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Abstract 

 

The present study aimed to investigate possible correlations between experiential 

avoidance and mentalizing and how those two concepts were related to anxiety and 

quality of life. 40 patients who seeked help in two public health care clinics were asked to 

participate and to measure their view on those concepts on the following tests: 

Acceptance and Action Questionnaire II, Brunnsviken Brief Quality of Life, The 

reflective Functioning Questionnaire and Beck´s Anxiety Inventory. The result showed 

that there was a significant and strong positive correlation between experiential avoidance 

and “insecurity about mentalization”, which means a lack of capacity for mentalization. 

The result from the correlation between experiential avoidance and “security of 

mentalization”, which indicates a lack of capacity of mentalization, showed a significant 

medium strong negative correlation. Between experiential avoidance and anxiety the 

study found a significant medium strong correlation and between experiential avoidance 

and quality of life there was a significant negative light correlation. Also between 

“insecurity about mentalization” and anxiety there was a significant positive light 

correlation. No significant correlations were found between “security about 

mentalization” and anxiety, between quality of life and “security about mentalization” or 

between quality of life and “insecurity about mentalization”. 

These findings indicates that, as shown in previous studies, the concept of experiential 

avoidance and mentalizing share common features. Both concepts show relations to 

anxiety as predicted. Regarding Quality of life the results showed significant relation only 

to experiential avoidance. The findings suggests that a transdiagnostic approach to 

improve mentalizing and decrease experiential avoidance may be useful for patients with 

anxiety related problems. 

 

 

 

Keywords: Experiential avoidance, Mentalization, Quality of life, Anxiety.  
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Sammanfattning 

 

Denna studie syftade till att undersöka möjliga korrelationer mellan upplevelsebaserat 

undvikande och förmågan till mentalisering och hur dessa begrepp relaterar till ångest 

och livskvalité. 40 patienter som sökte vård på två vårdcentraler tillfrågades om att delta i 

studien genom att skatta sig på följande formulär: Acceptance and Action Questionnaire 

II, Brunnsviken Brief Quality of Life, The reflective Functioning Questionnaire and 

Beck´s Anxiety Inventory. Resultaten visade en stark positiv korrelation mellan 

upplevelsebaserat undvikande och skalan “osäkerhet om mentala tillstånd”, som 

beskriver bristande mentaliseringsförmåga. Mellan upplevelsebaserat undvikande och 

“säkerhet om mentala tillstånd”, vilket indikerar en bristande mentaliseringsförmåga, 

framkom en signifikant medelstark negativ korrelation. Upplevelsebaserat undvikande 

visade sig korrelera med ångest med en positiv signifikant medelstark effekt. Mellan 

upplevelsebaserat undvikande och livskvalité fann studien en signifikant svag negativ 

korrelation. “Osäkerhet om mentala tillstånd visade sig korrelera signifikant i relation till 

ångest med svag effekt. Studien fann ingen signifikant korrelation mellan “säkerhet om 

mentala tillstånd och graden av ångest, mellan livskvalité och “säkerhet om mentala 

tillstånd” eller mellan livskvalité och “osäkerhet om mentala tillstånd”.  

 Dessa fynd indikerar i likhet med tidigare studier att begreppen upplevelsebaserat 

undvikande och förmåga till mentalisering delar egenskaper. Båda begreppen visade sig 

korrelera med ångest. Livskvalité visade signifikant korrelation endast till 

upplevelsebaserat undvikande. Dessa resultat visar att ett behandlingsfokus med mål att 

förbättra mentaliseringsförmåga och minska upplevelsebaserat undvikande kan hjälpa 

patienter med ångestrelaterade problem.  

 

 

 

 

Nyckelord: Upplevelsebaserat undvikande, mentalisering, livskvalité, ångest.  
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Tack 

 

Först av allt vill vi tacka alla de patienter som tackat ja till att medverka till studien och som 

därmed gjort den möjlig att genomföra. Vi vill också framföra ett stort tack till vår handledare, 

Per Johnsson, som guidat oss genom arbetet och gett hopp och lugn inför genomförandet. 

