
 
 

 
 
 
 
 

Rollspel som verktyg 
Ett försök att träna mentaliseringsförmågan 

 
 

 
 

 

 

 

                        Joel Östlund 

 

Handledare: Ewa Mörtberg 
PSYKOLOGEXAMENSUPPSATS, 30 HP, HT 2012 

STOCKHOLMS UNIVERSITET 
PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN 



	   1	  

Innehållsförteckning 
 

Sammanfattning...………………………………….………………………. sid 2 
Inledning…………………………………………………………………… sid 2 

Teoretisk bakgrund………………………………………………… sid 3 
 Mentalisering..……….…………………………………….. sid 3 
 Anknytning………………………………………………… sid 6 
 Mentaliseringsförmågans utveckling………………………. sid 7 
 Mentalisering och låtsaslek………………………………… sid 8 
 Konsekvenser av bristande mentaliseringsförmåga………... sid 8 
 Mentalisering och psykoterapi……………………………... sid 10 
 Rollspel som verktyg………………………………………. sid 11 
Tidigare forskning………………………………………………….. sid 11 
 Pilotstudier…………………………………………………. sid 12 
Syfte………………………………………………………………... sid 14 
Frågeställning………………………………………………………. sid 14 

Metod………………………………………………………………………. sid 15 
 Undersökningsdeltagare……………………………………………. sid 15 
 Material…………………………………………………………….. sid 15 

Lokaler……………………………………………………... sid 15 
  Skattningsinstrument………………………………………. sid 15 
  Metoder för att utveckla mentaliseringsförmågan…………. sid 16 
 Procedur……………………………………………………………. sid 18 
  Uppstartsmöte……………………………………………… sid 19 
  Randomisering……………………………………………... sid 19 

Experimenttillfälle 1 till 3………………………………….. sid 20 
  Avslutningsmöte…………………………………………… sid 21 
 Databearbetning……………………………………………………. sid 21 
Resultat…………………………………………………………………….. sid 22 
Diskussion………………………………………………………………….. sid 24 
 Deltagarna………………………………………………………….. sid 24 
 Skattningsinstrumenten…………………………………………….. sid 24 
 Interventionen……………………………………………………… sid 26 
 Framtida forskning…………………………………………………. sid 27 

Reflektioner………………………………………………………… sid 29 
Metodutveckling…………………………………………………… sid 29 
Slutsatser…………………………………………………………… sid 32 

Referenser………………………………………………………………….. sid 33 
Bilaga 1…………………………………………………………………….. sid 37 
Bilaga 2…………………………………………………………………….. sid 44 
Bilaga 3…………………………………………………………………….. sid 53 
Bilaga 4…………………………………………………………………….. sid 57 
Bilaga 5…………………………………………………………………….. sid 58 



	   2	  

ROLLSPEL SOM VERKTYG 
ETT FÖRSÖK ATT TRÄNA MENTALISERINGSFÖRMÅGAN 

 
Joel Östlund 

 
 

Barn använder låtsasleken för att undersöka samspelet mellan 
människor och göra det mer begripligt. Rollspel är en typ av låtsaslek 
för vuxna. Studiens syfte var att undersöka om rollspel förbättrar vuxna 
människors mentaliseringsförmåga, samt metodutveckling och generellt 
utökande av kunskap. En undersökning genomfördes där rollspel 
användes som verktyg för att försöka förbättra mentaliseringsförmågan. 
I grupper om fem personer genomfördes en intervention bestående av 
tre träffar om vardera tre timmar. Jämförelser gjordes med en 
kontrollgrupp och totalt deltog 22 personer. Metoderna som användes 
var scener, formulär, reflekterande diskussioner och uppgifter. Inga 
signifikanta förändringar erhölls på de två skattningsinstrumenten som 
avsåg att mäta mentaliseringsförmåga, Reading the Mind in the Eyes 
Test – Revised Version och Experts rating sheet. Metodologiska brister 
resulterade i att frågeställningen inte kunde besvaras. Vidare forskning 
rekommenderas. Studien ledde till nya idéer om hur rollspel kan 
användas för att träna mentaliseringsförmåga. Deltagarutvärderingar 
antydde att interventionen hjälpte deltagarna att utveckla ett 
mentaliserande förhållningssätt, vilket kan vara intressant att undersöka 
vidare. 

 
 
Kan vi bli bättre på att förstå oss själva och människorna omkring oss? Går det att träna 
förmågan att förstå egna och andras tankar och känslor? Som barn använder vi oss av 
låtsaslekar för att undersöka våra relationer. I låtsasleken upprepas viktiga interaktioner 
och samspel. När barnet i leken låtsas vara mamma innebär det ett nytt perspektiv, som 
hjälper barnet att undersöka en komplicerad relation. Att leka och ta nya roller blir 
viktiga verktyg som används för att göra samspelet mellan människor begripligt. Rydén 
och Wallroth (2008) skriver att ”låtsasleken kan ses som ett stödjeben på vilket 
mentaliseringen vilar”. Låtsasleken är en viktig komponent i utvecklingen av 
mentaliseringsförmågan. Kortfattat kan mentaliseringsförmåga definieras som förmågan 
att se sig själv utifrån och andra människor inifrån. Ett granskande av egna och andras 
tankar, avsikter, önskningar och känslor (Wallroth, 2010). Men vad är det i barnens 
låtsaslekar som bidrar till utvecklingen av mentaliseringsförmågan? Kan barnets 
undersökningar i låtsasleken vara ett första steg mot en senare förståelse? Är 
upprepningen av viktiga relationella interaktioner inte bara ett sätt att begripa den 
specifika situationen utan även ett sätt att generalisera den till andra relationella 
samspel? Mentaliseringsförmågan är inte en statisk förmåga, utan vi kan bli bättre på att 
förstå oss själva och våra medmänniskor under hela livet. Steget är inte långt till att 
tänka att låtsasleken eller rolleken kan användas som verktyg för att träna förmågan att 
mentalisera hos vuxna.  
 
Under psykologutbildningen stötte jag på begreppet mentalisering och började tänka 
kring hur min egen mentaliseringsförmåga utvecklats. Jag har lång erfarenhet av teater, 
och det var för mig tydligt att den erfarenheten bidragit till min egen 
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mentaliseringsutveckling. Kan det vara så att mentaliseringsförmågan kan tränas med 
teater? Eller är det bättre att använda rollspel istället för teater för att på så sätt slippa 
den nervositet och anspänning som det innebär att ha en publik?  
 
Här väcktes min nyfikenhet. Om jag skulle använda teater eller rollspel för att träna 
mentaliseringsförmågan, hur skulle jag då gå till väga? Mentaliseringsförmågan är en 
komplex egenskap som fluktuerar med humör, stress, starka affekter, intresse och 
personlighet. Det är en förmåga som används både kontrollerat och automatiskt 
(Fonagy, Bateman & Luyten, 2012). Det slog mig att det kanske går att träna 
mentaliseringsförmågan genom att använd feedback. Om en person vill utveckla en 
förmåga underlättar det om hon vet när hon gör rätt eller fel. Den som vill bli bättre på 
att förstå hur en annan person tänker och känner kan till exempel först gissa och sedan 
fråga den andra personen och därigenom få ett facit, eller så nära ett facit som det går att 
få. Problemet här är att det kan finnas många anledningar till att en person inte berättar 
hur eller på vad hon tänker eller känner. Något spekulativt kan vi anta att ju 
personligare frågorna är desto mindre är chansen att få ett ärligt svar. För att få 
tillförlitliga svar blir det nödvändigt att kunna fråga någon annan om tankar och känslor 
utan att det upplevs personligt. Ett sätt att göra upplevelser mindre personliga är att som 
i teater eller rollspel gestalta en roll. De tankar och känslor du upplever när du gestaltar 
en roll upplevs sällan som lika känsliga som dina privata tankar och känslor. Särskilt 
när du som i rollspel inte har någon publik. Då går det att tala om tankarna och 
känslorna efteråt utan att känna sig utlämnad. Genom att ta omvägen via rollernas 
tankar och känslor kan upplevelser delas som annars hade hållits hemliga. 
 
Teoretisk bakgrund 
Detta avsnitt redogör för vad mentalisering är, hur mentaliseringsförmågan utvecklas 
och de konsekvenser som kan uppkomma när den brister. Det kommer sedan att 
förklaras hur psykoterapi är kopplat till mentalisering och hur rollspel tidigare har 
använts som ett verktyg inom psykoterapi. Mentalisering är nära relaterat till ett flertal 
andra begrepp som theory of mind, reflective functioning, social kognition, socialt 
förstående, emotionell intelligens, perspektivtagning och empati (Vrouva & Fonagy, 
2009). Alla dessa begrepp går in i varandra, men går samtidigt inte helt att likställa. I 
denna studie undersöks mentalisering. De andra begreppen kommer vidare inte att 
nämnas. Förutom mentalisering beskrivs även anknytning eftersom det har betydelse för 
mentaliseringens utveckling. 
 

Mentalisering. 
Att mentalisera är att vara medveten om medvetandet, ”holding mind in mind” på 
engelska. Mentalisering är inte ett enkelt begrepp, det går att vara medveten om 
medvetandet på flera olika sätt. Det är grundläggande att veta att mentalisering inte är 
en statisk förmåga eller egenskap, snarare är det en dynamisk kapacitet som påverkas av 
stress och starka känslor (Allen, Fonagy & Bateman, 2008). Fonagy, Bateman och 
Luyten (2012) föreslår en indelning av mentaliseringsförmågan som bygger på fyra 
polariteter: 
 

1) Automatisk – Kontrollerad 
2) Inre fokus – Yttre fokus 
3) Fokus på en själv – Fokus på andra 
4) Kognitiv process – Affektiv process 
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Mentalisering kan vara automatisk eller kontrollerad. Kontrollerad eller explicit 
mentalisering innebär en serie av relativt långsamma processer, vilka vanligtvis är 
verbala och kräver uppmärksamhet, reflektion, medvetenhet och ansträngning (Allen et 
al., 2008; Fonagy & Luyten, 2009). Automatisk eller implicit mentalisering involverar 
parallella och därför mycket snabbare processer. Den är reflexiv och kräver väldigt lite 
eller ingen uppmärksamhet, reflektion, medvetenhet och ansträngning (Satpute & 
Lieberman, 2006). Enligt Wallroth (2010) är kontrollerad mentalisering när du 
reflekterar kring tankar och känslor, och diskuterar högt med någon annan eller tyst för 
dig själv, medan automatisk mentalisering sker utan att du ens tänker på det. Du läser av 
dig själv, utan att vara medveten om det och du tolkar och reagerar på dina 
medmänniskor ganska intuitivt och automatiskt. När du mentaliserar rör du dig hela 
tiden mellan mer automatiska och mer kontrollerade mentala processer. Ofta är det nog 
så att du mentaliserar automatiskt så länge allting fungerar, men växlar över till 
kontrollerad mentalisering när det hakar upp sig, till exempel för att det händer 
någonting som du inte förstår. Då behöver du koppla ur autopiloten och reflektera över 
vad det är som är på gång. 
 
Mentalisering kan ha ett inre fokus eller ett yttre fokus. Mentalisering med ett inre fokus 
refererar till mentala processer som fokuserar på egna eller andras mentala inre, till 
exempel tankar, känslor och erfarenheter. Mentalisering med ett yttre fokus refererar till 
mentala processer som är beroende av fysiska och synliga skeenden och egna och 
andras handlingar. Den här polariteten skiljer sig från själv-andra polariteten eftersom 
inre och yttre mentalisering kan fokuseras på både en själv och på andra (Fonagy, 
Bateman & Luyten, 2012). För att exemplifiera finns det psykiatriska patienter med 
Borderline personlighetsstörning som har mycket svårt att förstå andras intentioner (inre 
fokus) men däremot är hypersensitiva för ansiktsuttryck (yttre fokus). Som kontrast 
finns det andra psykiatriska patienter med antisocial personlighetsstörning som kan 
sakna förmågan att utläsa rädsla eller oro ur ansiktsuttryck (yttre fokus) men samtidigt 
är experter på att avläsa andras inre tillstånd och att manipulera dem med hjälp av denna 
förmåga (Fonagy et al., 2012). 
 
Mentalisering gäller både en själv och andra. I vanliga fall ser man sig själv inifrån och 
andra människor utifrån. Att mentalisera är att se sig själv utifrån och andra människor 
inifrån. Ett granskande av egna och andras tankar, avsikter, önskningar och känslor. För 
att mentalisera måste man släppa på sitt eget perspektiv. Istället ställer man sig i den 
andra personens skor (Wallroth, 2010). 
 

Den där pojken som kastar så nervösa blickar på mig och min hund Harry är nog 
rädd för hundar. Det är bäst att jag håller Harry i kort koppel och tar en stor sväng 
kring pojken, så att vi inte skrämmer upp honom ännu mer. (Wallroth, 2010, sid. 
13) 

 
För att förstå en annan människa behöver man inte ha varit med om samma saker, men 
man har kanske varit med om något liknande. I det här exemplet kanske hundägaren 
tänker:  
 

Jag vet att Harry är snäll som ett lamm, men det kan inte den där stackars pojken 
veta. Jag är inte det minsta rädd för hundar, men jag tycker ju att det är hemskt 
med ormar, så jag kan nog förstå hur det är att vara hundrädd. Om jag mötte en 
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människa som bar på en orm på gatan så skulle jag vara mycket tacksam om den 
människan gick så långt bort ifrån mig som möjligt. (Wallroth, 2010, sid. 14) 

 
Mentalisering är både en kognitiv process och en affektiv process. Förenklat inbegriper 
mentalisering både tankar och känslor. Wallroth (2010) beskriver mentalisering som att 
känna om tankar och tänka om känslor. Mentalisering är inte en helt intellektuell 
verksamhet. Det inbegriper alla former av mentala processer, förutom tankar och 
känslor även fantasier, önskningar, drömmar, begär, impulser, vanföreställningar och 
hallucinationer (Wallroth, 2010). 
 
Förutom de fyra polariteterna kan det vara intressant att lägga till att mentalisering inte 
är begränsat till nuet utan även kan ske i det förflutna eller i framtiden (Wallroth, 2010). 
Det är vanligast att mentalisera kring nuet. ”Varför känner jag mig så irriterad helt 
plötsligt?” Frågan innebär ett försök att förstå den egna känslan och dess ursprung. Men 
i situationer där ett viktigt beslut ska tas, som att sluta röka, kan det vara viktigt att 
mentalisera både kring det förflutna, nuet och framtiden (Wallroth, 2010): 
 

Vad var det egentligen som gjorde att jag inte lyckades sluta röka förra gången? 
Jag hade det så stressigt på jobbet. Hur ser min arbetssituation ut idag? Har jag det 
lika stressigt eller lugnare? Jag tog min första cigarett på den stora festen tre dagar 
efter att jag slutat röka. Stressen i kombination med några glas vin gjorde det svårt 
att stå emot röksuget. Jag kanske borde undvika fester och alkohol de första 
veckorna efter att jag slutat röka igen? (sid. 27) 
 

I exemplet flyttas först mentaliseringen mellan det förflutna och nuet och avslutas sedan 
med ett försök att mentalisera kring framtiden. För de flesta känns det helt naturligt att 
mentalisera på detta sätt. Som sammanfattning av avsnittet om mentalisering kommer 
här en lite längre definition gjord av Bateman och Fonagy (2004a): 
 

Mentalisering innebär att göra egna och andras handlingar begripliga utifrån 
bakomliggande mentala avsikter, som önskningar, känslor och föreställningar. 
Mentalisering innebär att inse att det som finns i sinnet, finns i sinnet. 
Mentalisering handlar i allt väsentligt om att förstå andra och sig själv, implicit 
och explicit, i termer av mentala tillstånd och mentala processer. (sid. 58) 

 
För att förstå hur mentaliseringsförmågan utvecklas kommer ytterligare ett begrepp 
presenteras, anknytning. Kortfattat kan anknytning beskrivas som en relationsspecifik 
process mellan förälder och barn under spädbarnsåret, som under första halvan av det 
andra levnadsåret resulterar i ett mätbart psykologiskt ”band” dem emellan (Broberg, 
Risholm-Mothander, Granquist & Ivarsson, 2008). Kvaliteten på anknytnings-
relationerna har stor betydelse för mentaliseringsförmågans utveckling (Bateman & 
Fonagy, 2004a; Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2002). De tidiga anknytnings-
relationerna är särskilt viktiga, eftersom de reflekterar den utsträckning som vår 
subjektiva upplevelse blev adekvat speglad av en trygg person. Dessutom kan 
störningar i anknytningsrelationen hejda mentaliseringsförmågans utveckling vilket kan 
få digra konsekvenser. Att förlora mentaliseringsförmågan vid hög stress är en del av ett 
normalt fungerande, men de fyra anknytningsmönstren som presenteras nedan har visat 
sig påverka hur mycket stress en person kan utsättas för innan mentaliseringsförmågan 
slås ut (Luyten, Fonagy, Lowyck & Vermote, 2012).  
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Anknytning. 
Anknytningsteorin har sina rötter i de arbeten som publicerades av John Bowlby främst 
på 1960- och 70 talen (Havnesköld & Risholm-Mothander, 2002). Bowlby antog att det 
fanns grundläggande behov som var gemensamma för alla barn. Han menade att 
eftersom det nyfödda barnet inte ensamt kan sörja för sin överlevnad måste de 
beteendesystem som syftar till att få omvårdnad av andra vara speciellt välutvecklade 
redan vid födseln. Barnet är programmerat att knyta an till någon som kan ge det vad 
det behöver. Bowlby ansåg att individens olika anknytningsbeteenden organiseras i ett 
övergripande beteendesystem. I detta system är målet viktigare än de tillvägagångsätt 
som barnet använder för att uppnå målet. Barnet förändras ju över tid, ett litet barn kan 
inte förflytta sig självt medan en tvååring både kan gå och springa. Målet är ändå 
detsamma, närhet och skydd. Bowlby framhöll vidare att anknytningssystemet 
organiserade en typ av relationer, inte barnets alla samspelskontakter. Ett barn utvecklar 
flera typer av relationer, t ex kamratkontakter, syskonrelationer och vänskapsrelationer, 
som inte bygger på anknytningssystemets mål (Havnesköld & Risholm-Mothander, 
2002). 
 
