventioner, 
både före behandling och under behandlingens gång.  
 
Slutsatser 
Den psykoedukativa kurs som ges vid MBT-teamet i Huddinge är resurs- och 
tidskrävande. Motivet bakom att investera så pass mycket resurser i kursen är att 
borderlinepatienter är en grupp patienter där avhoppet är stort och MBT-behandlingen 
är krävande för patienterna. Det blir därmed angeläget att säkerställa att en så hög andel 
som möjligt fullföljer behandlingen. Givet att en ökad grad av inre motivation förbättrar 
behandlingsresultatet så är vår bedömning att den psykoedukativa insatsen är motiverad. 
Den samlade bilden av de kvantitativa och kvalitativa resultaten tyder på att kursen 
höjer graden av inre motivation hos kursdeltagarna. 
 
Introduktionskursens innehåll och syfte stämmer väl överens med SDT:s utgångspunkt 
att det är centralt att stärka patientens autonomiorientering i syfte att öka motivationen. 
Kursen bör kunna ge patienten en god bild av MBT:s möjligheter att hjälpa och av de 
krav behandlingen ställer på patienten. Patienten bör således få bättre förutsättningar att 
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fatta ett informerat, självständigt beslut om att delta i behandlingen. Den ökade 
behandlingsmotivationen kan också förstås utifrån att kursen ger hopp och trygghet. 
 
Användning av resultaten 
Utifrån kursen syfte att förbättra behandlingsmotivation och studiens resultat föreslås 
följade: 1) Att kursen behåller sin bredd och sitt upplägg med varierade 
undervisningsformer. Detta för att kunna tillgodose de olikheter i behov finns hos 
kursdeltagarna när det gäller kunskapsnivå och förutsättningar att ta till sig kunskap. 2) 
Att kursledarnas alliansbyggande förhållningssätt gentemot kursdeltagarna behålls. 3) 
Att patienternas autonomi ökas och att deras osäkerhet om framtida behandling minskas 
genom att de utreds före kursen och redan inför kursstarten får veta att de har möjlighet 
till behandling efter kursen. 
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Bilaga 1 
Introduktionskursen ht 2009 vid MBT-teamet i Huddinge 

 
Introduktionskursen gavs under 12 veckor i september till december år 2009 med ett 
kurstillfälle i veckan. Minst två av de psykoterapeuter som ingår i MBT-teamet deltog som 
lärare vid varje kurstillfälle. Under kursen gång gavs deltagarna tillfälle att träffa samtliga 
psykoterapeuter inom teamet. Kursinnehåll: 
 
1. Introduktion 
Föreläsning om mentalisering. 
Utdelning av ”Vad är mentalisering och vad ska det vara bra för? ”, en psykoedukativ text 
från år 2008 av Jon G. Allen. 
Hemläxa: Uppmärksamma situationer under den kommande veckan där du eller personer i din 
omgivning mentaliserar. 
 
2. Mentaliseringsförmågans utveckling 
Quiz med frågor från det förra kurstillfället. 
Föreläsning om teleologisk hållning, psykisk ekvivalens och låtsasläge + Rollspel av 
terapeuterna som illustrerar dessa förhållningssätt. 
Smågruppsdiskussion om fallet Erik och Maja: 

• Erik hade ringt på Majas telefonsvarare så många gånger att utrymmet nu hade tagit 
slut. Maja var ganska irriterad, eftersom hon väntade ett viktigt samtal från utlandet. 
Maja påpekade detta tidigt, men det verkade som om Erik inte alls tog in det. ”Är jag 
inte viktig för dig då?” hade han bara sagt. Varje gång Erik hade ring hade Maja 
ringt tillbaka och sagt att hon älskar honom och att de skulle ses ikväll, men för varje 
gång hade hon blivit lite mer irriterad. Tillslut tappade hon besinningen och nästan 
skrek: ”Ja, jag älskar dig! Fattar du långsamt eller!” Och slängde på luren.  