Slutligen vill vi tacka våra respektive familjer som stöttat och haft tålamod med allt vad det 

innebär, i form av tid och icke delad uppmärksamhet, att genomföra en studie parallellt med 

pågående kliniskt arbete och familjeliv. 
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Inledning 

 

Utifrån den kliniska vardag som det innebär att arbeta som psykolog inom primärvården 

har studien utformats för att utveckla förståelsen för transdiagnostiska mekanismer som har 

relevans för ångest och upplevd livskvalité. En central mekanism inom inlärningspsykologi, som 

är grunden för kognitiv beteendeterapi, är upplevelsebaserat undvikande. Upplevelsebaserat 

undvikande definieras som en ovillighet att vara i kontakt med stressande privata erfarenheter 

såsom minnen, tankar, känslor även då dessa undvikanden skapar negativa konsekvenser på lång 

sikt (Hayes, 1996). Upplevelsebaserat undvikande utgör en central mekanism i ett flertal 

psykopatologiska tillstånd (Chawla & Ostafin, 2007; Rochelle & Davidson, 2014) och verkar 

mer generellt kunna betraktas som en sårbarhetsfaktor i förhållande till grad av upplevd stress 

(Bardeen, Fergus, & Orcutt, 2013). Mer specifikt kan upplevelsebaserat undvikande kopplas till 

generaliserad ångest (Dalrymple & Herbert, 2007), depression (Thomas, Raynor, & Ribott, 

2006) och missbruk (Buckner, Zvolensky, Farris, & Hogan, 2014). 

Ett annat centralt psykologiskt begrepp är mentaliseringsförmåga. Med 

mentaliseringsförmåga avses den mentala process genom vilken en individ tolkar egna eller 

andras agerande som meningsfulla baserat på personens behov, känslor, önskningar och motiv. 

Svårigheter i mentaliseringsförmåga är relaterat till svårigheter med bland annat affektreglering 

vilket leder till maladaptiva copingstrategier (Laurenssen et al., 2016). Utifrån ovanstående 

forskning formuleras antagandet att en ökad förståelse av hur upplevelsebaserat undvikande 

förhåller sig till mentaliseringsförmåga, livskvalitet och ångest skulle kunna förbättra och 

effektivisera behandlingen av de patienter med ångestsyndrom som vi möter dagligen. 

 

Ångest 

Definition av ångest. Även då ångest är ett begrepp som de flesta av oss använder i 

vardagen går det inte att hitta en enhetlig definition och avgränsning av det. På 1177 Vårdguiden 

kan man finna definitionen “Ångest är en intensiv känsla av obehag och oro som känns i 

kroppen”. Det ges exempel på ångest som “ett tryck över bröstet”, “att hjärtat slår snabbt eller 

hårt” samt en förklaring kring ursprung att “Ångest är reaktioner från nervsystemet som du inte 

kan styra själv”. Kåver (2009) beskriver ångest som en hyperkänslighet för hot i kombination 

med att individen fastnat i destruktiva flykt och undvikandebeteenden. Kåvers beskrivning 
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stämmer överens med forskning som visat att strukturer i det limbiska systemet är mer lättretliga 

hos personer som utvecklar ångest och förstämningssyndrom samt att dessa personer också har 

nedsatt aktivitet i kortikala strukturer som reglerar och inhiberar känslor (Shin & Liberzon, 

2010). I manualen för Unified Protocol definierar Barlow (2011) ångest som en 

framtidsorienterad känsla som uppstår i närvaro av oförutsägbarhet eller brist på kontroll i en 

potentiellt negativ eller farlig situation. Vidare beskrivs hur känslan signalerar behov av 

vaksamhet och att omdirigera uppmärksamhet och beteenden riktade mot eventuella faror. 