En av Bowlbys forskarkollegor var Mary Ainsworth som började studera och beskriva 
anknytningsbeteende hos små barn. Hon identifierade fyra mödravariabler som hon 
ansåg innehöll nycklarna till de individuella skillnaderna mellan barn med kvalitativt 
trygg respektive otrygg anknytning. En trygg anknytning är enligt Ainsworth ett 
tillstånd hos en individ där han eller hon känner sig säker på tillgången till en 
anknytningsfigur (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978). Variablerna var mödrarnas 
förmåga till: 
 

 Lyhördhet 
 Tillåtelse 
 Samarbete 
 Psykologisk tillgänglighet 

 
Havnesköld och Risholm-Mothander (2002) beskriver hur det är viktigt ur barnets 
perspektiv att den vuxne vågar, kan och orkar erbjuda sig som en stödjande 
anknytningsperson. Under spädbarnstiden behöver barnet få skapa tilltro till en förälder 
som är tillgänglig och låter sig användas så som barnet utifrån sin specifika läggning 
och mognadsnivå behöver. Barnet behöver få erfarenheter av att föräldern i sin 
omvårdnad är närvarande, pålitlig och lyhörd för dess behov. Då kan barnet utveckla en 
inre modell av relationen till föräldern som en trygg emotionell bas för sitt fortsatta 
växande. 
 
Ett anknytningsbeteende har huvudsakligen tre viktiga funktioner (Rydén & Wallroth, 
2008). Den första är att söka, läsa av och upprätthålla närhet till en skyddande 
anknytningsperson. Den andra är att använda anknytningspersonen som en trygg bas, 
varifrån barnet kan utforska och lära känna en främmande omvärld. Den tredje är att 
använda anknytningspersonen som en trygg hamn att fly till i farliga situationer. Till 
exempel mörker, höga ljud, att göra illa sig eller separation från anknytningspersonen 
sätter igång anknytningsbeteendet. Barnet söker sig då i första hand till en person som 
uppfattas som trygg, inte till en plats. 
 
I sitt fortsatta arbete började Mary Ainsworth använda sig av en strukturerad 
kontrollerad filmad laboratoriesituation, kallad ”Främmande Situationen”. Utifrån det 
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arbetet skapade Ainsworth ett klassificeringssystem där barns anknytning beskrivs med 
hjälp av tre anknytningsmönster. Det tre anknytningsmönstren var trygg, undvikande 
och ambivalent, där trygg var det eftersträvansvärda anknytningsmönstret och 
undvikande och ambivalent var två varianter på otrygga anknytningsmönster, se tabell 
1. Flera forskare i gruppen kring Mary Main i USA har sedan upptäckt att barn, ofta 
från socialt eller psykiskt belastade riskmiljöer, inte passar in i något av de tre 
anknytningsmönstren (Main & Solomon, 1986; Lyons-Ruth & Jacobvitz, 1999). Dessa 
barn uppvisar istället ett desorganiserat anknytningsmönster. Anknytningsteorins kärna 
förutsätter att barnet kan lita på att anknytningsobjektet finns tillgängligt för skydd och 
närhet när fara hotar. Men om barnets erfarenhet är att anknytningsobjektet inte innebär 
trygghet utan osäkerhet och fara blir barnet förvirrat (Main & Hesse, 1990, 1992). Det 
blir kortslutning mellan systemen. Om anknytningsobjektet väcker rädsla hos barnet 
kan det inte välja mellan en närmande eller undvikande reaktion. Barnet stelnar mitt 
emellan flykt och attack och uppvisar beteenden som kan kategoriseras som förstenade 
eller fragmentiserade. Forskning och klinisk erfarenhet visar att barn som växer upp 
med aktivt missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar löper en förhöjd risk att hamna i 
känslomässiga situationer som framkallar dessa mönster (Havnesköld & Risholm-
Mothander, 2002). 
 
 
Tabell 1. De olika anknytningsmönstren så som de kan iakttas i Främmande Situationen 
(Allen, 2005, refererat i Rydén & Wallroth, 2008). 

Anknytningsmönster Karaktäristiska drag 
Tryggt Tilltro till vårdnadshavarens tillgänglighet och 

känslomässiga spegling; Basal tillit. 

Undvikande Under stress utgår man ifrån att 
anknytningspersonen kommer att överge en 
och man undviker därför kontakt. 

Ambivalent Frustration när man mår dåligt och söker 
trygghet, sparka och klänga mönster. 

Desorganiserat Avsaknad av stabil strategi för att relatera till 
anknytningspersonen; Rädsla och en känsla 
av att det inte finns någon lösning. 

 
 
Mentaliseringsförmågans utveckling. 

Baserat på Bowlbys observationer av barns reaktioner på anknytning, separation och 
förlust (Bowlby, 1988), och Ainsworths experiment på Främmande Situationen som 
belyser anknytningsmönster i den tidiga barndomen (Ainsworth, Blehar, Waters & 
Wall, 1978) har flera grupper av forskare kommit fram till att affektreglering och 
mentalisering utvecklas i interaktionen mellan en själv och andra (Beebe & Lachmann, 
2002; Fonagy & Target, 2008; Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2002; Slade, 2008). 
Barnets anknytningsrelationer erbjuder den miljö som barnet behöver för att lära sig 
mentalisera. Mentaliseringsförmågan är alltså inte en medfödd förmåga utan snarare en 
tränad färdighet baserad på gemensamma interaktioner mellan barn och deras 
anknytningspersoner (Beebe & Lachmann, 2002; Fonagy et al., 2002; Schore, 2003). 
Den anknytningsstrategi som barnet utvecklar blir en indikator på anknytningspersonens 
sätt att hantera och kommunicera kring barnets mentala tillstånd. Enligt Fonagy, 
Bateman och Luyten (2012) visar resultat från forskning på ett positivt samband mellan 
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god mentaliseringsförmåga och trygg anknytning. Resultaten är dock inte helt entydiga 
vilket antyder att det inte är en direkt koppling. Snarare verkar trygg anknytning och 
god mentaliseringsförmåga båda underlättas av vissa föräldrabeteenden. De starkaste 
bevisen för det kommer ifrån observationer där en moders benägenhet att ta ett 
psykologiskt perspektiv i relation till sitt eget eller sitt barns handlande associeras med 
både trygg anknytning och god mentaliseringsförmåga (Fonagy & Target, 1997; 
Peterson och Slaughter, 2003; Sharp, Fonagy & Goodyer, 2006; Slade, 2005). Med ett 
psykologiskt perspektiv menas här både förmågan att korrekt läsa av barnets mentala 
tillstånd och förmågan att reflektera kring det som händer. 
 
Förskolebarns förmåga att förstå vad andra människor tänker och känner är begränsad 
om inte känslorna uttrycks tydligt (Wellman & Lagattuta, 2000). Senare under tidiga 
skolåldern utvecklas en mer generell förmåga att förstå när och på vad andra människor 
tänker. Omkring elva års ålder har barn generellt utvecklat en mer nyanserad förståelse 
för andras tankar och beteenden. Samtidigt börjar barn visa en kapacitet att själva tala 
om sina tankar och i högre grad tänka kring sig själva utifrån mentala processer, istället 
för huvudsakligen i termer av fysiska attribut, förmågor och sammanhang (Wellman & 
Lagattuta, 2000).  
 
Från elva år till vuxen ålder blir det svårare att hitta tydliga steg i utvecklingen av 
mentaliseringsförmågan. Det är antagligen en bidragande orsak till att det finns så lite 
litteratur kring utvecklingen av mentaliseringsförmågan under denna period. En annan 
bidragande orsak kan vara komplexiteten i att definiera äldre barns kapacitet till att 
mentalisera (Ensink & Mayes, 2010). 
 

Mentalisering och låtsaslek. 
Barn som under sitt tredje år gärna deltar i gemensam låtsaslek visar en överlägsen 
förmåga att förstå tankar och känslor (Astington & Jenkins, 1995; Youngblade & Dunn, 
1995). Det är sannolikt att låtsaslek eller lekfullhet fostrar en förståelse för mentala 
tillstånd. Att dela representationer som skiljer sig från verkligheten hjälper till att öka 
förståelsen för de situationer där representationerna inte bara skiljer sig från 
verkligheten utan också inte delas i ett socialt sammanhang. I gemensam låtsaslek med 
vuxna antar den vuxne barnets mentala hållning och återger det till barnet i relation till 
ett tredje objekt, som symboliskt hålls i medvetandet av båda. För att låtsas behöver 
medvetandet kunna göra en symbolisk transformation av verkligheten i samarbete med 
den andres medvetande. Det understöd som den vuxne erbjuder i låtsasleken främjar 
inte bara ett tidigare genombrott utan är själva mekanismen med vars hjälp det 
reflektiva tänkande utvecklas (Vygotsky, 1967). Lillard (1993) hävdar att den 
symboliska leken erbjuder en ”zon av proximal utveckling” för de färdigheter som 
ligger till grund för förståelsen av mentala processer (Fonagy et al., 2002). 
 

Konsekvenser av bristande mentaliseringsförmåga. 
Den vanligaste konsekvensen av en bristande mentaliseringsförmåga är svårigheter att 
skapa och upprätthålla nära relationer. Mentaliseringsförmågan kan brista på olika sätt. 
Att förlora mentaliseringsförmågan vid hög stress är en del av ett normalt fungerande. 
Den trygga anknytningen har visat sig vara relaterad till en kapacitet att tåla högre 
nivåer av stress innan mentaliseringsförmågan slås ut och att efteråt snabbare återhämta 
mentaliseringsförmågan (Luyten et al., 2012). Förenklat kan man säga att 
mentaliseringsförmågan minskar när det händer något som gör dig orolig eller 
ångestfylld. Om anknytningssystemet inte kan hjälpa dig riskerar 
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mentaliseringsförmågan att slås ut fullständigt och försvarsbeteendesystemet drar igång, 
hjärnbarken kopplas bort för att du inte ska bli distraherad och därmed ha mindre chans 
att överleva (Wallroth, 2010). 
 
När mentaliseringsförmågan förvinner helt blir det mest tydligt genom att 
förmentaliserande metoder att representera subjektivitet återkommer. Det tydligaste av 
dessa, normalt i ett 20 månader gammalt barn, är tendensen att anta att mentala tillstånd 
är direkta representationer av den fysiska verkligheten (Gopnik & Meltzoff, 1997). 
Mentaliseringen byts ut mot en sorts ”psykisk ekvivalens” (Target & Fonagy, 1996). 
Det som har tänkts upplevs som verkligt och sant. Det unga barnet eller en vuxen vars 
mentaliseringsförmåga brister har en överskuggande känsla av visshet i relation till sin 
subjektiva upplevelse. Hypotesen att situationen är farlig (”det finns en tiger under 
sängen” eller ”de här medicinerna är skadliga för mig”) kräver ett extremt undvikande 
eftersom det upplevs i ett tillstånd av psykisk ekvivalens. Även tanken känns verklig, 
inga alternativa perspektiv är möjliga (Fonagy et al., 2012). Ett andra förmentaliserande 
tillstånd är låtsasläge. Vid låtsasläge skapar det unga barnet mentala modeller och 
låtsasvärldar men kan endast bevara dessa så länge som de är helt separerade från vår 
fysiska verklighet (Gopnik, 1993). Ett tredje förmentaliserande tillstånd är det 
”teleologiska”. Här finns ett dominerande fokus på det fysiska och observerbara. En 
erfarenhet uppfattas endast som giltig när dess konsekvens är uppenbar för alla. 
Tillgivenhet, till exempel, är sann endast om den åtföljs av ett fysiskt uttryck, t ex en 
beröring eller smekning (Fonagy et al., 2012).  
 
Andra typer av mentaliseringsbrister pågår mer kontinuerligt. En del människor har en 
mycket god mentaliseringsförmåga när det gäller andra men en påtaglig oförmåga när 
det gäller att mentalisera kring sig själva, det kallas hypermentalisering (Rydén & 
Wallroth, 2008). De är ofta goda lyssnare: uppmärksamma, kloka och insiktsfulla. Men 
det egna livet kan vara kaotiskt och oordnat. Andra människor kan förefalla att 
mentalisera samtidigt som viktiga beståndsdelar i processen fattas. Det kallas att 
pseudomentalisera och en av de viktigaste beståndsdelarna, osäkerheten, saknas då 
alltid (Rydén & Wallroth, 2008). En människa som pseudomentaliserar vet hur det 
förhåller sig, och ofta är de slutsatser som dras fördelaktiga för personen själv. Det finns 
en koppling mellan pseudomentalisering och låtsasläge, där tankarna inte har någon 
koppling till den yttre verkligheten. Det går även att missbruka mentaliseringsförmågan, 
för även om mentalisering och empati ofta går hand i hand, är det inte med 
nödvändighet samma sak. 
 
Den socialt mest påfrestande konsekvensen av en bristande mentaliseringsförmåga är 
tendensen att flytta över oaccepterade upplevelser till någon annan (Fonagy et al., 
2012). Winnicott (1956) hävdar att ett barn som inte kan utveckla en representation av 
sin egen upplevelse genom spegling internaliserar bilden av omhändertagaren som en 
del av den egna självrepresentationen. Denna diskontinuitet inuti det egna självet kallas 
för ”det falska självet”. Vi kan förstå det kontrollerande beteendet hos barn med en 
historia av desorganiserad anknytning som framhärdande av ett mönster som liknar 
projektiv identifikation, där den egna erfarenheten av inkoherens i självet reduceras via 
externalisering (Kochanska, Coy & Murray, 2001; Solomon, George & Dejong, 1995). 
Alternativet till att använda projektiv identifikation är att erhålla lindring från den 
överväldigande och oacceptabla känslan genom förstörelsen av självet i det teleologiska 
tillståndet, t ex genom självskadebeteende eller suicid (Kullgren 1988;). Dessa och 
andra handlingar kan också hjälpa till att skapa ett skräckslaget ”falskt själv” i den 
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andre (terapeuten, vännen eller föräldern) som därigenom blir bärare av det som är 
emotionellt outhärdligt (Fonagy et al., 2012). 
 
Den grupp som har svårast att mentalisera är de med autismspektrumstörningar. Även 
personer med Aspergers syndrom eller högfungerande autister som i studier ofta har 
högre IQ och större akademisk potential än den genomsnittliga populationen får stora 
problem när de ska mentalisera (Stichter, O’Connor, Herzog, Lierheimer & McGhee, 
2012). Detta resulterar i brister i de sociala förmågorna som mer specifikt inkluderar en 
avsaknad av eller en felanvändning av ickeverbala beteenden, svårigheter att söka upp 
andra för att ha roligt, svårigheter att skapa relationer till jämnåriga på sin 
utvecklingsnivå och svårigheter med socioemotionell ömsesidighet (ibid.). Individer 
med en svag social kompetens riskerar utstötthet, akademiskt misslyckande, 
otillfredsställande sociala relationer och en svag social perception (Alwell & Cobb, 
2009). De sociala bristerna kan leda till dagliga problem men även problem i längden, 
som en svårighet att utveckla relationer, behålla anställningar och en avsaknad av 
fritidsintressen (Eaves & Ho, 2008). 
 

Mentalisering och psykoterapi. 
Fonagy et al. (2002) menar att psykoterapi, i alla sina former, handlar om att 
återuppväcka mentaliseringen. Marcia Linehans dialektiska beteendeterapiprotokoll 
(Linehan, 1993), John Clarkin’s och Otto Kernberg’s rekommendationer för 
psykoanalytisk psykoterapi (Clarkin, Kernberg & Yeomans, 1999; Kernberg & Clarkin 
1993) och Anthony Ryle’s kognitiva analytiska terapi (Ryle, 1997) har alla som 
målsättning att: 
 

1. Etablera en anknytningsrelation med patienten. 
2. Använda den för att skapa en interpersonell kontext där fokus läggs på att förstå 

mentala tillstånd. 
3. Försöka återskapa situationer där självet upplevs som verkligt och intentionellt 

av terapeuten, och där det tydligt förmedlas och även upplevs av patienten. 
 
Terapeutens uppgift är på flera sätt jämförbar med förälderns ansträngning att skapa ett 
utrymme för låtsaslek. Skillnaden är att terapeutens mål med att skapa ett sådant 
lekutrymme är att göra patientens tankar och känslor mer tillgängliga (Fonagy et al., 
2002). 
 
Mentaliseringsförmågan kan vara särskilt hjälpsam för människor som har blivit 
traumatiserade. Mentalisering av motgångar ger en möjlighet att minska dess negativa 
följdtillstånd. Mentaliseringsförmågan ger dem som varit utsatta för traumatiska 
upplevelser makten att hålla tillbaka de mer primitiva mentala tillstånden, vars 
återfödelse kan ha negativa effekter (Stein, Fonagy, Ferguson & Wisman, 2000). 
 