Hemläxa: Uppmärksamma situationer under den kommande veckan där du eller personer i din 
omgivning inte mentaliserar. 
 
3. MBT-behandlingens syfte och innehåll 
Quiz med frågor från det förra kurstillfället. 
Föreläsning om MBT och terapeuternas förhållningssätt inom MBT. 
Utdelning av ”Varför är agentskap så viktigt?”, en psykoedukativ text från år 2005 av Jon G. 
Allen. 
Övningen ”Beskriv en situation”: 

• Tänk på en situation som kan uppstå i en relation som du har eller har haft med 
någon. Beskriv situationen ”till det yttre”, vad som hände och vad du och han/hon sa. 
De andra i gruppen ska sedan fundera över vilka känslor som du kan ha upplevt och 
som ledde till att du sa som du sa och gjorde som du gjorde samt fundera på hur den 
andra personen kan ha upplevt situationen.  

• Tänk på en situation som kan uppstå i en relation som du har eller har haft med 
någon. Beskriv situationen ”till det yttre”, vad som hände och vad du och han/hon sa. 
De andra i gruppen ska sedan fundera över vilka känslor som du kan ha upplevt och 
som ledde till att du sa som du sa och gjorde som du gjorde samt fundera på hur den 
andra personen kan ha upplevt situationen.  



 

• Tänk på en situation som kan uppstå i en relation som du har eller har haft med 
någon. Beskriv situationen ”till det yttre”, vad som hände och vad du och han/hon sa. 
De andra i gruppen ska sedan fundera över vilka känslor som du kan ha upplevt och 
som ledde till att du sa som du sa och gjorde som du gjorde samt fundera på hur den 
andra personen kan ha upplevt situationen.  

• Tänk på en situation som kan uppstå i en relation som du har eller har haft med 
någon. Beskriv situationen ”till det yttre”, vad som hände och vad du och han/hon sa. 
De andra i gruppen ska sedan fundera över vilka känslor som du kan ha upplevt och 
som ledde till att du sa som du sa och gjorde som du gjorde samt fundera på hur den 
andra personen kan ha upplevt situationen.  

 
4. Vad är agentskap? 
Quiz med frågor från det förra kurstillfället. 
Rollspel av terapeuterna som demonstrerar hur det kan bli när man inte har agentskap. 
Smågruppsdiskussion om hur det känns att inte ha agentskap och hur det känns att möta 
någon som inte har agentskap. 
 
5. Borderline personlighetsstörning 
Quiz med frågor från det förra kurstillfället. 
Genomgång av diagnosbegreppet i DSM samt kriterierna för borderline personlighetsstörning. 
Smågruppsdiskussion om diagnoser. 
 
6. Hur kan bristande agentskap ta sig uttryck? 
Quiz med frågor från det förra kurstillfället. 
Rollspel av terapeuterna om mentalisering och agentskap. 
Rollspel av kursdeltagarna i smågrupper om mentalisering och agentskap: 
 
A.Mentaliseringsrollspel 
Två och två rollspelar varsin person i nedanstående situation. 
 
Gör det två gånger: 

- först genom att mentalisera så lite som möjligt, 
- andra gången med ett mentaliserande förhållningssätt. 

 
Situation: 
 
Olga ringer sin mamma, Magdalena, för att berätta att hon kommer att fira jul med sin 
pojkvän istället för hemma med familjen som hon gjort tidigare. 
 

- Olga oroar sig för at mamma kommer att bli besviken. 
- Mamma önskar att Olga oftare kom på besök och undrar om Olga inte riktigt tycker 

om att vara hos henne.  
 
Exempel på icke-mentaliserande fraser: 

- Du är så jävla dum i huvudet! 
- Du vill bara förstöra för mig hela tiden! 
- Jag skiter i vad Du säger, jag vet att Du hatar mig! 
- Jag vet att Ni tycker att jag inte duger. 