Således går det att se hur ångest innehåller såväl fysiologiska, kognitiva som beteendemässiga 

komponenter. Sammanfattningsvis kommer vi i denna uppsats betrakta ångest som 

överaktivering av fysiologiska responser relaterat till hot, en nedsatt upplevelse av kontroll samt 

överaktivering av flykt och undvikande. 

Anxiety sensitivity. Anxiety sensitivity (AS) definieras av Reiss (1991) som en varaktig 

rädsla för symtom relaterade till arousal och som har sitt ursprung i att symtom tolkas på ett 

katastrofalt sätt på så sätt att dessa förväntas att få allvarliga konsekvenser för individen. 

Beroende på vilka katastrofala följder individen tror skulle kunna inträffa som konsekvens av 

ångest kan denna förväntas få en förhöjd vaksamhet för tecken på ångest, oroa sig för att få 

ångest samt vilja undvika potentiellt ångestväckande symtom. AS kan ses som en mer 

övergripande process och riskfaktor för utvecklande av olika typer av ångestsyndrom (Naragon-

Gainey & Watson, 2018). Olika aspekter av AS är rädsla för kognitiva symtom, rädsla för 

fysiska symtom samt rädsla för symtom som kan ge negativa sociala konsekvenser (Olthuis, 

Watt, & Stewart, 2014). I denna studie visades det att dessa olika subgrupper av AS kan kopplas 

till olika typer av psykiska problem som depression (rädsla för kognitiva symtom), 

paniksyndrom (rädsla för fysiska symtom) och social ångest (rädsla för sociala konsekvenser pga 

symtom). AS har även visat sig innebära en funktionsnedsättning i sig för individer som inte 

uppfyller diagnoskriterierna för någon ångeststörning (Korte, Brown, & Schmidt, 2013). 

Behavioral inhibition system. Behavioral inhibition system (BIS) kan betraktas som 

såväl ett neuropsykologiskt som beteendemässigt konstrukt (Morgan, 2006). BIS Organiserar 

beteende respondent till stimuli som signalerar inlärt aversiva händelser såsom bestraffande 

händelser eller att en belönande händelse upphör. Även helt nya händelser, stimuli med stark 

intensitet och stimuli med nedärvd disposition att uppleva rädsla såsom höjder, spindlar kan 

trigga BIS (Hirshfeld-Becker et al., 2008). Neuropsykologiskt går det att se hur stimuli bestående 
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av ambivalent eller hotfullt material leder till aktivitet i limbiska systemet som i sin tur styr 

beteendet hos individen till tillbakadragande, omfokusering mot hot och fysiologisk 

uppvarvning. För ett barn med lättaktiverat BIS skulle det kunna innebära ett försämrat 

utvecklande av självreglering och en kognitiva bias som i sin tur förvanskar 

informationsprocessande (Bijttebier, Beck, Claes, & Vandereycken, 2009). 

Neuroticism. Ett begrepp beskrivande personlighetsdrag som ursprungligen använts av 

Hans Eysenck i sin bok om personlighets Dimensions of personality 1947. Barlow, Sauer-

Zavala, Carl, Bullis, & Ellard (2014) definierar neuroticism som en tendens att uppleva frekventa 

och intensiva emotioner i respons till olika former av stress. Emotionella responser förknippade 

med neuroticism är ångest, rädsla, irritabilitet, ilska, sorg. De vanligaste emotionella responserna 

enligt författarna är ångest och depressivitet . Tillsammans med dessa emotioner finns en 

upplevelse av världen som otrygg och farlig samt en bristande tilltro till den egna förmågan att 

kunna hantera problem. Personer som ligger högt på personlighetsdraget neuroticism är också 

mer benägna att använda sig av undvikande. Neuroticism ska enligt Barlow et al (2014) ses som 

en temperamentsfaktor som beror såväl på genetik som inlärningshistoria. Neuroticism innebär 

en sårbarhet och inverkar på känslomässiga störningar som depression, generaliserat 

ångestsyndrom, social ångest, tvångssyndrom och posttraumatiskt stressyndrom (Brown & 

Barlow, 2009).  