I mentaliseringsbaserad korttidsterapi är det huvudsakliga målet att hjälpa patienten att 
utveckla ett mentaliserande förhållningssätt, snarare än att upptäcka dolt material eller 
ge insikter (Allen, O’Malley, Freeman & Bateman, 2012). Ett mentaliserande 
förhållningssätt innebär en icke dömande attityd av nyfikenhet, vetgirighet och 
öppenhet. Genom att praktisera det mentaliserande förhållningssättet förväntas 
patienterna träna sin mentaliseringsförmåga. I behandlingen utmanas terapeutens roll 
som tankeläsare och istället intas ett mer icke-vetande förhållningssätt. Behandlingen 
inleds med att förmedla grundläggande kunskap om mentalisering. Sedan är det av 
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största vikt att den intellektuella kunskapen översätts till en mer praktisk kunskap. Det 
räcker inte med att patienterna förstår vad mentalisering är, de behöver även tränas i att 
praktisera mentalisering (Ibid.). Ett sätt att göra det på är att använda sig av rollspel. 
 

Rollspel som verktyg. 
Svenska akademin (2009) har definierat rollspel som ”gestaltning (i grupp) av 
stiliserade roller”. Rollspel kan beskrivas som en situation där en grupp människor 
medvetet förändrar sitt beteende och tillsammans låtsas spela roller som är skilda från 
dem själva. Av Moreno (1980) karaktäriseras varje individ av ett visst intervall av roller 
som dominerar hans beteende, och varje kultur karaktäriseras av ett visst intervall av 
roller som den med varierande framgång påtvingar sina medlemmar. Moreno (1980) 
definierar rollen på följande sätt: 
 

Rollen kan definieras som de verkliga och påtagliga former som självet tar. Rollen 
är den funktionella form som individen klär sig i det ögonblick han reagerar på en 
specifik situation i vilken andra personer och objekt är involverade. Den 
symboliska representationen av den funktionella formen som uppfattas av 
individen och andra, kallas för rollen. Formen skapas ur tidigare erfarenheter och 
kulturella mönster i samhället i vilken individen lever, och uppfylls av individens 
specifika produktivitet. Varje roll är en fusion av privata och kollektiva element. 
Varje roll har två sidor, en privat och en kollektiv.  

 
Traditionen att använda rollspel som verktyg för att nå terapeutiska förbättringar är 
gammal. Terapeuter som arbetar med barn har länge använt sig av lekar och rollspel. 
Psykodrama och gestaltterapi är exempel på terapiinriktningar som har en lång historia 
av att använda rollspel. I psykodrama, som är den terapiinriktning som använder sig 
mest av rollspel, sker arbetet ofta i en grupp ledd av en psykodramatiker. Pio-Abreu och 
Villares-Oliveira (2007) beskriver hur en session ofta börjar med att psykodramatikern 
håller en uppvärmning under vilken en person i gruppen väljer att bli protagonist och 
dela en betydelsefull historia med gruppen. Gruppen dramatiserar sedan historien under 
ledning av psykodramatikern, som föreslår specifika tekniker utifrån en terapeutisk 
förståelse av protagonistens behov. Efter dramatiseringen delar gruppen den 
gemensamma upplevelsen verbalt med varandra. 
 
Med citatet ”Every true second time is the liberation of the first” lägger Moreno (1980) 
grunden för en rational för psykodramatiskt arbete. Han menar att målet med en 
psykodramatisk iscensättning är att göra det möjligt för protagonisten att inse att han 
skapar sitt eget lidande. Protagonisten får insikten att hans liv i bojor har skapats av 
hans egen fria vilja. Moreno skriver även att människan är en rollspelare (Fox, 1987).  
 
Tidigare forskning 
I mentaliseringsbaserad terapi och mentaliseringsbaserad familjeterapi används 
psykoedukativa mentaliseringsövningar. De används för att försöka överföra explicit 
mentalisering till mer implicit mentalisering. Allen, Fonagy och Bateman (2008) 
beskriver hur de använder rollspel för att gestalta en framtida interaktion som en patient 
tycker är utmanande. Efter rollspelet diskuteras interaktionen för att hjälpa patienten att 
mentalisera kring de andra personernas perspektiv och även för att öka förståelsen för 
de tankar och känslor som i den framtida interaktionen kan väckas hos patienten själv. 
Rollspel används alltså i ett terapeutiskt syfte för att hjälpa patienter att mentalisera 
kring utmanande situationer. Det finns inga studier som specifikt granskar rollspelets 
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terapeutiska effekter men däremot finns det studier som visar på goda effekter av hela 
den mentaliseringsbaserade behandlingen (Bateman & Fonagy, 2000; Bateman & 
Fonagy, 2004b). 
 
Joronen, Häkämies och Åstedt-Kurki (2011) visade att drama är en billig och 
underhållande metod för att stärka mellanstadiebarns sociala och emotionella inlärning. 
Arbetet med drama förbättrade även barnens förståelse för relevanta företeelser i skolan 
som försummelse av barn och mobbning. En icke förutsedd bieffekt av metoden var att 
eleverna dessutom upplevde ökat självbestämmande och mer demokrati i klassrummet. 
Även andra konstformer kan hjälpa till att förstärka mentaliseringsförmågan. Or (2010) 
visar i en studie att mödrar som skulpterar lerfigurer tillsammans med sina barn blir 
hjälpta av det när de sedan ska mentalisera kring relationen till barnet.  
 
Helzel och Rice (1985) fann att rollspelade interaktioner för att bedöma social förmåga 
var en god prediktor för social förmåga i det verkliga livet. Studien genomfördes på 64 
manliga interner på ett psykiatriskt sjukhus i Canada. Eftersom internerna levde på 
sjukhuset var det möjligt att bedöma dem i deras vardag, vilket annars kan vara svårt. 
 

Pilotstudier.  
Inför föreliggande studie genomfördes två pilotstudier utformade som workshops. Båda 
genomfördes av uppsatsens författare och syftet var att undersöka om rollspel kunde 
användas för att träna mentaliseringsförmågan. Pilotstudierna ledde sedan vidare till 
idén om att skriva denna uppsats. Pilotstudierna genomfördes på två olika s.k. 
lajvkonvent, Knutpunkt 2010 och Prolog 2011. Ett lajvkonvent är ett konvent som riktar 
sig till människor som håller på med lajv.  
 
I Nationalencyklopedin (2012) definieras lajv som ”ett levande rollspel som utspelar sig 
i en speciellt uppbyggd miljö”. För att tydliggöra kan lajv beskrivas som en aktivitet där 
deltagare träffas och skapar en gemensam fiktion där alla är delaktiga och medvetet 
spelar roller som är skilda från dem själva, det vill säga spelar rollspel. Ofta finns det 
arrangörer som bestämmer vilken fiktion som ska gestaltas. Det kan vara en specifik 
plats, tidsepok eller så är fiktionen påhittad. Det är vanligt att lajv associeras med 
medeltiden, men det går lika bra att ha ett lajv som utspelar sig i nutid, på 30-talet eller i 
en annan fiktion. Det hör ofta till att man klär ut sig till sin roll på ett sätt som passar in i 
den gemensamma fiktionen. Ibland inreds även platsen där lajvet utspelar sig. Antal 
deltagare kan variera ifrån några få till flera tusen personer. Lajv är inte teater eftersom 
det inte finns någon publik. Däremot kan man säga att lajv är en typ av låtsaslek. Vissa 
låtsaslekar som barn leker tillsammans kan mycket väl kallas för lajv, även om de lajv 
som vuxna håller på med ofta är mer avancerade när det gäller kläder, utrustning och 
historiska referenser.  
 
Under den första pilotstudien introducerades mentaliseringsbegreppet och gruppen på 
tio deltagare delades in i två mindre delgrupper. Varje delgrupp spelade två scener. Det 
deltagarna upplevde i scenerna diskuterades gemensamt. Efteråt hölls en utvärdering där 
det blev tydligt att deltagarna påverkades av varandras berättelser i diskussionerna. 
Deltagarnas egen mentalisering reviderades kontinuerligt under diskussionen med de 
andra. En slutsats blev att det vore att föredra om deltagarna, innan de diskuterade med 
varandra, själva formulerade och skrev ner sin mentalisering kring rollspelet. Detta för 
att de skulle ha tillgång till och även kunna konfronteras med sin egen mentalisering 
under hela diskussionen. Resultatet blev att det uppkom ett behov att skapa någon typ 
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av formulär där deltagarna kunde skriva ner de tankar och känslor som de själva upplevt 
och trott att de andra deltagarna upplevt i scenerna. Deltagarna uttryckte även att det 
underlättade att det inte fanns någon publik, vilket stöttade idén om att det är bättre att i 
en studie som denna använda sig av rollspel istället för teater för att minska nervositet 
och anspänning och öka tryggheten i gruppen. 
 
Den andra pilotstudien hölls ett år senare. Till den konstruerades det formulär som 
efterlysts efter den första studien. Denna gång var det tolv deltagare som delades in i två 
delgrupper. Delgrupperna spelade en scen, fyllde i formuläret och hade sedan 
gemensamma diskussioner om sina upplevelser utifrån vad de skrivit i formuläret.  
 
I formuläret skrev deltagarna utifrån sina rollers perspektiv vad de känt för de andra 
rollerna och vad de trodde att de andra rollerna hade känt för dem. Deltagarna tvingades 
beskriva sina upplevelser med ord, vilket visade sig bli ett stöd under diskussionerna. 
Gruppens diskussioner blev mer strukturerade när de använde sig av de frågor och svar 
som fanns på formuläret. Den andra pilotstudien resulterade i nya idéer för hur scener, 
formulär och diskussioner kunde förbättras. I scenerna var det viktigt att rollerna var 
lätta att ta till sig. Formulären behövde struktureras så att de var lätta att fylla i utan att 
svaren förlorade i nyansrikedom. Diskussionerna behövde en tydlig struktur som 
samtidigt gav utrymme för deltagarna att mentalisera.  
 
Under pilotstudierna blev en större grupp på ca tolv personer, indelad i två mindre 
grupper. Det resulterade i att moderatorn tvingades springa mellan grupperna, vilket 
blev rörigt. Under den andra pilotstudien testades diskussioner i helgrupp, tolv personer, 
och halvgrupp, sex personer. Det blev tydligt att det var en stor fördel när diskussionen 
skedde i mindre grupper. När scenerna var skrivna för fem-sex deltagare blev de 
intensivare och alla fick en viktig funktion i intrigen så att ingen riskerade att hamna vid 
sidan om. Det vore alltså fördelaktigt med två moderatorer i en grupp med tio-tolv 
deltagare, alternativt mindre grupper med fem-sex deltagare.  
 
I båda pilotstudierna gav deltagarna mycket positiv feedback. De tyckte att arbetet hade 
varit spännande och lärorikt och flera personer beskrev det som en ögonöppnare. Ett 
flertal uttryckte intresse för mentalisering och ville veta mer. Detta stöttade mitt intresse 
att gå vidare och jag blev intresserad av att fortsätta utveckla metoderna. Pilotstudierna 
genomfördes på deltagare vana vid att spela scener, det vill säga rollspel. Detta var 
medvetet och anledningen var att undvika deltagare som var rädda för rollspel. Efter 
pilotstudierna kom det upp att det skulle vara fördelaktigt att använda deltagare från en 
mer generaliserbar population. Men då behövs en beredskap för att hantera deltagarnas 
motstånd mot rollspel och eventuella scenskräck. Risken blir att mindre tid kan läggas 
på de element som studeras. Slutsatsen blev att det kan vara värdefullt att fortsätta 
använda en population van vid rollspel, för att kanske gå vidare till en mer 
generaliserbar population, när det visat sig att metoderna var verksamma. 
 
Sammanfattningsvis gav pilotstudierna en möjlighet att testa metoder för att träna 
mentaliseringsförmågan och i alla fall utifrån deltagarnas utvärderingar var resultatet 
positivt. Scener och diskussioner utvecklades och formulären skapades för första 
gången. En gruppstorlek på ca 5-6 deltagare verkade optimalt för en moderator och idén 
om att skriva en psykologexamensuppsats i ämnet föddes. Deltagarna uttryckte att det 
underlättade att det inte fanns någon publik, vilket stöttade idén om att använda rollspel 
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istället för teater. Beslut fattades om att även i nästa studie använda deltagare vana vid 
rollspel. 
 
Syfte 
Studiens övergripande syfte var att undersöka om rollspel förbättrar vuxna människors 
mentaliseringsförmåga. Studiens syfte var explorativt. Eftersom det inte fanns något 
skrivet i ämnet tidigare var ett viktigt syfte med studien metodutveckling och generellt 
utökande av kunskap inom området. Mer specifikt var syftet att undersöka om rollspel i 
kombination med reflekterande diskussioner, där gruppen med hjälp av en moderator 
reflekterar kring de tankar och känslor som väcks hos deltagarna under rollspelet, kan 
träna vuxna människors mentaliseringsförmåga.  
 
Frågeställning 
Kan mentaliseringsförmågan hos en grupp vuxna förbättras genom att vid tre skilda 
tillfällen arbeta med rollspel i kombination med reflekterande diskussioner, formulär 
och uppgifter?  
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Metod 
 
Mentaliseringsstudien genomfördes under januari till april, våren 2012, på psykologiska 
institutionen, Stockholms universitet. Deltagandet var frivilligt och det utgick inte något 
arvode till deltagarna. 
 
Undersökningsdeltagare 
För att skydda deltagarnas integritet omnämns ingen deltagare med namn. Information 
om undersökningen spreds via lajvkonventet Prologs hemsida, via Facebook och via 
reklamblad som delades ut under ett lajv. De som visade intresse för undersökningen 
erhöll ett mail med information. Samtliga undersökningsdeltagare hade erfarenhet av 
lajv. De 17 deltagare som kom till det första mötet, uppstartsmötet, randomiserades till 
tre grupper, två experimentgrupper och en kontrollgrupp (se nedan). Ytterligare en 
kontrollgrupp på fem personer sattes samman i efterhand eftersom 17 deltagare ansågs 
för få. Den bestod främst av personer som varit intresserade av att komma på 
uppstartsmötet, men inte haft möjlighet. Kontrollgrupp 2 var inte med under 
randomiseringen. De totalt 22 deltagarna var mellan 25 år och 58 år (M=33.6, SD=6.6). 
Kvinnorna hade en medelålder på 31.3 (SD=3.7). Männen hade en medelålder på 35.2 
år (SD=7.8). Totalt deltog nio kvinnor och tretton män. I den första 
experimentomgången var det sex män och fyra kvinnor i experimentgrupperna 
respektive sju män och fem kvinnor i kontrollgruppen. I den andra 
experimentomgången var det fyra män och en kvinna i experimentgruppen respektive 
fyra kvinnor och en man i kontrollgruppen. Målsättningen var att senare föra samman 
experimentomgångarna, vilket tyvärr inte gick. 
 
Material 
Till studiens material räknas lokaler, skattningsinstrument och metoder för att utveckla 
mentaliseringsförmågan. 
 

Lokaler. 
Undersökningen utfördes på psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Två 
lokaler användes, ett grupprum och en lektionssal. I grupprummet fanns en cirkel med 
stolar och ett blädderblock med schema för aktuell dag. Där började varje 
experimenttillfälle, genomfördes de reflekterande diskussionerna och avslutningarna. 
Lektionssalen användes för att spela scener, fylla i formulär och vid administrerandet av 
skattningsinstrumenten.  
 

Skattningsinstrument. 
Två olika skattningsinstrument användes. Reading the Mind in the Eyes Test – Revised 
Version (RMET-RV; Baron-Cohen, Wheelwright, Hill, Raste & Plumb, 2001) är en 
vidareutvecklad version av Reading the Mind in the Eyes Test (Baron-Cohen, Jolliffe, 
Mortimore & Robertson, 1997). Skattningsinstrumentet har validerats genom att Baron-
Cohen et al. (2001) har visat att en grupp med högfungerande autister får signifikant 
sämre resultat än en normalpopulation. Det finns ingen korrelation mellan RMET-RV 
och IQ. RMET-RV består av 36 bilder som visar området precis runt ögonen. Bredvid 
varje ögonbild finns fyra ord, ett som korrekt beskriver vad personen på bilden tänker 
eller känner, och tre falska ord. Uppgiften är att välja det ord som stämmer överens med 
ögonbilden. För att inget ord skulle ha större tyngd än de andra använde sig Cohen et al. 
(2001) först av små pilotgrupper och sedan av ett kriterium som applicerades på 
kontrollgruppen. I kontrollgruppen (N=225) skulle minst 50 procent välja rätt ord och 
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inte mer än 25 procent skulle välja något av de tre falska orden. Detta gjordes för att 
höja reliabiliteten och resultatet blev att fyra av de ursprungliga 40 bilderna plockades 
bort. En översättning till svenska (Bilaga 1) gjordes utifrån det engelska originalet och 
det användes vid alla mättillfällen.  
 