 

Exempel på mentaliserande fraser: 
- Jag känner mig ledsen, jag tror det är för att jag saknar Dig.  
- Jag blir arg när du prioriterar din kille framför familjen. Det känns som om jag inte 

är viktigt då. 
- Hur tänker Du om det här? 
- Hur känner Du kring det här? 
- När Du sade så där, hur menade Du då? 

 
B. Agentskapsrollspel 
 
Två och två rollspelar varsin person i nedanstående situation. 
 
Gör det två gånger: 
- Först med så lite agentskap som möjligt 
- Sedan med mer agentskap 
 
Situation: 
 
Eva kommer hem till Johan, som mår dåligt, och frågar om han vill följa med ut på en 
promenad. 
 
Exempel på icke-agentskapsfraser: 
- Nej, jag kan inte. 
- Det är ingen idé. 
- Det kommer aldrig att gå. 
- Det kommer aldrig att bli bättre. 
- Det bara blev så. 
 
Exempel på agentskapsfraser: 
- Jag har egentligen ingen lust, men jag kan ju alltid försöka. 
- Jag tror inte att det funkar, kan vi inte göra så här i stället. 
- Det låter jättejobbigt, men jag får väl ge det en chans. 
- Det låter jätteläskigt – det kanske skulle gå om jag får sällskap. 
 
7. Självbild och identitet 
Quiz med frågor från det förra kurstillfället. 
Föreläsning om känslornas betydelse för självbildens utveckling samt om självkänsla och 
självförtroende och skillnaden däremellan: Vilka egenskaper är inre och vilka är yttre? 
Rollspel av terapeuterna som demonstrerar hur det är när man inte blir speglad, när man får en 
icke-validerande reaktion.  
Smågruppsdiskussion om frågan ”Vad är det som gör mig till mig?: 

• Vad är det som gör mig lik andra som jag tycker att jag är lik? 
• Vad är det som skiljer mig från andra? 
• Vad är det som gör att jag känner mig som mig själv? 

Utdelning av ”Att odla hopp”, en psykoedukativ text från år 2005 av Jon G. Allen. 
 
 
 



8. Affektstormar 
Quiz med frågor från det förra kurstillfället. 
Föreläsning om affektstormar, 90/10-reaktion och paus-knappen. 
Rollspel av terapeuterna som demonstrerar en affektstorm. 
Smågruppsdiskussion om vilka känslor som är svårast att stå ut med: 

Vilka tre av nedanstående känslor tycker du att det är svårast att stå ut med och hantera? 
(Om du tycker att det saknas någon känsla som du skulle vilja ha med, skriv dit den!) 

Närhet  Glädje  Trötthet  Skam 
 
Irritation  Tomhet  Hunger  Rädsla 

 
Ensamhet Sorg  Lycka  Kärlek 

 
Ilska  Lust  Längtan  Saknad
  
Övergivenhet Begär   Stress  Lugn
   
Välj 1 av dessa 3 känslor och fundera kring: När infinner sig känslan? Till exempel i vilka 
situationer, med vem och så vidare. 
 
9. Impulsivitet 
Föreläsning om impulsivitet: Vad kan man göra för att undvika att må så dåligt att man 
blir impulsiv? Vad kan man göra i stället för impulsiva handlingar? 
Smågruppsdiskussion om ett tillfälle då man kände sig ångestfylld, men inte agerade 
impulsivt: 
• Vad gjorde att du kände dig ångestfylld och impulsiv? 
• Vad hade hänt om du hade agerat impulsivt? 
• Vad hindrade dig från att agera impulsivt? 
• På vilket sätt hjälpte det? 
• Vad gjorde du istället? 
• Vilka blev konsekvenserna? 
• Kände du dig nöjd med dig själv?  
 
10. Några ORT-tavlor och ett fotografi av Gregory Crewdson 
Diskussion i hel- och halvgrupp om vad men ser på bilderna: vad som har hänt innan, vad 
som kommer att hända och vilken känsla bilderna ger. Diskussion om hur olika man ser 
på bilderna trots att alla tittar på samma bild. 
 
11. Öppen diskussion 
Vad har varit lätt/svårt att förstå under kursen?  
Föreläsning om MBT och medicinering. 
Smågruppsdiskussion om fördelar och nackdelar med medicinering. 
 
12. Repetition och utvärdering 
Diskussion i halvgrupp: Vad var bra/dåligt med innehållet i föreläsningarna? Vad var 
bra/dåligt med formen på kursen? 
 

 
 



 
Bilaga 2 

 
Enkät 1 

 
Ange på skalan från 1 till 7 i vilken grad varje påstående stämmer överens med dina 
nuvarande skäl för att gå i terapi hos MBT-teamet i Huddinge. Utgå ifrån hur det känns 
just nu och ringa in den siffra som stämmer bäst! Det är viktigt att du ringar in ett svar på 
alla frågor.  
 
Varför går du i terapi just nu?  
 
1. Därför att andra personer tycker att det är bra för mig att gå i terapi.  
 
Stämmer                 Stämmer                 Stämmer  
inte alls                 ganska bra                 precis 
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
2. Egentligen så förstår jag inte vad jag ska kunna få ut av terapi.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
3. Därför att det känns så bra att bli riktigt engagerad under terapitimmarna.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
4. Därför att det känns bra när jag försöker nå mina mål under terapitiden.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
5. Därför att om jag inte gjorde något åt mina problem, skulle jag känna mig skyldig.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
6. Därför att jag skulle vilja förändra min nuvarande situation.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
7. Därför att jag tror att jag med tiden kommer att må bättre med hjälp av terapin.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
8. Förut hade jag bra skäl att gå i terapi, men nu funderar jag på om jag ska sluta.  
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
9. Därför att jag skulle tycka illa om mig själv om jag inte fortsatte med terapin.  
 
1 2 3 4 5 6 7 



 
10. Därför att jag borde lära mig mer om mig själv. 
 
Stämmer                 Stämmer                 Stämmer  
inte alls                 ganska bra                 precis 
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
11. Därför att mina vänner tycker att jag skall gå i terapi.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
12. Därför att jag känner mig glad och nöjd när jag lär mig nya saker om mig själv.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
13. Jag undrar vad jag har i terapin att göra; den tråkar faktiskt ut mig.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
14. Jag vet inte; jag har egentligen aldrig tänkt på det tidigare.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
15. Därför att jag tror att terapi kommer att göra mig bättre på att hantera olika saker.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
16. Därför att jag är intresserad av att förstå mig själv bättre.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
17. Därför att terapin har lärt mig hur jag kan fortsätta påverka olika områden i mitt 
liv, även efter terapins slut.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
18. Därför att jag tack vare terapin känner att jag nu själv kan ta ansvar för att göra 
förändringar i mitt liv.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
19. Därför att det är viktigt att patienterna stannar kvar i en terapi tills den är färdig.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
20. Därför att jag tror att terapi är ett sätt för mig att hitta lösningar på mina problem.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 



 
21. Därför att jag vill glädja personer nära mig som vill att jag ska få hjälp med min 
situation.  
 
Stämmer                 Stämmer                 Stämmer  
inte alls                 ganska bra                 precis 
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
22. Därför att jag inte vill såra eller irritera människor nära mig som vill att jag skall gå 
i terapi.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
23. Därför att jag känner att de förändringar som har kommit under terapin börjar bli 
en del av mig själv.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
24. Därför att jag uppskattar att terapin har hjälpt mig att förbättra saker i mitt liv.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
 
 
 
 
Hur mår du i dag?  
 
Mycket sämre               Ungefär som                Mycket bättre  
än vanligt                vanligt               än vanligt 
 
1 2 3 4 5 6 7  



 
ENKÄT 1 

 
Ange på skalan från 1 till 7 i vilken grad varje påstående stämmer överens med dina 
nuvarande skäl för att börja i terapi hos MBT-teamet i Huddinge, Utgå ifrån hur det känns 
just nu och ringa in den siffra som stämmer bäst! Det är viktigt att du ringar in ett svar på 
alla frågor.  
 