Experts Rating Sheet (ERS) är för tillfället under utveckling och den enda publicerade 
artikeln handlar om hur förklaringarna till skattningsinstrumentets vinjetter är 
konstruerade (Vrouva & Fonagy, 2009). Det finns inga uppgifter om 
skattningsinstrumentets psykometriska egenskaper. ERS består av 20 korta vinjetter 
eller berättelser där huvudpersonen interagerar med en annan person. I varje vinjett sker 
det en negativ interaktion mellan huvudpersonen och någon annan, som ofta är 
huvudpersonens vän, syskon, förälder eller klasskamrat. Dessa interaktioner väcker 
känslor som sorg, ilska, besvikelse, avundsjuka eller skam hos huvudpersonen, som gör 
eller säger något som ett resultat av det negativa tillståndet. Till varje vinjett finns tio 
oberoende förklaringar. Uppgiften är att poängsätta alla förklaringar utifrån graden av 
mentalisering, det vill säga hur korrekt och explicit de anger huvudpersonen mentala 
tillstånd som orsak till personens beteende i berättelsen. Förklaringarna poängsätts från 
1 till 10, där 1 är ingen mentalisering och 10 är optimal mentalisering. Facit till ERS är 
konstruerat utifrån hur åtta mentaliseringsexperter på Anna Freud Center i London har 
poängsatt förklaringarna. Mentaliseringsexperterna var Anthony Bateman, Peter 
Fonagy, Mary Target, Pasco Fearon, Jon Allen, Efrain Bleiberg, George Gergely och 
Helen Stein. Nedan följer ett exempel på en vinjett och tre av de tio tillhörande 
förklaringarna. Den första förklaringen bedömdes av experterna som en mycket god 
mentalisering (10.0 poäng) den andra som måttlig mentalisering (5.0 poäng) och den 
tredje som nära ingen mentalisering (1.8 poäng): 
 

”Paul är i ett toalettbås i sin nya skola. Två av hans klasskamrater står utanför vid 
tvättställen. Paul hör att de talar om honom. Den ene säger: ”Du, den där nya 
killen i klassen, är inte han en tönt? Och hans kläder är hemska!” Paul kommer ut 
ur toalettbåset och lämnar toalettavdelningen utan att hälsa på sina 
klasskamrater.” 

 
1. Paul känner sig sårad och nedstämd men vill inte visa detta för klasskamraterna. 

(10.0 poäng) 
2. Paul känner skuld eftersom han tjuvlyssnade på sina kompisar och inte sa hej till 

dem. (5.0 poäng) 
3. Paul borde inte tala bakom ryggen på sin bäste vän. (1.8 poäng) 

 
Av de totalt 20 vinjetterna i ERS, med vardera tio förklaringar, användes under 
förmätningen de första fem vinjetterna, totalt 50 poängsatta förklaringar. Under 
eftermätningen användes vinjett 6 till 10. För eftermätningen av experimentgrupp 3 och 
dess kontrollgrupp användes vinjett 11 till 15.  
 

Metoder för att utveckla mentaliseringsförmågan. 
Fyra metoder ämnade till att träna mentaliseringsförmågan användes. Dessa bestod i att 
deltagarna spelade scener (bilaga 2), skrev ner sina upplevelser från scenerna på 
formulär (bilaga 3), hade reflekterande diskussioner (bilaga 4) och erhöll uppgifter att 
arbeta med mellan experimenttillfällena. De tre första metoderna utfördes alltid i en 
följd, deltagarna spelade en scen, fyllde i ett formulär och avslutade med en 
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reflekterande diskussion. Uppgifterna delades ut i slutet av ett experimenttillfälle och 
diskuterades i det nästkommande. 
 
Totalt användes sex scener, två vid varje experimenttillfälle. Syftet med scenerna var att 
skapa utrymme för deltagarna att tänka och känna om varandra utan att det blev privat. I 
scenerna tilldelades deltagarna roller och därigenom skapades en distans till det privata. 
Fokus låg hela tiden på rollen och att rollen var någon annan än deltagaren. I scenerna 
var det den egna rollen som tänkte och kände om de andra rollerna, inte deltagarna som 
tänkte och kände om varandra. Detta skapade en trygghet i gruppen och gjorde det 
möjligt att släppa fram och bearbeta även starka eller negativa känslor och tankar. 
Tryggheten i gruppen förstärktes sedan av att samma procedur gjordes om flera gånger. 
Scenerna var skrivna för att skapa relationer mellan rollerna som upplevdes genuina och 
engagerande. Relationerna kunde i sin tur föda känslor, tankar och andra mentala 
processer gentemot de andra rollerna. Målet var att scenerna skulle nå en sådan 
intensitet att deltagarna verkligen kände känslor och tänkte tankar gentemot varandra, 
istället för att uppleva att de ”bara spelade” dem. Både i pilotstudierna och i denna 
studie visade det sig att scenerna fungerade på detta sätt. 
 
Fyra olika formulär användes vars syfte var att tvinga deltagarna att mentalisera kring 
scenerna och sedan skriva ner delar av sin mentalisering, innan de talade med varandra 
och därigenom påverkades. Formulären var olika för att försöka täcka in så stor del av 
mentaliseringsförmågan som möjligt. Först fick deltagarna formulera vad den egna 
rollen tänkte och kände om de andra rollerna. Sedan fick deltagarna gissa vad de andra 
rollerna tänkte och kände om den egna rollen. Gissningarna besvarades senare i den 
reflekterande diskussionen.  
 
Den reflekterande diskussionen var styrd och utfördes efter ett mönster. Syftet var att 
skapa utrymme för deltagarna att reflektera kring sin egen mentalisering, samtidigt som 
de lärde sig av de andra deltagarnas reflektioner. Deltagarna utgick ifrån sina formulär 
och berättade vad de gissade att de andra rollerna tänkte och kände i scenen. De fick 
sedan tillgång till facit, det vill säga vad de andra rollerna själva upplevde att de tänkte 
och kände i scenen. När deltagarna fått veta om de gissat rätt eller fel öppnades en 
möjligt till reflektion kring den egna mentaliseringen. När det fanns en diskrepans fick 
deltagarna tillsammans försöka förstå varför gissningen varit på en annan tanke eller 
känsla än den som hade upplevts. Särskilt när deltagarna konfronterades med brister i 
den egna mentaliseringsförmågan blev reflektionen viktig. Eftersom proceduren med 
gissningarna upprepades flera gånger blev det under den reflekterande diskussionen 
möjligt för deltagarna att upptäcka mönster i sin mentalisering. 
 
Totalt användes fyra uppgifter under studien. Uppgifterna presenterades i slutet av en 
träff och i början av nästa träff gick gruppen igenom uppgiften från föregående gång. 
Här följer de fyra uppgifterna: 
 

1. Vad är en känsla? Vilka är känslorna? Skriv gärna en egen lista. 
 
Uppgift 1 delades ut i slutet av uppstartsmötet. Syftet var att deltagarna själva skulle 
börja fundera kring vad en känsla var och vilka känslor som fanns. Detta för att 
underlätta skapandet av en gemensam definition av en känsla i början av 
experimenttillfälle 1.  
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2. Beskriv en handling eller aktion som leder till att någon annan drabbas av en 
känsla. Var det en överraskande känsla? 

 
Uppgift 2 delades ut i slutet av experimenttillfälle 1. Syftet var att deltagarna skulle 
fortsätta fundera kring kopplingen mellan handlingar och upplevda känslor, vilket de 
arbetat med under experimenttillfälle 1. Deltagarna ombads även fundera kring om 
känslan var överraskande. Om deltagaren blev överraskad misslyckades antagligen den 
automatiska mentaliseringen och deltagaren fick behov att mentalisera kontrollerat eller 
explicit. Då skapades en möjlighet att inta ett mentaliserande förhållningssätt för att 
bättre förstå situationen. 
 

3. Om din roll som du spelade idag skulle träffa dig, vad skulle du då tänka om 
rollen?  
Vad skulle rollen tänka om dig? Värt att tänka på, behöver inte presenteras. 

 
Uppgift 3 delades ut under experimenttillfälle 2. Syftet var att vidga deltagarnas 
perspektiv och få dem att mentalisera på ett nytt sätt. Första frågan fick deltagarna att se 
på sina roller på ett nytt sätt och samtidigt differentiera rollerna från sig själva. Andra 
frågan, vars resultat inte presenterades i gruppen, gav deltagarna möjlighet att se på sig 
själva från ett nytt perspektiv. 
 

4. Beskriv några situationer då du medvetet mentaliserar. I vilka situationer 
försöker du sätta dig in i andras tankar och känslor? Hur ofta försöker du se på 
dig själv utifrån? När funderar du kring dina egna tankar, känslor, önskningar 
och intentioner? 

 
Uppgift 4 delades ut under experimenttillfälle 3. Syftet var att få deltagarna att fundera 
kring sin egen mentalisering. Målet var även att påminna deltagarna om och hjälpa dem 
att bevara det mentaliserande förhållningssätt som de i gruppen haft under 
experimenttillfällena. 
 
Sammanfattningsvis var syftet med de fyra metoderna: 

 Att genom scener skapa ett utrymme för deltagarna att tänka och känna om 
varandras roller utan att det blev privat.  

 Att med formulär tvinga deltagarna att mentalisera kring scenerna och skriva ner 
vad de kommit fram till.  

 Att i reflekterande diskussioner skapa utrymme för deltagarna att reflektera 
kring sin egen mentalisering, samtidigt som de lärde sig av de andra deltagarnas 
reflektioner.  

 Att med uppgifter hjälpa deltagarna att behålla nyvunnen kunskap samt hålla 
den kognitiva processen igång. 

 
Procedur 
Figur 1 visar ett schema över alla gruppers träffar. Det fanns tre typer av träffar 
uppstartsmöten, experimenttillfällen och avslutningsmöten. Alla är noggrant beskrivna 
nedan. Under det första uppstartsmötet randomiserades deltagarna till experimentgrupp 
1 och 2 samt kontrollgrupp 1. Experimentgrupp 1 och 2 träffades totalt fem gånger 
vardera, ett uppstartsmöte, tre experimenttillfällen och ett avslutningsmöte. 
Kontrollgrupp 1 hade två träffar, ett uppstartsmöte och ett avslutningsmöte. Sedan 
bildade fem personer ur kontrollgrupp 1 experimentgrupp 3 och träffades ytterligare 
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fyra gånger, tre experimenttillfällen och ett avslutningsmöte. Utöver detta bildades 
kontrollgrupp 2 som först hade ett eget uppstartsmöte, sedan ett avslutningsmöte när de 
var kontrollgrupp åt experimentgrupp 1 och 2 samt ytterligare ett avslutningsmöte när 
de var kontrollgrupp åt experimentgrupp 3. Under uppstartsmöten och avslutningsmöten 
administrerades skattningsinstrumenten. Tiden mellan två skattningstillfällen var 
omkring fem veckor för alla grupper. Författaren till denna studie var moderator vid alla 
träffarna. 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
 

 
 

       Figur 1. Schema över de olika gruppernas möten. 
 

Uppstartsmöte. 
Till det första uppstartsmötet kom 17 deltagare och det pågick i tre timmar. 
Mentaliseringsbegreppet presenterades, sedan administrerades skattningsinstrumenten 
en första gång. Vid samtliga skattningstillfällen läste moderatorn samma instruktion. 
Efteråt fick deltagarna information om studiens syfte och vad det innebar att vara 
deltagare. Deltagarna randomiserades (se nedan) in i tre grupper, experimentgrupp 1 
och 2 samt kontrollgrupp 1. Moderatorn träffade de nya grupperna separat i cirka tio 
minuter. Experimentgrupperna fick presentera sig med namn och vilka förväntningar de 
hade på studien, datum för kommande träffar gicks igenom och uppgift 1 presenterades. 
Kontrollgrupp 1 bokade in ett datum för avslutningsmötet och deltagarna erbjöds plats i 
en ny experimentgrupp efter att uppgiften som kontrollgrupp slutförts. Fem deltagare 
ville det och bildade senare experimentgrupp 3. Det andra uppstartsmötet för 
kontrollgrupp 2 genomfördes enligt samma modell som det första, men då genomfördes 
ingen randomisering och ingen ytterligare experimentgrupp bildades. Hela gruppen på 
fem personer var kontrollgrupp. 
 

Randomisering. 
Randomiseringen genomfördes på följande sätt. Alla deltagare fick ett nummer mellan 1 
och 17, varefter en tjugosidig tärning rullades tio gånger. Vid ett resultat på 18-20 eller 
om samma siffra kom upp två gånger slogs tärningen om. Deltagarna vars siffra kom 
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upp fick plats i experimentgrupp 1 eller 2 och de resterande sju personerna bildade 
kontrollgrupp 1. Ingen hänsyn togs till kön eller ålder under randomiseringen. 
 

Experimenttillfälle 1 till 3. 
Varje experimenttillfälle tog tre timmar och genomfördes enligt samma modell. När 
gruppen anlände satte de sig i en cirkel. Schemat presenterades och uppgiften från förra 
gången gicks igenom. Alla deltagare gavs möjlighet att svara på uppgiften. Den enda 
skillnaden mellan de tre experimenttillfällena var att det i början av experimenttillfälle 1 
hölls ett kort föredrag om känslor. Föredraget finns bifogat som bilaga 5. 
  
Nu var det dags att spela en scen. Roller slumpades ut och alla hittade på sina egna 
rollnamn utifrån den bokstav de tilldelats. Moderatorn läste en introduktion till scenen, 
deltagarna fick sina roller, förberedde sig och scenen spelades upp. Introduktionerna, 
förberedelserna och scenerna är bifogade i bilaga 2. Scenen avslutades av moderatorn 
efter 10-15 minuter beroende på vad som hände. När scenen avslutats fick deltagarna 
sätta sig utan att tala med varandra för att fylla i ett formulär. I formuläret fyllde 
deltagarna i vad deras roll upplevt och vad rollen trott att de andra rollerna upplevt. Alla 
formulär finns bifogade i bilaga 3. När formuläret var ifyllt hade gruppen en 
reflekterande diskussion. Under den reflekterande diskussionen gick deltagarna igenom 
vad de hade skrivit i sina formulär och reflekterade tillsammans kring resultatet. 
Deltagarna beskrev vad deras roller trodde att de andra rollerna hade upplevt och fick 
sedan veta vad de andra rollerna verkligen hade upplevt. När det uppstod diskrepanser 
blev det extra viktigt att reflektera. Det kunde till exempel låta såhär: ”Min roll trodde 
du var arg, medan din roll gillade mig och försökte bli min vän. Hur kunde det komma 
sig att jag trodde att du var arg på mig när du egentligen försökte bli min vän?” 
Moderatorn ansvarade för strukturen och stöttade deltagarnas mentaliseringar genom att 
själv mentalisera. Den reflekterande diskussionen beskrivs grundligt i bilaga 4. Efteråt 
var det paus och sedan gjordes hela proceduren om, en ny scen, ett nytt formulär och en 
ny reflekterande diskussion. Enda skillnaden var att deltagarna i experimenttillfällets 
andra scen behöll sina rollnamn fast med nya instruktioner. När proceduren genomförts 
två gånger hade gruppen avslutning, då ställdes frågorna:  
 

1) Vad kunde gjorts bättre? 
2) Vad har du lärt dig? Vad tar du med dig? 

 
Efter att alla besvarat frågorna presenterades en uppgift till nästa gång och sedan var det 
slut. 
 
Under experimenttillfälle 1 spelades scen 1 och 2. Scenerna var konstruerade så att 
deltagarna spelade samma roll i två scener, en roll per experimenttillfälle. Det formulär 
som användes var känsloformuläret, där frågorna handlade om vad rollerna kände och 
vad som påverkade rollerna att känna som de gjorde. I slutet av experimenttillfälle 1 
delades uppgift 2 ut.  
 
Under experimenttillfälle 2 spelades scen 3 och 4. Det formulär som användes var 
känslo- och tankeformuläret, där frågorna handlade om vad rollerna kände och tänkte 
om varandra. I slutet av experimenttillfälle 2 delades uppgift 3 ut.  
 
Under experimenttillfälle 3 spelades scen 5 och 6. Till scen 5 användes känslo- och 
viljeformuläret, där frågorna handlade om vad rollerna kände för varandra och vad de 
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ville att de andra rollerna skulle göra. Till scen 6 användes ”formulär till scen 6”, där 
frågorna handlade om vad rollerna kände för varandra och vem som rollerna i slutet av 
scen 6 skulle välja att rädda ifrån den gemensamma mardrömmen. I slutet av 
experimenttillfälle 3 delades uppgift 4 ut. 
 

Avslutningsmöte. 
Efter att skattningsinstrumenten administrerats var avslutningsmötet slut för 
kontrollgruppen. Experimentgrupperna fick fylla i en skriftlig utvärdering och sedan 
hölls en gemensam utvärderande diskussion då följande frågor behandlades:  
 

1) Tror du att deltagandet i experimentet har påverkat dig? Har du till exempel 
tänkt eller funderat på andra saker än du brukar? 

2) Upplever du att vi i experimentet har tränat vår mentaliseringsförmåga? 
3) Hur skulle du vilja förändra experimentet för att göra det ännu bättre? 
4) Vilket är ditt bästa tips? Vad ska man göra för att bättre förstå egna och andras 

tankar och känslor?  
 
Databearbetning 
På ERS fanns det till varje vinjett tio förklaringar som deltagarna bedömde från 1 till 
10. Svaren jämfördes med facit som var de åtta mentaliseringsexperternas svar. För att 
göra det togs först experternas svar och subtraherades från deltagarnas svar. Sedan togs 
absolutvärdet av resultatet. Dessa absolutvärden för alla 50 förklaringar adderades 
samman till ett värde. Detta värde var den sammanräknade differensen mellan 
deltagarens svar och expertens svar, den sammanräknade avvikelsen från facit. Den 
sammanräknade avvikelsen från facit användes i en variansanalys där förändringarna 
över tid undersöktes. I RMET-RV räknades resultatet av alla 36 frågor samman. Varje 
korrekt svar gav en poäng, ett felaktigt svar noll poäng. Summan användes i en 
variansanalys där förändringarna över tid undersöktes. 
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Resultat 
 
Vid analyserna sammanfördes de två första experimentgrupperna till en 
experimentgrupp och de två kontrollgrupperna sammanfördes till en kontrollgrupp. Den 
tredje experimentgruppen plockades bort från analyserna eftersom de inte kunde 
sammanföras med den större experimentgruppen. De hade varit kontrollgrupp innan de 
var experimentgrupp, vilket innebar att de genomfört RMET-RV innan och gjorde en 
tredje variant av ERS. De bedömdes även vara en för liten grupp för att det skulle vara 
värdefullt att göra specifika uträkningar för dem. 
 
Det enda bortfallet var en deltagare från en av de två första experimentgrupperna som 
på grund av olyckliga omständigheter inte kunde genomföra hela experimentet. 
Experimentdeltagarens data från förmätningen användes till en början men plockades 
bort när det visade sig att det i analyserna inte blev någon märkbar skillnad. Kvar blev 
nio deltagare i experimentgruppen och tolv deltagare i kontrollgruppen.  
 
Tabell 2 redovisar medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för resultatet vid alla 
mättillfällen av RMET-RV, samt medelvärden och standardavvikelser för den 
sammanräknade avvikelsen ifrån facit vid alla mättillfällen av ERS. En ANOVA 
gjordes som jämförde experimentgruppens respektive kontrollgruppens resultat på för- 
och eftermätningar av RMET-RV. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna över tid, F(1,19)=0.18, p=0.68. Ytterligare en ANOVA gjordes som jämförde 
experimentgruppens respektive kontrollgruppens sammanräknade avvikelse från facit 
på för- och eftermätningar av ERS. Inte heller här fanns det någon signifikant skillnad 
mellan grupperna över tid, F(1,19)=2.81, p=0.11. Två ANOVOR genomfördes för att 
undersöka eventuella könsskillnader mellan för- och eftermätningar. Inga signifikanta 
könsskillnader upptäcktes på varken RMET-RV, F(1,19)=2.32, p=0.14, eller ERS, 
F(1,19)=0.52, p=0.48.  
 
 
Tabell 2. Resultatet vid alla mätningar på RMET-RV och ERS. 
 

  Reading the Mind in the Eyes 
Test – Revised Version 

 

Experts Rating Sheet 

  Förmätning Eftermätning Förmätning Eftermätning 

 N M SD M SD M SD M SD 

Experimentgrupp 9 25.2 4.6 25.3 3.7 104.2 17.2 108.2 21.0 

Kontrollgrupp 12 24.3 2.9 25.2 2.9 110.6 15.2 104.3 14.4 

Total 21 24.7 3.6 25.2 3.2 107.8 16.0 106.0 17.1 

 
 
I figur 4 ses hela resultatet vid både för- och eftermätning av RMET-RV. Det totala 
medelvärdet var 25.0 (SD=3.4). Ur figur 4 kan utläsas att fördelningen närmar sig en 
normalfördelning trots det låga antalet deltagare (N=42).  
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Figur 4. Distributionen av allas resultat på RMET-RV vid båda mättillfällen.  
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Diskussion 
 
Studiens övergripande syfte var att undersöka om rollspel kan vara ett sätt att förbättra 
vuxna människors mentaliseringsförmåga, samt metodutveckling och ett generellt 
utökande av kunskap inom området. Mer specifikt var syftet att undersöka om rollspel i 
kombination med reflekterande diskussioner kan träna vuxna människors 
mentaliseringsförmåga.  
 
Inga signifikanta resultat erhölls från varken RMET-RV eller ERS. Försöket att 
förbättra vuxna människors mentaliseringsförmåga genom att vid tre skilda tillfällen 
arbeta med rollspel i kombination med reflekterande diskussioner, formulär och 
uppgifter visade ingen signifikant förändring på något av skattningsinstrumenten. 
Förklaringen till detta kan vara att det var för få deltagare, att skattningsinstrumenten 
var dåligt lämpade för att fånga upp effekt eller att interventionen inte gav någon effekt. 
Dessa tre möjliga orsaker tas nu upp. 
 
Deltagarna 
Studien genomfördes trots ett lågt deltagarantal, vilket berodde på uppsatsens omfång. 
Det låga deltagarantalet medför en låg statistisk ”power” vilket kan vara orsak till att 
inga signifikanta resultat erhölls. Att experimentgrupp 3 inte kunde tas med i 
beräkningarna var olyckligt och beror på en metodologisk brist. Om samma delar av 
skattningsskalorna använts vid för- och eftermätningar hade det varit möjligt att även 
använda resultatet från experimentgrupp 3. Den vinst som istället gjordes med att ha 
experimentgrupp 3 är att även det arbetet har betydelse för metodutvecklingen. Till 
exempel blev det tydligt hur värdefullt det var med en erfaren moderator. 
 
Att kontrollgrupp 2 inte deltog i randomiseringen är även det en metodologisk brist, 
som beror på att det var svårt att få tag på deltagare. Detta medför även att experimentet 
egentligen bör kallas ett kvasi-experiment. Beslutet att skapa kontrollgrupp 2 togs 
eftersom kontrollgrupp 1 endast bestod av 7 deltagare. Det kan tyckas tveksamt att 
kontrollgrupp 2 togs med i analyserna. Det bör tilläggas att de flesta av deltagarna i 
kontrollgrupp 2 hade velat vara med vid det första uppstartsmötet men inte kunnat och 
att de enda som de missade var randomiseringen.  
 
Även valet att använda deltagare med vana av rollspel kan kritiseras. Studien blir 
mindre generaliserbar och det kan vara så att en sådan grupp får en mindre effekt på 
interventionen på grund av en stor tidigare erfarenhet av rollspel. Risken med att 
använda deltagare utan erfarenhet av rollspel är att några deltagare då kan behöva hjälp 
med att komma över inre motstånd mot att spela en roll, som till exempel scenskräck. 
Oberoende vilka deltagare som väljs skulle det i en framtida studie vara värdefullt med 
ett högre deltagarantal. 
 
Skattningsinstrumenten 
RMET-RV är enligt Baron-Cohen et. al. (2001) ett skattningsinstrument som mäter 
mentaliseringsförmågan hos vuxna och har visat sig kunna skilja en 
normalpopulationsgrupp från en grupp med högfungerande autister. Däremot är det inte 
validerat att skattningsinstrumentet kan mäta en förändring av mentaliseringsförmågan 
hos en normalpopulation. Eftersom skillnaden mellan en normalpopulation och en 
grupp med högfungerande autister kan antas vara relativt stor behöver antagligen 
förändringen i en normalpopulation vara relativt stor för att den ska kunna mätas med 
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RMET-RV. Skattningsinstrumentet mäter mentaliseringsförmågan genom en 
bedömning av bilder på ett avgränsat område av ansiktet. Det som mäts är alltså hur väl 
försökspersonen utifrån en bild på området runt ögonen kan utläsa vad personen på 
bilden upplever. Att mentalisera är inte endast att avläsa andra, det är även att avläsa sig 
själv samt att förstå andra och sig själv, implicit och explicit, i termer av mentala 
tillstånd och mentala processer (Fonagy et al., 2012). Min slutsats är att det behövs fler 
skattningsinstrument eller andra metoder för att täcka in hela mentaliseringsförmågan. 
RMET-RV har av Johnston, Miles och McKinlay (2008) fått kritik för att bilderna som 
används i skattningsinstrumentet inte är lämpliga då de är tagna från tidningar utan 
någon information om hur personen på bilden faktiskt tänkte eller kände ögonblicket då 
bilden togs. Johnston et al. (2008) ifrågasätter även grundantagandet i RMET-RV att en 
människa kan utläsa vad en annan människa tänker och känner enbart med information 
från regionen runt ögonen. Baron-Cohen, Wheelwright och Jolliffe (1997) hävdar dock 
att ögonregionen är lika informativ med avseende på komplexa mentala tillstånd som 
hela ansiktet. En annan kritik mot RMET-RV som Baron-Cohen et. al. (2001) själva för 
fram är att de stimuli som används är statiska medan den riktiga världen sällan är 
statisk. De påpekar att användandet av mer dynamiska stimuli kan vara ett sätt att 
utveckla skattningsinstrumentet.  
 
I en jämförelse av resultat på olika studier visar det sig att denna studies medelvärde på 
RMET-RV (M=25.0, SD=3.4) ligger nära medelvärdet på RMET-RV för 
normalpopulationsgruppen i studien gjord av Baron-Cohen et. al. (2001; M=26.2, 
SD=3.6). Det vanligaste värdet är i båda studierna 24 och det näst vanligaste 26 (se 
figur 4). Skillnaden mellan de båda studiernas medelvärden är samtidigt större än de 
skillnader som uppmättes mellan för- och eftermätningar eller mellan experimentgrupp 
och kontrollgrupp i denna studie (se tabell 2). Det är en indikator på att denna studies 
uppmätta skillnader var små, vilket antyder att den del av mentaliseringsförmågan som 
mäts av RMET-RV på gruppnivå är stabil över en period på fem veckor.  
 
Slutsatsen som dras är att det är en brist att RMET-RV inte är validerat för att uppmäta 
skillnader i en vuxen normalpopulation och att det inte finns bevis för att 
skattningsinstrumentet kan mäta skillnader i mentaliseringsförmåga som är mindre än 
de skillnader som finns mellan en normalpopulation och en grupp högfungerande 
autister. RMET-RV mäter endast en del av mentaliseringsförmågan, förmågan att utläsa 
vad andra personer upplever.  
 
ERS har som skattningsinstrument flera brister. Ingen information finns om reliabilitet 
och validitet. Den artikel som finns (Vrouva & Fonagy, 2009) beskriver hur arbetet har 
gått till för att skapa de 10 förklaringar som hör till varje vinjett. Däremot finns ingen 
artikel som beskriver ERS i sin helhet, vilket gör det svårt att veta om det verkligen är 
mentaliseringsförmåga som ERS mäter. Det facit som används till ERS består av 
bedömningar av åtta experter. Hur väl meriterade experterna än är gör de en bedömning. 
De flesta värdena i facit är inte heltal, utan till exempel 2.7 eller 8.3. Detta innebär att 
experterna måste haft olika åsikter vilket gör deras bedömningar än mer osäkra. 
Eftersom de åtta experterna inte har varit helt överens om vad som är rätt svar går det 
inte heller att säga att facit består av rätta svar till förklaringarna, utan endast statistik 
över hur experterna har bedömt förklaringarna. Det som genomförs i ERS är just en 
bedömning av någon annans mentaliseringsförmåga. För varje förklaring görs en 
bedömning av graden av mentalisering hos personen som formulerat förklaringen. Det 
kan konkluderas att den förmåga ERS mäter är förmågan att bedöma någon annans 
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mentaliseringsförmåga. Men för att bedöma någon annans mentalisering kring en 
förklaring behövs en egen mentalisering kring den tillhörande vinjetten så att en 
jämförelse kan göras. Gör utföraren av skattningsinstrumentet en mindre bra egen 
mentalisering kring vinjetten kommer bedömningarna av förklaringarna att försvåras. 
Utgår vi från att experterna mentaliserar mycket bra ökar chanserna att de utförare som 
mentaliserar mycket bra kommer att få ett resultat som är nära experternas. Dock 
kvarstår att det som verkligen bedöms är förmågan att bedöma mentaliseringsförmåga 
på samma sätt som experterna. Vinjetterna i ERS skildrade endast negativa 
interaktioner, vilket skiljer skattningsinstrumentet ifrån interventionen där en större 
variation av känslor behandlades. Att det endast är negativa interaktioner i vinjetterna 
kan ses som en brist hos skattningsinstrumentet. Reliabiliteten kan påverkas av skalan i 
ERS som går från 1 till 10. Det är inte helt tydligt vad de olika värdena verkligen 
innebär. Några deltagare valde att på ett flertal förklaringar sätta det lägsta (1) när de 
tyckte att mentaliseringen var dålig. Det resulterade i att de fick sämre värden än 
deltagare som satte värden närmare skalans mitt (5-6) eftersom en jämförelse med 
experterna hela tiden gjordes och experterna satte få extremvärden. På grund av 
jämförelsen med experterna fick deltagare som satte många extremvärden (1 och 10) 
generellt sämre resultat än deltagare som höll sig nära mitten (5-6). Valet att i studien 
använda olika delar av skattningsinstrumentet ERS vid olika mättillfällen, de första fem 
vinjetterna under förmätningen, vinjett 6 till 10 under eftermätningen och vinjett 11-15 
under den andra eftermätningen, minskar test-retest effekter men har samtidigt försvårat 
möjligheten att jämföra för- och eftermätningar, eftersom vi inte känner till 
skattningsinstrumentets psykometriska egenskaper. Test-retest effekter syns även i 
kontrollgruppen så det hade varit bättre att använda samma fem vinjetter vid alla 
mättillfällen, istället för olika.  
 
Interventionen 
Varken RMET-RV eller ERS är validerade för att fånga upp skillnader i 
mentaliseringsförmågan hos en vuxen normalpopulation. Båda skattningsinstrumenten 
mäter endast en del av mentaliseringsförmågan. Slutsatsen är att de metodologiska 
bristerna i kombination med studiens låga statistiska power gör att det inte går att uttala 
sig om interventionens effekt, alltså om de undersökta metoderna kan förbättra 
mentaliseringsförmågan. Frågeställningen om mentaliseringsförmågan hos en grupp 
vuxna kan förbättras genom att vid tre skilda tillfällen arbeta med rollspel i kombination 
med reflekterande diskussioner, formulär och uppgifter, kan inte besvaras. Vidare 
forskning rekommenderas. Det behövs bättre skattningsinstrument känsliga för relativt 
små förändringar i mentaliseringsförmågan. Ett annat alternativ är att göra en studie där 
istället intervjuer används för bedömningen av mentaliseringsförmågan eller en 
kombination av intervjuer och skattningsinstrument.  
 
Det går inte att uttala sig om interventionen var effektiv, men det är ändå viktigt att 
belysa interventionen, och fundera kring de brister som kan finnas. Det är inte säkert att 
mentaliseringsförmåga tränas av att i roll uppleva känslor och tankar, mentalisera kring 
upplevda tankar och känslor hos sig själv och andra deltagare, gissa de andra 
deltagarnas upplevelser, konfronteras med facit och slutligen reflektera kring sin egen 
och de andras mentalisering. Ett annat alternativ är att bara en del av 
mentaliseringsförmågan tränas. Det är möjligt att metoderna var felkonstruerade och på 
något sätt störde utvecklingsprocessen. Moderatorn hade ingen lång erfarenhet av att 
leda studier som denna. Det kan ha funnits brister i moderatorns förmåga att hjälpa 
deltagarna att reflektera och mentalisera. Deltagarna kanske inte upplevde tillräcklig 
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trygghet i gruppen. Att det endast fanns en moderator kan vara en brist. Tiden kan ha 
varit för kort för att någon egentlig träning skulle bli möjlig.  
 
Hela interventionen med tre experimenttillfällen på tre timmar blir totalt nio timmar. 
Kortare terapier som syftar till att påverka mentaliseringsförmågan kan pågå i tio gånger 
med en timme i veckan och har då ofta ett specifikt fokus, men det finns även terapier 
med samma syfte som pågår i flera år (Allen, O’Malley, Freeman & Bateman, 2012). 
Behandlingsprogram som syftar till att träna mentaliseringsförmågan hos 
borderlinepatienter pågår ofta i ett och ett halvt år, med flera möten i veckan både i 
grupp och individuellt (Bateman & Fonagy, 2004a). Interventionen kan vara för kort för 
att påverka mentaliseringsförmågan. Över en tredjedel av deltagarna påpekade i 
utvärderingen att de tyckte att tre experimenttillfällen var för få. En deltagare föreslog 
tjugo träffar istället för tre. Mentaliseringsförmågan utvecklas fram till vuxen ålder och 
fortsätter sedan att utvecklas livet ut (Ensink & Mayes, 2010). Även om metoderna är 
verksamma kan det behövas fler tillfällen för att erhålla en mätbar skillnad. Det är 
möjligt att förändringar i mentaliseringsförmågan endast kan visa sig över en längre tid. 
Då behövs mätningar över större tidsintervall än de fem veckor som användes i denna 
studie. 
 
Om mentaliseringsförmågan tränas av interventionen är det antagligen främst förmågan 
att mentalisera kring sig själv och de andra deltagarna i den kontexten, det vill säga 
inom den gruppdynamik som skapas i experimentgruppen. En ökad förståelse i den 
kontexten behöver inte gå att generalisera till en ökad förståelse generellt. 
Gruppdynamiken och de rollspelade scenerna är betydelsefulla för vad det är som 
deltagarna kan träna på och lära sig. Det kan vara optimistiskt att försöka träna hela 
mentaliseringsförmågan. En intervention som denna kan vara bättre lämpat för att träna 
mentaliseringsförmågan i specifika situationer och sammanhang. Det är inte alls svårt 
att förändra scenerna för att ge interventionen en inriktning på specifika situationer som 
uppstår i arbetslivet eller varför inte patientmöten. Det går även att inrikta sig mot 
specifika yrken som till exempel polis eller militär. Scenerna kan skapas under träffarna 
för att anpassa dem till deltagarnas behov. Risken är att det kan upplevas som känsligare 
för deltagarna. Antag att en deltagare vill träna mentalisering utifrån något som är 
problematiskt i hans eller hennes liv. Det är då antagligen fördelaktigt att spela en scen 
som hämtar inspiration från den ursprungliga situation då det problematiska upplevdes. 
Målet blir då mer terapeutiskt och arbetsmetoden närmar sig psykodrama. Om avkall 
görs på målsättningen att arbetet med rollspel inte ska vara terapeutiskt är det lätt att det 
närmar sig psykodrama. 
 