Varför vill du börja i terapi? 
 
1. Därför att andra har sagt att det kunde vara bra för mig att gå i terapi.  
 
Stämmer                 Stämmer                 Stämmer  
inte alls                 ganska bra                 precis 
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
2. Egentligen så förstår jag inte vad jag ska kunna få ut av terapi.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
3. Därför att jag vill känna känslan att bli riktigt engagerad under terapitimmarna.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
4. För att få känna hur bra det känns när jag försöker nå mina mål under terapitiden.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
5. Om jag inte gjorde något åt mina problem, skulle jag känna mig skyldig.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
6. Därför att jag skulle vilja förändra min nuvarande situation.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
7. Därför att jag tror att jag med tiden kommer att må bättre med hjälp av terapin.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
8. Förut ville jag börja i terapi, men nu är jag tveksam till om jag vill.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
9. Därför att jag skulle tycka illa om mig själv om jag inte började med terapi.  
 
1 2 3 4 5 6 7  



 
10. Därför att jag borde lära mig mer om mig själv.  
 
Stämmer                 Stämmer                 Stämmer  
inte alls                 ganska bra                 precis 
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
11. Därför att mina vänner tycker att jag skall gå i terapi.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
12. Därför att jag känner mig glad och nöjd när jag lär mig nya saker om mig själv.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
13. Jag undrar varför jag skall börja i terapi; jag tror att det kommer att bli tråkigt.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
14. Jag vet inte; jag har egentligen aldrig tänkt på det tidigare.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
15. Därför att jag tror att terapi kan göra mig bättre på att hantera olika saker.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
16. Därför att jag är intresserad av att förstå mig själv bättre.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
17. Därför att jag i terapi lär mig hur jag kan fortsätta påverka olika områden i mitt liv, 
även efter terapins slut.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
18. Därför att jag genom att gå i terapi kan ta ansvar för att själv göra förändringar i 
mitt liv.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
19. Därför att det är viktigt att man börjar i terapi när man får chansen.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
20. Därför att jag tror att terapi vore ett sätt för mig att hitta lösningar på mina 
problem.  
 
1 2 3 4 5 6 7  



 
21. Därför att jag vill glädja personer nära mig som vill att jag ska få hjälp med min 
situation.  
 
Stämmer                 Stämmer                 Stämmer  
inte alls                 ganska bra                 precis 
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
22. Därför att jag inte vill såra eller irritera människor nära mig som vill att jag skall gå 
i terapi.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
23. Därför att jag med hjälp av terapi uppnår förändringar hos mig själv som finns kvar 
även efter terapin.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
24. Därför att terapin ger mig något som är viktigt för mig, nämligen hjälp att förbättra 
saker i mitt liv.  
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
 
 
 
Hur mår du i dag?  
 
Mycket sämre               Ungefär som                Mycket bättre  
än vanligt                vanligt               än vanligt 
 
1 2 3 4 5 6 7  
 
 
Går du i någon form av terapi för närvarande?  
 
Ja Nej 
 



 
Bilaga 3 

INTERVJUGUIDE 
Du har nyss avslutat MBT-teamets introduktionskurs. Jag kommer mest att fråga om 
kursen, men först skulle jag vilja fråga dig om den terapi du snart skall börja med.  

 
1. Hur känner du inför att gå i terapi?  

a) Något särskilt som gör att det känns positivt? 
b) Något särskilt som gör att du känner dig tveksam? 

 
Du har ju före och efter kursen fyllt i en enkät om din motivation att börja i terapi. Vi 
skall strax tala om dina svar, men först skulle jag vilja be dig att berätta med egna ord.  

 
2. Tycker du att din motivation att gå i terapi har förändrats under den här tiden som 

kursen har pågått? I så fall på vilket sätt? 
 

En jämförelse med dina enkätsvar före kursen tyder på att din motivation att gå i terapi 
har förändrats på så sätt att .... 