Framtida forskning 
Joronen, Häkämies och Åstedt-Kurki (2011) fick goda resultat i sin studie. En viktig 
skillnad mellan deras och denna studie var att de arbetade med mellanstadiebarn och 
inte vuxna. Att använda yngre deltagare i en mentaliseringsstudie kan vara värt att 
undersöka. Joronen, Häkämies och Åstedt-Kurki (2011) kom även fram till att eleverna 
upplevde ökat självbestämmande och mer demokrati i klassrummet, något som kan vara 
ett resultat av att eleverna vågar ta för sig mer. Det vore spännande att undersöka om det 
kan finnas likande bieffekter av en studie som denna.  
 
I den teoretiska bakgrunden beskrivs forskning som visar på sambandet mellan barns 
låtsaslek och mentaliseringsförmågans utveckling. När barn leker låtsaslekar sker det 
även med vuxna eller äldre och mer erfarna barn. Kan det vara så att någon som är 
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överlägsen på att mentalisera, en mentaliseringsexpert, skulle vara en stor hjälp när 
mentaliseringsförmågan ska utvecklas? Antagligen är en sådan person en bra hjälp och 
liksom Vygotsky (1967) hävdar någon som kan främja det reflektiva tänkandet. 
Hypotetiskt skulle en grupp kunna fungera som en expert under antagandet att det är en 
varierad grupp där deltagarna är olika bra på att mentalisera vid olika tillfällen och i 
olika sammanhang. I en sådan grupp skulle deltagarna kunna turas om att agera 
mentaliseringsexpert åt varandra och på så sätt främja varandras utveckling. Detta 
skulle innebära att det är en fördel med deltagare med stor variation på sina 
erfarenheter. Samtidigt kan deltagarna inte vara för olika eftersom det kan innebära att 
det blir svårare att agera mentaliseringsexpert för varandra.  
 
Studien gjord av Helzel och Rice (1985) är intressant eftersom den visar ett starkt 
samband mellan social förmåga i rollspel och social förmåga i det verkliga livet. 
Mentaliseringsförmågan är en social förmåga och utifrån studien kan vi anta att 
deltagare mentaliserar på samma sätt i ett rollspel som de gör i det verkliga livet, men 
på det här området skulle det behövas mer forskning. 
 
Frågeställningen behöver fortfarande besvaras och för att göra det behövs nya studier. 
Det största problemet kommer att vara att hitta bra skattningsinstrument. En 
kombination av enkäter och intervjuer vore antagligen att föredra. När det gäller 
intervjuer för att bedöma mentaliseringsförmåga rekommenderar Luyten et al. (2012) de 
intervjumetoder som bygger på forskningen kring the Reflective Functioning Scale, till 
exempel Adult Attachment Intervju (Hesse, 2008). Om intervjuer används behövs 
medvetenhet om att även relationen till intervjuaren kommer att påverka den 
intervjuades mentaliseringsförmåga. Det vore fördelaktigt om det gick att bedöma olika 
delar av mentalisering var för sig, kanske de fyra polariteterna, och därigenom skapa en 
mentaliseringsprofil. En bedömning av mentaliseringsförmågan vid låg respektive hög 
stress för att försöka hitta brytpunkten när mentaliseringen slås ut kan också vara 
relevant. 
 
I en framtida studie behövs fler deltagare och ett upplägg konstruerat så att alla 
deltagare deltar i randomiseringen till experiment- respektive kontrollgrupper. Det kan 
vara intressant att använda deltagare utan erfarenhet av rollspel för att uppnå bättre 
generaliseringsmöjligheter, men då behövs det en beredskap för att deltagarna kan ha 
scenskräck eller tycka att det är skrämmande att spela roller. Det är möjligt att 
interventionens effekt blir större på deltagare med ingen eller liten tidigare erfarenhet av 
rollspel eller teater. Det skulle vara intressant att göra en studie med ungdomar, kanske 
gymnasieungdomar. I den åldern är mentaliseringsförmågan inte fullt utvecklad ännu, 
vilket skulle kunna göra ungdomarna mer mottagliga för mentaliseringsträning. Är det 
möjligt vore det bra med en längre studie, kanske under en termin, som dessutom har en 
uppföljning efter ett eller två år. De frågor som ställdes till deltagarna i utvärderande 
syfte efter varje experimenttillfälle samt under avslutningsmötet kan kritiseras för att 
vara för ledande. Om studien gjordes om vore det värdefullt att formulera om alla frågor 
så att de blir så öppna som möjligt. 
 
Det vore intressant att i vidare studier undersöka om deltagarnas mentaliseringsförmåga 
kan tränas genom att de vänjer sig vid ett mentaliserande förhållningssätt, liksom det 
som används i mentaliseringsbaserad korttidsterapi (Allen et al., 2012). De deltagare 
som lär sig och behåller det mentaliserande förhållningssättet skulle enligt Allen et al. 
(2012) över tid träna sin mentaliseringsförmåga genom att upprepade gånger i sina liv 



	   29	  

praktisera mentalisering kontrollerat och medvetet. Den kontrollerade mentaliseringen 
kan sedan med tiden överföras till mer automatisk mentalisering. En studie med den 
huvudsakliga målsättningen att lära deltagarna ett mentaliserande förhållningssätt och 
där det mentaliserande förhållningssättet upprätthålls över tid skulle vara ett sätt att 
undersöka detta. Det skulle då vara värdefullt att göra flera mätningar över olika och 
gärna längre tidsintervall. Det vore även intressant att mäta den automatiska 
mentaliseringens utveckling. 
 
Reflektioner 
Om barns mentaliseringsförmåga kan tränas med låtsaslek och rollspel behöver det inte 
betyda att vuxna tränas. Det kan vara så att upplevelser i roll distanseras från privatlivet 
och att upptäckter som härstammar från rollens upplevelser inte har tillräcklig kraft att 
påverka individen. Olika individer kan ha olika förmåga att ta till sig erfarenheter 
upplevda i roll. Det kan alltså finnas individuella skillnader som gör deltagare mer eller 
mindre mottagliga för en studie som denna. 
 
Är det riktiga tankar och känslor som upplevs när vi gestaltar en roll? Rollen är inte 
detsamma som personen men de tankar och känslor som upplevs är lika riktiga. En 
person kan i ett rollspel försöka pressa fram en känsla som hon inte bottnar i, men i den 
situationen känner hon inte riktigt känslan. I en intervention som denna är det viktigt att 
deltagarna vet att det är de känslor som de verkligen känt som de ska skriva ner på sina 
formulär och berätta för de andra. Risken att pressa fram känslor minskar ofta om 
personen som spelar istället för att försöka spela känslor fokuserar på att reagera på de 
andra rollerna. Medvetenhet om detta är viktigt men det händer även i det ”verkliga” 
livet att personer pressar fram känslor så antagligen kan det vara lärorikt att mentalisera 
även kring det. 
 
Under mentaliseringsstudien skapades en unik möjlighet att tala om starka 
självupplevda känslor utan att deltagarna behövde känna sig utlämnade. Det är tydligt 
att det underlättade för deltagarna att vi endast talade om rollernas känslor och inte om 
deras ”privata” känslor. När gruppdeltagarna hade uppnått en trygghet med varandra 
blev det möjligt för dem att uttrycka starka känslor som kärlek eller hat gentemot de 
andra rollerna, något som i andra sammanhang antagligen skulle varit svårt. En viktig 
skillnad är att deltagarna inte behövde vara kvar i känslan när de diskuterade den. I den 
reflekterande diskussionen hade deltagarna gått ur sina roller och därigenom delvis 
lämnat känslorna bakom sig i rollerna. Att deltagarna för kanske mindre än femton 
minuter sedan hade upplevt känslan men samtidigt upplevde att känslan tillhörde någon 
annan är ytterligare något som gjorde det lättare att i den reflekterande diskussionen 
diskutera känslan med de andra deltagarna. Att använda rollspel på detta sätt för att 
kunna uppleva och diskutera starka känslor är verkligen ett kraftfullt verktyg. Detta 
gäller även andra mentala processer som tankar och viljor.  
 
Metodutveckling 
Utifrån deltagarnas reaktioner i de skriftliga samt muntliga utvärderingarna var 
mentaliseringsstudien mycket uppskattad. Två deltagare gick så långt att de oberoende 
av varandra skrev att mentaliseringsstudien var det mest utvecklande de varit med om 
på länge. Metoderna att arbeta med scener, formulär och reflekterande diskussioner 
fungerade tillfredställande, men går att utveckla vidare. 
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När det gäller scenerna är det viktigt att deltagarna upplever genuina känslor och inte 
tycker att ”de bara spelar” känslorna. Det är därför viktigt att skapa roller som spelarna 
har lätt att sätta sig in i, men som samtidigt inte är för lika dem själva. Moderator fick se 
scenerna spelas av tre olika experimentgrupper och lade då märke till att deltagarna trots 
att de fick exakt samma instruktioner gjorde helt olika tolkningar av sina roller. 
Deltagarna behövde något att starta med för att skapa en trygghet i rollen men sedan 
utvecklades scenerna bäst när de kände sig så fria som möjligt. Detta påverkas av att 
deltagarna som var med i studien var vana rollspelare, men samma förhållande kan gälla 
även för ovana rollspelare, med skillnaden att det krävs mer för att de initialt ska känna 
sig trygga i sina roller. När moderatorn såg scenerna utifrån var det tydligt att deltagarna 
när de kunde släppa den initiala rollen och utveckla den i den riktning de själva ville i 
mindre utsträckning ”bara spelade” rollen och i större utsträckning använde hela sitt 
register för att spela rollen. Resultatet blev att känslorna de kände och tankarna de 
tänkte bottnade mer i dem själva. Rollerna behöver alltså initialt vara tydliga, för att 
skapa trygghet, och sedan otydliga för att deltagaren själv ska utveckla rollen fritt. Detta 
innebär att deltagaren kan ta med sig mer av sitt eget material in i scenen fast 
fortfarande på ett tryggt sätt eftersom de fått en tilldelad roll. Utifrån var det tydligt att 
deltagarna blev hjälpta av att i början av scenen ha en inskriven handling eller aktion att 
utföra. Det behövde inte vara något komplicerat men det var bra om det under scenerna 
blev rörelse i rummet. De gånger som spelarna fastnade i samma positioner, stående 
eller sittande, var risken större att scenen stagnerade, vilket ledde till att deltagarna inte 
hade med sig lika starka känslor till den reflekterande diskussionen. 
 
Formulären fungerade bra. Deltagarna beskrev dem som en stor hjälp under de 
reflekterande diskussionerna. Första gången tyckte deltagarna att det var svårt att fylla i 
formulären men de blev snabbt vana. I en framtida studie kunde det första formuläret 
göras enklare och sedan kunde komplexiteten i formulären trappas upp. En viktig 
målsättning med formulären är att deltagarna formulerar svaren så nyanserat som 
möjligt, fast samtidigt kortfattat, vilket är en svår balansgång. När det gäller detta kan 
både formulärens utformning och instruktionerna till formulären utvecklas vidare. 
 
De reflekterande diskussionerna var mycket spännande och på många sätt kärnan i 
interventionen. Möjligheten att som deltagare få gissa vad de andra upplevt när de 
spelade sina roller och sedan få ett ärligt svar på vad de andra verkligen upplevt, ansåg 
de flesta av deltagarna var ovanligt och lärorikt. Utifrån mina erfarenheter som 
moderator samt utifrån deltagarnas utvärdering är det tydligt att interventionen fostrade 
ödmjukhet, öppenhet, nyfikenhet, en vilja att fortsätta mentalisera kontrollerat och en 
vetskap om att den som mentaliserar aldrig kan vara helt säker på om den har rätt eller 
fel. Tillsammans liknar dessa egenskaper mycket det mentaliserande förhållningssätt 
som beskrivs av Allen et al. (2012) och som de använder i mentaliseringsbaserad 
korttidsterapi. De beskriver det mentaliserande förhållningssättet som en ickedömande 
attityd av nyfikenhet, vetgirighet och öppenhet. Det kan vara så att interventionen 
hjälper deltagarna att utveckla ett mentaliserande förhållningssätt, vilket vore intressant 
att undersöka vidare. 
 
Under de reflekterande diskussionerna togs flera olika typer av upplevelser upp; 
känslor, tankar, viljor, vilken handling hos någon annan som ledde till en känsla hos 
mig och vilken handling som jag utförde som ledde till en känsla hos någon annan. 
Utifrån mitt perspektiv som moderator var diskussionerna kring alla upplevelser 
verksamma, men diskussionerna kring känslor var de mest verksamma. Med verksam 
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menar jag här att deltagarna fick nya insikter hur de själva och andra fungerade och 
ibland tvingades revidera hur de såg på en situation eller hur de förstod sig själva eller 
någon annan.  
 
Uppgiften att som moderator i de reflekterande diskussionerna hålla deltagarna till 
ämnet men samtidigt lämna utrymme för mentalisering, var en svår balansgång. Det var 
tydligt att erfarenhet av att ha gjort det många gånger skulle vara en fördel. I arbetet 
med den tredje gruppen där interventionen genomfördes efter de två andra grupperna 
blev moderatorn säkrare men långt ifrån fullfjädrad. Uppgiften som moderator är ett 
hantverk som behöver tränas och där är en gedigen erfarenhet värdefull. För att de 
reflekterande diskussionerna inte ska ta för lång tid är det viktigt att kunna avbryta 
deltagare, men samtidigt är det viktigt att deltagarna får utrymme att mentalisera och 
reflektera kring de nya insikter de får i experimentet. En av de viktigaste uppgifterna för 
moderatorn är att skapa en trygghet för deltagarna. Utifrån ett anknytningsperspektiv är 
det viktigt för deltagarna att det känner sig trygga eftersom all typ av rädsla och 
otrygghet resulterar i motstånd som försvårar processen. Det kan vara en fördel om 
moderatorn försöker eftersträva de mödravariabler som Ainsworth et al.(1978) kom 
fram till. Detta för att skapa en trygghet i gruppen och därigenom underlätta för 
mentaliseringsförmågan att utvecklas. Liksom i anknytningsrelationen är det i arbetet 
med vuxna viktigt att skydda deltagarna, framförallt ifrån varandra. Grupprocesser kan 
vara kraftfulla och för att behålla tryggheten i gruppen är det viktigt att igen känner sig 
utsatt. Upplever deltagarna under de reflekterande diskussionerna alltför starka känslor 
kan mentaliseringsförmågan slås ut, vilket kan vara negativt. Upplever deltagarna de 
starka känslorna under scenerna kan de däremot vara konstruktiva och utvecklande att 
ta upp i den reflekterande diskussionen. Deltagarna behöver känna en inre trygghet som 
kan förstärkas och stabiliseras om de vet att moderatorn eller någon annan i gruppen 
rycker till undsättning om en skrämmande situation skulle uppstå. Eftersom moderatorn 
är den person som i en framtida studie går att påverka är det viktigt att moderatorn är 
redo att rycka in och stötta alla deltagare när det behövs för att de ska kunna känna en 
inre trygghet. Några sådana situationer dök upp under mentaliseringsstudien och trots 
att moderatorn försökte vara uppmärksam på dem var de inte alltid lätta att hantera och 
det märks direkt om tryggheten i gruppen minskar. Slutsatsen är att det är viktigt med 
en moderator med god erfarenhet av att skapa och behålla trygghet i grupper för att nå 
bästa möjliga resultat. 
  
I framtida mentaliseringsstudier rekommenderar jag att plocka bort uppgifterna. Det är 
möjligt att de kan vara till stöd för deltagarna, men det är svårt att säga om de har haft 
någon egentlig betydelse. Av några deltagare upplevdes uppgifterna som ett krav och de 
flesta deltagare gjorde dem i sista sekunden. Vi vet inte om syftet med uppgifterna 
uppnåddes, att hjälpa deltagarna att behålla nyvunnen kunskap samt hålla den kognitiva 
processen igång. Möjligtvis kan uppgifterna användas som ögonöppnare, särskilt 
uppgift 3 där deltagarna blir ombedda att fundera kring vad de skulle tänka om sin roll 
om de själva träffade den. Deltagarna uttryckte i utvärderingen att uppgift 3 var en bra 
och spännande uppgift. En viktig fördel med att plocka bort uppgifterna i en framtida 
studie är att det blir tydligare om de andra metoderna i studien är verksamma. Det går 
då inte att hävda att uppgifterna var det verksamma elementet i studien.  
 
Slutsatser 
Inga signifikanta förändringar erhölls från något av skattningsinstrumenten. 
Deltagarantalet var lågt, vilket medför en låg statistisk power. Skattningsinstrumenten 



	   32	  

var inte validerade för att fånga upp skillnader i mentaliseringsförmågan hos en vuxen 
normalpopulation. Slutsatsen är att de metodologiska bristerna gör att det inte går att 
uttala sig om interventionens effekt, om de undersökta metoderna kan förbättra 
mentaliseringsförmågan. Frågeställningen om mentaliseringsförmågan hos en grupp 
vuxna kan förbättras genom att vid tre skilda tillfällen arbeta med rollspel i kombination 
med reflekterande diskussioner, formulär och uppgifter, kan inte besvaras. Vidare 
forskning rekommenderas. Särskilt viktigt är det att utveckla mer nyanserade 
skattningsinstrument för att mäta skillnader i mentaliseringsförmåga hos en vuxen 
normalpopulation.  
 
Metodutveckling som också var ett syfte med studien kunde utföras med 
tillfredställelse. Studien ledde till nya idéer om hur samtliga metoder kan utvecklas 
vidare. Deltagarutvärderingar antydde att interventionen hjälpte deltagarna att utveckla 
vad Allen et al. (2012) kallar ett mentaliserande förhållningssätt, vilket kan vara 
intressant att undersöka vidare.  
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Vilken är tanken/känslan? 
Namn:________________________ 

 

Instruktion 
För varje ögonpar, ringa in det ord som bäst beskriver vad personen på bilden tänker eller 
känner. Även om du inte har någon aning, välj det ord som ’känns’ rätt. 
 
 
 
 
 
 

1  

 

 lekfull  tröstande  irriterad  uttråkad 

2  

 

 vettskrämd  upprörd  arrogant  besvärad 

3  

 

 skämtsam  förvirrad  åtrå  övertygad 

4  

 

 skämtsam insisterande  road  avslappnad 
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5  

 

 irriterad  sarkastisk  oroad  vänskaplig 

6  

 

 förskräckt fantiserande  otålig  orolig 

7  

 

 ursäktande  vänskaplig  osäker  modfälld 

8  

 

 uppgiven  lättad  blyg  upphetsad 

9  

 

 besvärad  fientlig  skrämd  upptagen 

10  

 

 försiktig insisterande  uttråkad  förskräckt 
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11  

 

 vettskrämd  road  ångerfull  flörtig 

12  

 

likgiltig  generad  skeptisk  modfälld 

13  

 

 bestämd  förväntan  hotande  blyg 

14  

 

 irriterad  besviken  deprimerad  anklagande 

15  

 

 
kontemplativ 

  
förvirrad 

 
uppmuntrande 

  
road 

16  

 

 irriterad  fundersam uppmuntrande  förstående 
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17  

 

 tveksam tillgiven  lekfull  förskräckt 

18  

 

 bestämd  road  förskräckt  uttråkad 

19  

 

 arrogant  tacksam  sarkastisk  trevande 

20  

 

 dominant  vänskaplig  skyldig  skrämd 

21  

 

 generad fantiserande  konfunderad  panikslagen 

22  

 

 upptagen  tacksam  insisterande  bedjande 



Bilaga 1 
	  

	   41	  

23  

 

 nöjd  ursäktande  trotsig  nyfiken 

24  

 

 tankfull  irriterad  upphetsad  fientlig 

25  

 

 panikslagen  tvivlande  uppgiven  intresserad 

26  

 

 orolig  blyg  fientlig  ängslig 

27  

 

 skämtsam  försiktig  arrogant  lugnande 

28  

 

 intresserad  skämtsam tillgiven  nöjd 
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29  

 

 otålig  förskräckt  irriterad  reflekterande 

30  

 

 tacksam  flörtig  fientlig  besviken 

31  

 

 skamsen självsäker  skämtsam  modfälld 

32  

 

 allvarlig  skamsen  omtumlad  orolig 

33  

 

 generad  skyldig  fantiserande  berörd 

34  

 

 förskräckt  förvirrad  misstrogen  vettskrämd 
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35  

 

 förbryllad  nervös  insisterande  kontemplativ 

36  

 

 skamsen  nervös  misstänksam  obeslutsam 

Scenerna 
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Scenerna 
 
Scenerna börjar med en inledning och sedan finns det fem roller, med en bokstav 
framför varje roll. Bokstaven är den första bokstaven i det namn som deltagarna får hitta 
på själva. I scen 3 finns en bild som visar hur rollerna är släkt med varandra. I scen 3 till 
6 användes det musik och då finns en kort instruktion till hur deltagarna ska tolka 
musiken. Till scen 5 finns det tre olika uppsättningar av rollerna. De är anpassade för 
om det är 3, 4 eller 5 deltagare. Detta för att det skulle gå att spela scenen även om en 
eller två deltagare var borta. I scen 6 finns det inga roller, utan där får deltagarna själva 
fundera ut hur deras roller utvecklas. De har redan spelat rollen i scen 5 och får en kort 
stund att fundera kring hur de tror att rollen förändrats under det år som förflyter mellan 
scen 5 och 6. 
 
Scenerna konstruerades så att de två första scenerna, scen 1 och 2, var enkla att spela 
och de två sista scenerna, scen 5 och 6, var lite mer komplicerade att spela. Detta för att 
kontinuerligt öka svårighetsgraden. I de första två scenerna var rollerna kollegor, i den 
tredje och fjärde scenen var rollerna släkt och i de sista två scenerna var rollerna 
klasskamrater från mellanstadiet förflyttade till en dröm. Under fyra av de sex scenerna 
användes musik under några minuter i början av scenen. Då ombads deltagarna försöka 
att inte tala med varandra om det inte absolut behövdes. Detta gjordes för att ge 
deltagarna tid att undersöka sina roller och relationer under tystnad. Tystnad ger större 
utrymme att läsa av kroppsspråk och känna av stämningar. Deltagarna fick en chans att 
bara vara sina roller under några minuter innan de började tala med varandra och 
scenerna kom igång på allvar.  
 
Till varje scen finns en förberedelse som förutom instruktionen också lästes upp innan 
deltagarna gick in på scen. Förberedelsen inför scen 1 till 4 finns med nedan. 
Förberedelsen inför scen 5 och 6 finns med som en del av scenerna. Målet med 
förberedelserna vara att förbereda deltagarna inför scenerna. Att ge deltagarna en chans 
att hitta ett inre lugn, fundera kring rollerna och att ge sig själva den tid de behöver 
innan scenen började. 
 
Förberedelse Inför Scen 1 till 4 
Vem vill ha första rollen? (Deltagarna tilldelas bokstäver i den ordning de räcker upp 
handen.) Hitta på ett namn som börjar på er bokstav. Nu kommer jag att läsa 
introduktionen och sedan dela ut era roller. (Deltagarna får läsa igenom rollerna i lugn 
och ro.) Se rollerna som en inspiration. Tanken ni tänker innan scenen börjar. När 
scenen väl har börjat kan ni följa era impulser och utveckla rollen som ni vill.  
 
Hitta en egen plats. Blunda, om ni vill, och ta några djupa andetag. Vem är den här 
rollen? Vad vill rollen? Jag kommer snart att läsa introduktionen igen. Efter att jag har 
läst får ni stanna kvar här så länge ni vill. Börja inte scenen förrän ni är redo. Ni börjar 
genom att gå in på scenen. Jag kommer att avsluta scenen. (Läs introduktionen.) 
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Experimenttillfälle 1 
 
Scen 1: ”Någonstans i Sverige” 
 
Inledning 
Ni befinner er på ett läger för elitsimmare. Lägret är förlagt utanför en mellanstor stad 
någonstans i Sverige och ni är alla hitsända som representanter för olika simklubbar. Ni 
känner inte varandra så bra ännu, men ni har alla deltagit i en gemensam första tävling. 
Resultatet från tävlingen var att A vann, B kom tvåa och C på tredje plats. Sedan kom D 
och allra sist E. 
Ni står nu utanför simhallen och väntar på att en buss ska komma och plocka upp er om 
några minuter. Tränaren har bett er att gemensamt bestämma vilken restaurang ni ska gå 
till. Det finns restauranger av alla möjliga slag. Pizzerior, kinesiska, indiska, vegetariska 
o.s.v. Under bussresan kommer ni att se en viktig instruktionsfilm, så Tränaren vill att 
ni ska ha bestämt restaurang innan bussen kommer. 
 
Roller 
A. Du är mycket upprymd och glad över att du vunnit tävlingen. Det var tydligt att du 
var bättre än de andra. Möjligtvis skulle du kunna lära dig något av B som gled fram i 
vattnet på ett elegant sätt. Det vore kul att bli vän med B. 
När det gäller restaurangen är det inte så viktigt vad det blir. Det viktiga är att 
stämningen i gruppen är bra.  
 
B. A utgör ett hot och du tycker inte om att A är mer framgångsrik och populär än du. A 
borde sättas på plats. Du skulle gärna bestämma restaurang. Gärna något elegant och 
dyrt, det är ni värda! 
 
C. Eftersom A vann tycker du att A ska bestämma restaurang. Du har länge sett upp till 
A i hemlighet och tävlingen var ett bevis på As förträfflighet. Du vill veta allt om A. 
Hur A tränar, äter, sover och lever. Det kanske kan lära dig något så att även du kan bli 
bäst någon dag.  
Innan tävlingen gav D dig en spark under vattnet. Det kan ha varit ett misstag men det 
var något skumt med den sparken. Vad har D i kikaren egentligen? 
 
D. Bestäm innan spelet börjar vilken typ av restaurang som du vill gå till. Den 
restaurangen har du alltid velat gå till och det här kanske är din enda chans att komma 
dit. Du kommer antagligen inte komma tillbaka till den här stan igen.  
Samtidigt har du alltid sett upp till C och du vill att C ska bli din vän. 
 
E. Du är arg för att det gick så dåligt för dig och vill försöka slå split mellan de andra, 
helst utan att de blir irriterade på dig. Bäst är om ni inte kommer överens om restaurang 
alls.  
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Experimenttillfälle 1 
 
Scen 2: ”Sista kvällen” 
 
Inledning  
Det månadslånga lägret för elitsimmare är nu slut. Ni befinner er i klubbstugan och det 
här är sista kvällen. Lägrets sista viktiga tävling genomfördes igår. Resultatet var att E 
vann, D kom tvåa och C på tredje plats. Sedan kom B och allra sist A. Nu efter lägret 
bedöms ni vara ganska jämngoda simmare.  
Sverige har två platser till de Olympiska Spelen. Er tränare har beslutat att ni själva ska 
få bestämma vilka som får åka till OS. Alla har var sin röst att lägga och man får inte 
rösta på sig själv. Om tio minuter kommer tränaren tillbaka för att ta emot era röster. 
 
Roller 
A. Under perioden på lägret har simningen gått sämre och sämre. Det har varit jobbigt 
och du vill så gärna åka till OS att du började dopa dig själv. Vid ett tillfälle i 
omklädningsrummet tror du att det var någon som såg dig ta dina preparat. Du vet inte 
säkert vem, men det kan ha varit B eller C som såg dig.  
Du har blivit förälskad i D. Du vet inte om det är besvarat men du vill att ni blir ett par.  
 
B. Du hade bara otur i det sista loppet och du är det självklara valet för en OS plats. 
Under den gångna månaden har du blivit mer och mer förälskad i D. Du har fått tydliga 
signaler om att D även hyser starka känslor för dig, men det verkar vara något som 
hindrar D. 
 
C. Du vill åka till de olympiska spelen och helst tillsammans med A. Du har blivit 
förälskad i A. Men A ser inte dig, vilket gör dig svartsjuk. I omklädningsrummet såg du 
A ta dopingpreparat. Ta reda på vem A är kär i och berätta för den om dopingen. Då får 
du A för dig själv.  
 
D. Du har förstått att både A och B är förtjusta i dig. Du är inte säker på dina egna 
känslor gentemot dem. Borde du besvara deras känslor? Och i så fall vems? Är det fel 
att utnyttja deras känslor för att få dem att rösta på dig? Du vill gärna åka till OS. 
 
E. Du är snart för gammal för elitnivån och detta OS är din sista chans. Du gör vad som 
helst för att få en av dem två platserna. Du var dessutom bäst i den sista och viktigaste 
tävlingen. Du och D borde åka till OS. 
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Experimenttillfälle 2 
Scen 3: ”Sigrids 75 årsdag” 
 
Inledning  
Under den här scenen kommer det i början att spelas musik. Medan musiken spelar är 
det tänkt att ni ska tala så lite som möjligt. Om ni känner att rollen måste tala, så tala. 
Men försök så långt det går att agera istället för att tala. När musiken tonas ner, efter ca 
5 minuter, kan ni tala fritt med varandra. (Musik: ”Theme song” från Ocean’s eleven, 6:10) 
 
Idag fyller Sigrid 75 år. Sigrid är antingen er mor, farmor eller mormor. Hela släkten är 
samlad och ikväll är det stort kalas. Ni har fått den hedersamma uppgiften att ställa i 
ordning ett långbord i festlokalen. Varför Sigrid har valt er till den här uppgiften, det vet 
ni inte. Men ni vet att Sigrid är perfektionist. Hennes instruktioner är som följer: 
”Det ska vara ett bord för 60 personer, inga sidobord. Ni vet att jag hör dåligt så håll 
ihop det, men alla behöver samtidigt gott om plats för benen. Tänk på att vi har tre som 
vill ha plats för sina rullstolar och en eller ett par barnvagnar. Jag kommer in igen om 
10 minuter och då måste bordet vara klart för att vi ska hinna duka innan gästerna 
kommer.” 
 
Roller  
F. Sigrid är din mamma och du har alltid varit den som står henne närmast. Du vet hur 
hon tänker och vet hur hon vill ha det. Nu gäller det bara att sätta de andra i arbete. 
Du vill förstås skydda ditt eget barn G. 
 
G. Sigrid är så tråkig att klockorna stannar. Risken för en urtrist fest med långrandiga 
tal är hög. Ett mindre bord avsides för en handfull kul typer är det enda som kan rädda 
festen.  
Du är nyfiken på och vill gärna vara nära I. 
 
H. Din mamma Sigrid har alltid kört med dig och nu har F visat tendenser till att ta över 
Sigrids roll. Nu får det vara nog. Den här gången ska du bestämma vart bordet ska stå.  
Du vill förstås skydda dina barn I och J. 
 
I. Du är trött på att göra som Sigrid säger. Trött på pedanteriet. Allt ska alltid vara 
perfekt och i slutändan leder det bara till bråk. Det är inte bråttom. Det är fest. Hela 
släkten behöver slappna av och ha lite roligt tillsammans. Kanske du kan skoja lite med 
de andra? Hjälpa dem till att ha roligt! 
 
J. I släkten är Sigrid den enda som stöttar dig i ditt konstnärskap. Hon uppskattar alltid 
din konst och berömmer dig för din fantasi. Hon vill inte ha ett vanligt långbord. Sigrid 
vill ha något fantasifullt, extravagant och roligt. Det är därför hon har valt dig. 
Du är nyfiken på och vill gärna vara nära G. 
 
Morförälder	   	   	   	  	  	  	  	  	  Sigrid	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Förälder	  (ca	  45	  år)	   	  F	   	  	  	  	  	  	  Syskon	   	   H	  

   ↕    ↕ 
Barn (ca 25 år) G      Kusiner           I    Syskon     J  
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Experimenttillfälle 2 
 
Scen 4: ”Dagen efter” 
 
Inledning  
Även den här scenen börjar med musik. Undvik att tala medan musiken spelar. När 
musiken tonas ner kan ni tala fritt. (Musik: ”Blues in the night” från Ocean’s eleven, 4:02) 
 
Med några justeringar blev det till slut ett bord som Sigrid kunde nöja sig med. Festen 
blev ovanligt lyckad. Mot slutet av kvällen minns ni att Sigrid tackade alla med tårar i 
ögonen. Natten har ni spenderat på ett närliggande vandrarhem. Sigrid hade ordnat så att 
alla gäster fick rum där. Det är nu dagen efter festen.  
Efter en stärkande dusch ger ni er ut på jakt efter frukost. När ni kommer tillbaka till 
festlokalen träffar ni Sigrid som är på väg ut med det sista porslinet. Innan hon går ut 
säger Sigrid följande: 
”Vi håller redan på att förbereda frukosten, så ni kan få i uppgift att göra i ordning 
borden igen. Jag vill ha ett tiotal småbord utplacerade i rummet, gärna runda. Och ett 
avlångt bord här framme där vi kan ställa frukostmaten. Ni får gärna skynda på lite för 
jag tror att det är många som är hungriga. Jag kommer tillbaks med frukostmaten om tio 
minuter.” 
 
Roller  
F. Det var en rolig fest. Sigrid strålade men du lade också märke till att det var många som var 
irriterade på henne och som tyckte att hon var jobbig. Samtidigt var det många som påpekade 
hur lika du och Sigrid var till sättet. Det var droppen som fick bägaren att rinna över. Du vill 
inte bli din mamma. När du vaknade bestämde du dig för att bryta gamla mönster. Utvecklas 
som människa. Ditt nya liv börjar idag. 
Det är ingen brådska med borden. Det viktiga är att allt blir annorlunda. 
 
G. Du är bjuden till ett hippt vernissage i stan. Det har redan börjat men om du åker inom 
tjugofem minuter så hinner du fortfarande. Ju snabbare ni ställer i ordning borden så Sigrid blir 
nöjd, desto snabbare kan ni få i er frukost. Du vill helst inte åka innan du har ätit. Du har en 
extra biljett till vernissaget om du vill ta med dig någon. Frågan är vem? 
Ni måste skynda er med borden. Du behöver frukost innan du rusar iväg. 
 
H. Festen gick bra men den fick dig att tänka. Du älskar dina barn I och J men känner dig också 
besviken. De gör inget av sina liv och håller fortfarande krampaktigt fast vid dig. De förväntar 
sig att du ska lösa deras problem, både när det gäller pengar och annat. Samtidigt har de en 
fantastisk kreativitet. Kanske du kan hjälpa dina barn att frigöra sig från dig? 
Det är egentligen ingen brådska med borden. De flesta sover fortfarande. 
 
I. Festen gick bra och du hade kul. Det är många i din släkt som lever i lyckliga relationer. Det 
glädjer dig men det fick dig att tänka. Du är ensam. Det var länge sedan du hade en 
kärleksrelation. Det var länge sedan du kände dig riktigt älskad. Det blev jobbigt att ligga ensam 
på rummet, så du gick upp. Det vore skönt att ha någon att luta sig mot. 
Du gick upp för att inte fastna i ältande. Lika bra att hugga i med borden. 
 