 
3. Stämmer det med hur du tycker att det är?  

a) Vad tror du att förändringen beror på? 
b) Vilken roll tror du att kursen har spelat? 
c) Har det hänt saker utanför som påverkat din vilja att gå i terapi under den här 

tiden? 
d) Finns det andra personer som påverkat din vilja att gå i terapi under tiden som 

kursen pågått? 
e) Vad tror du har påverkat dig mest, kursen eller personer och händelser utanför 

kursen? 
 

Nu tänkte jag att vi skulle gå över och prata mer om själva kursen - om terapeuterna som 
ledde kursen, om kursinnehållet, om gruppen och om din egen insats. 

 
4. Kommer du ihåg något tillfälle under kursen då du kände särskilt engagemang  

• Vad hände?  
• Vad fick dig engagerad? 
• Tror du att det hade något att göra med; uppgiften? andra i gruppen? 

terapeuten? Tänkte du på hur det var nu eller tittade du framåt? 
• Hur mådde du? 
• Påverkade det här tillfället även din vilja att gå i terapi? 

 
5. Kommer du ihåg något tillfälle under kursen då du tappade lusten?  

• Vad hände?  
• Vad fick dig att tappa lusten? 
• Tror du att det hade något att göra med; uppgiften? andra i gruppen? 

terapeuten? Tänkte du på hur det var nu eller tittade du framåt? 
• Hur mådde du? 
• Påverkade det här tillfället även din vilja att gå i terapi? 



 

6. Hur upplevde du kursinnehållet? (först helhetsintrycket därefter förteckningen)  
 

• Är det något av det ni gjorde som du nu efterhand känner var särskilt viktigt för 
ditt engagemang? På vilket sätt var det viktigt? 

• Var det något av detta som också påverkade din motivation att gå i terapi? 
• Finns det något som du önskar varit annorlunda när det gäller kursinnehållet? 
 

7. Hur upplevde du terapeuterna som ledde kursen?  
 

• Kommer du att tänka på något hos terapeuterna som kändes viktigt för ditt 
engagemang? (t ex fördelning mellan övningar och föreläsningar, engagemang, 
respekt, lyssnande, gav möjlighet att koncentrera sig, feedback på t ex rollspel) 

o Var det viktigt för dig? Varför? Varför tror du att det påverkade ditt 
engagemang? 

o Att du blev engagerad, påverkade det även din motivation för att gå i 
terapi? 

• Finns det något du önskat varit annorlunda när det gäller terapeuterna sätt att 
fungera? 

 
8. Hur upplevde du att gruppen fungerade under kursen?  
 
• Kommer du att tänka på något hos gruppen som kändes viktigt för ditt engagemang? 

(samhörighet? Sammanhållning? Vågade säga vad du tyckte/tänkte? Lyssnade andra?)  
o Var det viktigt för dig? Varför? (Varför tror du att det påverkade ditt 

engagemang?) 
o Att du blev engagerad, påverkade det även din motivation för att gå i terapi? 

• Finns det något du önskat varit annorlunda när det gäller gruppens sätt att fungera? 
 

9. Kände du dig trygg i gruppen? Vad hade betydelse för att du kände dig trygg/otrygg? 
Är det viktigt för dig att känna dig trygg? 
 

10. Tycker du att ni har kunnat påverka någonting under kursen? Är det viktigt för dig att 
kunna påverka? 
 

11. Hur upplever du din egen insats under kursen? 
a) Tror du att förändringar i din motivation som vi talade om tidigare mest beror på 

din egen insats under kursen eller mest på terapeuternas insatser?  
b) Finns det något som du önskar att du hade gjort annorlunda under kursen? 

 
12. Tror du att enkäterna och intervjun på något sätt har påverkat din motivation till att gå 

i terapi? 
 

13. Är det något vi inte pratat om som du vill säga när det gäller engagemang och 
motivation? 

 
Är det något annat du vill tillägga? 

       
 



Bilaga 4 
 
Korrelationer mellan de olika formerna av motivation i undersökningsgrupp och 
kontrollgrupp före kurs. 
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