J. Runda bord! Hur ska ni få till det? Nu får Sigrid skärpa sig!  
Du och din partner gjorde ett graviditetstest nu på morgonen. Ni ska få barn. Oj! Du vet inte 
riktigt vad du känner än. H och F har gett dig konstiga blickar nu på morgonen. Känner de på 
sig något? Borde du berätta? 
Är det verkligen bråttom med borden? 
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Experimenttillfälle 3 
 
Scen 5: ”En dröm” 
 
Intro 
Vem vill ha första rollen? K, L, M, N & O  
Hitta på ett namn som börjar på er bokstav. 
 
Inledning  
Du sitter ensam i bilen och kör. Det är mörkt ute, snart midnatt. Radion står på för att 
hålla dig vaken. De mötande bilarnas strålkastare får det att sticka i ögonen. Det vore 
skönt att vara hemma snart. 
Du vaknar med ett ryck. Någon tutar. Du har somnat vid ratten. Det enda du ser är stora 
strålkastare. En lastbil. Du försöker väja men får sladd. Kan inte styra. 
Tiden går plötsligt långsamt. Du sliter i ratten medan ljuset från strålkastarna blir 
starkare och starkare. Din sista tanke är: ”Nu dör jag.”  
Ambulanssirenerna väcker dig. Det är någon som pratar med dig: ”Försök sitta helt 
stilla. Har du ont någonstans. Vi kommer att klippa ut dig ur bilen. Vad heter du?” 
Nästa gång du vaknar ligger du på en brits. Den rullar snabbt genom en sjukhuskorridor. 
Du hör röster men inte vad de säger. Sen faller du. Du faller och faller. I en evighet. 
Du öppnar dörren och befinner dig i ditt klassrum från mellanstadiet. Du känner igen 
bänkarna, fönstren, till och med konsten på väggarna. Det är precis ditt klassrum från 
mellanstadiet. Det står några andra personer i rummet. Det är några av dina 
klasskamrater från mellanstadiet, men nu är de vuxna. Du känner igen dem trots att de 
är äldre. 
Det är absurt. Du befinner dig i en dröm. Det som händer är bara en del av din fantasi. 
Samtidigt är du fast här. Det är något du måste uträtta för att komma vidare. För att 
vakna upp. Det är något du måste göra och om du misslyckas kanske du aldrig vaknar. 
 
Förberedelse 
(Dela ut roller) Säg era namn igen, så ni vet vem som är vem. 
Hitta en egen plats i korridoren. Blunda om ni vill och ta några djupa andetag. Vem är 
den här rollen? Vad vill rollen?  
Jag läser snart introduktionen igen och sätter på musik. Ni börjar scenen när ni känner 
er redo. Under den första låten kan ni inte tala med varandra, den är ca två minuter. Ta 
tillfället i akt och undersök rummet. Är det verkligen ert gamla klassrum? Upplev 
rummet. När första låten är slut kan ni tala fritt, lite bakgrundsmusik kommer fortsätta 
även efter första låten. 
Jag kommer avsluta scenen. Hitta då en egen plats utan att tala med varandra. (Läs 
introduktionen.) 
(Nedan finns roller för 5, 4 & 3 personer.) 
 
Roller för 5 personer 
K. Som vuxen är du stabil och utåtriktad. Som barn däremot var du känslig och osäker. 
Idag skulle du beskriva dig som en lycklig människa. Såhär minns du dina 
klasskamrater: 
L var blyg och töntig. 
M och du grälade en gång. Om vad minns du inte. Ni slogs och du vann. 
N var tuff och ibland elak. Lite läskig. 
O var modig och snäll. Du var nog lite kär i O men vågade aldrig fråga chans.  
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L. Som vuxen är du stabil och utåtriktad. Som barn däremot var du känslig och osäker. 
Idag skulle du beskriva dig som en lycklig människa. Såhär minns du dina 
klasskamrater: 
K var modig och snäll. Du var nog lite kär i K men vågade aldrig fråga chans. 
M var blyg och töntig. 
N och du grälade en gång. Om vad minns du inte. Ni slogs och du vann.  
O var tuff och ibland elak. Lite läskig. 
 
M. Som vuxen är du stabil och utåtriktad. Som barn däremot var du känslig och osäker. 
Idag skulle du beskriva dig som en lycklig människa. Såhär minns du dina 
klasskamrater: 
K var tuff och ibland elak. Lite läskig. 
L var modig och snäll. Du var nog lite kär i L men vågade aldrig fråga chans. 
N var blyg och töntig. 
O och du grälade en gång. Om vad minns du inte. Ni slogs och du vann.  
 
N. Som vuxen är du stabil och utåtriktad. Som barn däremot var du känslig och osäker. 
Idag skulle du beskriva dig som en lycklig människa. Såhär minns du dina 
klasskamrater: 
K och du grälade en gång. Om vad minns du inte. Ni slogs och du vann.  
L var tuff och ibland elak. Lite läskig. 
M var modig och snäll. Du var nog lite kär i M men vågade aldrig fråga chans. 
O var blyg och töntig. 
 
O. Som vuxen är du stabil och utåtriktad. Som barn däremot var du känslig och osäker. 
Idag skulle du beskriva dig som en lycklig människa. Såhär minns du dina 
klasskamrater: 
K var blyg och töntig. 
L och du grälade en gång. Om vad minns du inte. Ni slogs och du vann.  
M var tuff och ibland elak. Lite läskig. 
N var modig och snäll. Du var nog lite kär i N men vågade aldrig fråga chans. 
 
Roller för 4 personer 
K. Som vuxen är du stabil och utåtriktad. Som barn däremot var du känslig och osäker. 
Idag skulle du beskriva dig som en lycklig människa. Såhär minns du dina 
klasskamrater: 
L var blyg och töntig. 
M var tuff och ibland elak. Lite läskig. 
N var modig och snäll. Du var nog lite kär i N men vågade aldrig fråga chans. 
 
L. Som vuxen är du stabil och utåtriktad. Som barn däremot var du känslig och osäker. 
Idag skulle du beskriva dig som en lycklig människa. Såhär minns du dina 
klasskamrater: 
K var modig och snäll. Du var nog lite kär i K men vågade aldrig fråga chans. 
M var blyg och töntig. 
N var tuff och ibland elak. Lite läskig. 
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M. Som vuxen är du stabil och utåtriktad. Som barn däremot var du känslig och osäker. 
Idag skulle du beskriva dig som en lycklig människa. Såhär minns du dina 
klasskamrater: 
K var tuff och ibland elak. Lite läskig. 
L var modig och snäll. Du var nog lite kär i L men vågade aldrig fråga chans. 
N var blyg och töntig. 
 
N. Som vuxen är du stabil och utåtriktad. Som barn däremot var du känslig och osäker. 
Idag skulle du beskriva dig som en lycklig människa. Såhär minns du dina 
klasskamrater: 
K var blyg och töntig. 
L var tuff och ibland elak. Lite läskig. 
M var modig och snäll. Du var nog lite kär i M men vågade aldrig fråga chans. 
 
Roller för 3 personer 
K. Som vuxen är du stabil och utåtriktad. Som barn däremot var du känslig och osäker. 
Idag skulle du beskriva dig som en lycklig människa. Såhär minns du dina 
klasskamrater: 
M var tuff och ibland elak. Lite läskig. 
L var modig och snäll. Du var nog lite kär i L men vågade aldrig fråga chans. 
 
L. Som vuxen är du stabil och utåtriktad. Som barn däremot var du känslig och osäker. 
Idag skulle du beskriva dig som en lycklig människa. Såhär minns du dina 
klasskamrater: 
K var tuff och ibland elak. Lite läskig. 
M var modig och snäll. Du var nog lite kär i M men vågade aldrig fråga chans. 
 
M. Som vuxen är du stabil och utåtriktad. Som barn däremot var du känslig och osäker. 
Idag skulle du beskriva dig som en lycklig människa. Såhär minns du dina 
klasskamrater: 
L var tuff och ibland elak. Lite läskig. 
K var modig och snäll. Du var nog lite kär i K men vågade aldrig fråga chans. 
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Experimenttillfälle 3 
Scen 6: ”Inför lykta dörrar” 
 
Inledning 
Ni är kvar i klassrummet. Ett klassrum ni nu känner väldigt väl. Det som ni trodde var 
en dröm har långsamt förvandlats till ett helvete. Det har gått ett år. Alla era försök att 
komma ut har varit förgäves. Varken dörrar eller fönster går att öppna. Det ni slår 
sönder är helt igen nästa morgon. Ni har hunnit med att hata och älska varandra, och 
sedan hata varandra igen. För en månad sedan blev någon av er så desperat att han eller 
hon begick självmord. Det gjorde fruktansvärt ont och efter en minut var han eller hon 
tillbaka i rummet igen, helt oskadd.  
Innan scenen börjar har det för första gången på ett år hänt något nytt. Ni har hört en 
röst. En annan persons röst och den har gett er instruktioner. Ni hörde rösten tydligt 
allihop men såg ingen person. Chocken av att något nytt har hänt har skakat om er 
allihop. Rösten sa följande: 
”Ni har nu varit här i exakt ett år. Ni får nu en chans att komma härifrån. Om femton 
minuter kommer ljuset släckas och ni hör min röst igen. Jag kommer be er att peka på 
två av de andra. Ni kan inte peka på er själva. Om tre eller fler pekar på dig kommer du 
att vakna upp till ditt gamla liv. Om två eller färre pekar på dig kommer du att stanna 
kvar här.” 
 
3 eller 4 roller 
”Ni har nu varit här i exakt ett år. Ni får nu en chans att komma härifrån. Om femton 
minuter kommer ljuset släckas och ni hör min röst igen. Jag kommer be er att peka på 
en av de andra. Ni kan inte peka på er själva. Om två eller fler pekar på dig kommer du 
att vakna upp till ditt gamla liv. Om en eller ingen pekar på dig kommer du att stanna 
kvar här.” 
 
Roller 
Ni kommer inte att få några skrivna roller den här gången. Jag vill istället att ni nu tar en 
minut och funderar. Hur skulle er roll utvecklas av att vara inlåst med de andra i samma 
klassrum i ett år?  
 
Jag ger er nu också frihet att hitta på saker om varandra. Medan ni spelar scenen är ni 
fria att hitta på saker som de andra rollerna har gjort. Säger ni att en annan roll gjort en 
sak under det gångna året så har rollen gjort det. Och om en annan roll hittar på att din 
roll gjort något, så är det så. 
Ni har alltså själva inte full kontroll över er historia. 
 
Förberedelse 
Hitta en egen plats i klassrummet. Blunda om ni vill och ta några djupa andetag. Hur 
har din roll utvecklats av att vara inlåst med de andra i ett år?  
Vad har hänt under året?  
Är det någon som har sårat dig mer än de andra? 
Jag läser snart introduktionen igen och sätter på musik. Ni börjar scenen när ni känner 
er redo. Liksom förra gången vill jag att ni inte talar med varandra under den första 
låten. Ni är alla chockade av att något nytt har hänt. Chockade av vad rösten sa. Är det 
sant? Kan ni bli fria? 
Jag avslutar scenen med att släcka i taket. Vänta med att peka på varandra, ni kommer 
att få resultatet. Hitta istället en egen plats utan att tala med varandra. (Läs inledningen) 
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Den Reflekterande Diskussionen 
 
Under den reflekterande diskussionen satt deltagarna i en cirkel i grupprummet. Den 
första rollen i alfabetet började. Vid experimenttillfälle 1 var det A. A fick välja en 
annan roll, till exempel B. Sedan tittade A på sitt formulär och läste vad A skrivit under 
Bs namn i de två nedre fälten. Vid experimenttillfälle 1 svaret på frågorna: Vad känner 
den andra roller för min roll? Vad gjorde min roll som kan ha påverkat den andra 
rollen till att känna så? B svarade med att läsa de två övre fälten under As namn på sitt 
formulär. Vid experimenttillfälle 1 svaret på frågorna: Vad känner min roll för den 
andra rollen? Vad gjorde den andra rollen som fick min roll att känna så? 
 
A berättade alltså först vad A trodde att B kände för A samt vad A gjort som A trodde 
kunde ha påverkat B till att känna så. B svarade med att berätta vad B verkligen kände 
för A samt vad B upplevde att A gjort som fick B att känna så. Efteråt reflekterade A 
och B kring resultatet. Ofta började A. Hur nära var As gissning den verkliga känslan? 
Om A hade misstagit sig på känslan som B kände för A, hur kunde vi förstå det? Efter 
reflektionen bytte A och B. B läste upp de två nedre fälten på formuläret under As namn 
och A läste upp de två övre fälten under Bs namn. A och B reflekterade igen. Slutligen 
släpptes resten av gruppen in i reflektionen. Proceduren började sedan om med att B 
valde en roll. När proceduren genomförts tio gånger hade alla fem deltagare pratat med 
alla. För att hålla reda på vem som talat med vem konstruerades en diskussionsmall där 
moderatorn skrev in deltagarnas rollnamn och drog streck mellan de som talat med 
varandra. Under experimenttillfälle 2 och 3 skrev moderatorn även ner det deltagarna 
sagt för att lättare kunna tydliggöra skillnader och likheter. Här följer ett exempel: 
 
A: ”Min roll tror att B känner gemenskap med min roll.” 
B: ”Min roll var irriterad på A” 
Moderatorn vänder sig till A: ”Din roll trodde att B kände gemenskap, men egentligen 
var B irriterad på din roll. Hur kan vi förstå det?” 
A svarar och sedan fortsätter A och B att reflektera. 
 
Moderatorns uppgift i den reflekterande diskussionen var att hålla på strukturen, skapa 
en trygg atmosfär, hålla deltagarna till ämnet och samtidigt lämna utrymme för 
reflektioner. Den huvudsakliga målsättningen med den reflekterande diskussionen var 
att träna deltagarnas mentaliseringsförmåga.  
 
Diskussionsmall: 
                                                           ____________ 
 
 
 
 
                    ____________                                                              ____________ 
   
 
 
 
 
                                   ____________                           ____________ 
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Det hölls ett kort föredrag under experimenttillfälle 1. Det hölls för att gruppen skulle få 
en gemensam definition av vad en känsla var, samt att gruppen skulle ha flera känslor 
uppskrivna på whiteboardtavlan som stöd när de senare fyllde i det första formuläret. I 
början av föredraget ställdes frågan från uppgift 1: ”Vilka är känslorna?” Alla 
gruppens svar skrevs upp på whiteboardtavlan. Varje experimentgrupp ropade 
gemensamt upp minst ett trettiotal känslor innan moderatorn avslutade och fortsatte med 
föredraget. Här följer föredraget: 
 

Känsloföredrag 
 
Vad är en känsla? Vilka är känslorna? (Skriv upp deras förslag på tavlan) 
Man kan säga att en känsla har tre olika beståndsdelar: en tanke (”jag känner mig så 
ledsen”), en kroppslig upplevelse (att bröstkorgen och halsen dras samman och ögonen 
tåras) och en handlingsimpuls (att dra sig undan och gråta). För att kunna använda sig 
av en känsla fullt ut bör du ha kontakt med alla tre beståndsdelarna. 
Det finns alltid en anledning till att du drabbas av en känsla, även om det kan kännas 
som att den kommer som en blixt från klar himmel. Det är ofta frestande att lägga locket 
på och hålla undan svåra känslor, men om du ska må bra och vill känna dig riktigt 
levande måste du istället utforska dina känslor och försöka få bra kontakt med dem. Det 
kan även vara viktigt att undersöka ursprunget eller anledningen till att du drabbades av 
en känsla. En viktig forskare när gäller känslor är den amerikanska psykologen och 
filosofen Silvan Tomkins. Han hävdar att det finns nio känslor.  
 
Två positiva: (handlingsimpulser) 
Nyfikenhet som får dig att närma dig sådant som är bra för dig. 
Glädje  som får dig att stanna kvar i situationer som är bra för dig. 
En neutral: 
Förvåning som får dig att stanna upp och ompröva situationen. 
Sex negativa: 
Ilska  som får dig att försvara dig mot hot. 
Rädsla  som får dig att fly från sådant som kan vara farligt. 
Sorg   som får dig att känna behov av omsorg och återhämtning. 
Skam som hindrar dig från att bli så berusad av nyfikenhet eller glädje att du 

bryter mot sociala regler. 
Äckel  som får dig att spotta ut sådant som är giftigt. (smak) 
Avsky  som får dig att hålla dig undan från sådant som är giftigt. (lukt) 
 
Andra forskare lägger till ytterligare känslor: (bl.a. Paul Ekman och Leigh McCullough) 
Omtanke om andra (Kärlek), Omtanke om sig själv (hälsosam Stolthet), Sexuell lust, 
Ångest, Lättnad och Emotionell smärta. Forskarvärlden är inte överens om vilka 
känslorna är, men Silvan Tomkins nio grundkänslor är några av de mest utbredda. 
Man kan också dela in varje känsla i en konstruktiv och en destruktiv variant. Det vill 
säga känslan kan vara konstruktiv för en själv eller destruktiv för en själv. Om vi tar 
Sorg som exempel. En destruktiv sorg skulle då vara depressionen som leder till 
hopplöshet, förtvivlan och självhat. En konstruktiv sorg däremot upplevs som en 
lättnad. Det är en sorg som förlöser något och leder till acceptans. Även om en sådan 
sorg kan vara jobbig är den samtidigt väldigt befriande. Om vi istället tar Ilska som 
exempel. En destruktiv ilska kan vara aggressionen som ofta göra saker värre. En 
konstruktiv ilska kan både skapa lättnad och en lösning på problemet. Att bli arg när 
man blir illa behandlad är ett exempel på en konstruktiv ilska. Har ni några frågor? 