 

Livskvalité 

Ofta har psykiskt välbefinnande beskrivits som avsaknad av psykiskt illabefinnande. 

Subjektivt upplevd livskvalité bör ses i en vidare betydelse i termer av självupplevd 

tillfredsställelse med viktiga livsområden såsom fritid, möjlighet till utbildning, relationer 

(Katschnig, 2006). WHO definierar livskvalité som “individens upplevelse av dess plats i livet 

relaterat till den kontext, kultur och värderingssystem som den lever i samt i relation till 

individens personliga mål, förväntningar, värderingar och intressen” (författarnas översättning) 

(WHOQOL Group, 1993). I de skattningar av livskvalitet som använts i exempelvis Quality of 

Life Inventory (QOLI) och därmed även för Brunnsviken Brief Quality of Life Inventory (BBQ) 

har en sammanvägning av individens yttre livsvillkor, inre psykologiska tillstånd och 

mellanmänskliga relationer varit vägledande (Frykheden, 2014). För såväl klinisk verksamhet 

som forskning är ett subjektivt mått på livskvalitet ett viktigt komplement till de 
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symtomskattningar som vanligtvis används i klinisk psykologi och inom psykiatri (Lindner et al., 

2016). Skattningar av negativa känslosymtom och psykiatriska symtom ger inte en full bild av 

patientens framsteg i en psykoterapi eller av deras mående (Watson, Clark, & Carey, 1988). 

Berghoff, Forsyth, Ritzert, & Sheppard 

(2014) visar hur livskvalité för patienter med hög ångest i högre grad kan förklaras utifrån 

användande av upplevelsebaserat undvikande än av ångestsymtomens svårighetsgrad i sig. På så 

sätt bör behandling som syftar till att höja individens livskvalité innefatta interventioner som 

syftar till att minska upplevelsebaserat undvikande. 

 

Upplevelsebaserat undvikande 

Definition av upplevelsebaserat undvikande. Begreppet upplevelsebaserat undvikande, 

en översättning av engelskans Experiential avoidance (EA), är hämtat från (Hayes, Wilson, 

Gifford, Follette, & Strosahl, 1996). Där beskrivs upplevelsebaserat undvikande som det 

fenomen som inträffar när en person är ovillig att vara i kontakt med särskilda privata 

upplevelser (tex koppssensationer, känslor, tankar, minnen, beteendeimpulser) och agerar i syfte 

att förändra formen eller frekvensen av dessa händelser och kontexten vari de uppstår. Det går att 

se hur begreppet upplevelsebaserat undvikande har paralleller inom de större psykoterapeutiska 

inriktningarna. Hayes et al. (2004) ger exempel på hur upplevelsebaserat undvikande historiskt 

har uppmärksammats i olika terapiformer såsom psykoanalysens intresse för 

försvarsmekanismer, den existentiella psykoterapins intresse att reducera försvaren mot 

dödsångest och den klientcentrerade terapins försök att öka medvetenheten om känslor och 

attityder. I samtliga dessa terapiinriktningar finner vi en central strävan att hjälpa klienten att på 

olika sätt närma sig svårigheter som klienten försöker undvika. Mekanismerna som anses ligga 

till grund för klientens undvikande/försvar förklaras teoretiskt på olika sätt, men uppvisar stora 

likheter i funktionen av att minska kontakten med oönskade inre upplevelser (Hayes et al. 2004). 

Det upplevelsemässiga undvikandet kan ta sig olika former. En person med ångest kan 

välja att dricka alkohol medan en annan kommer att avstå från att gå ut bland andra människor. 

Beroende på det sätt en person undviker sina inre upplevelser kan vi enligt Hayes et al. (1996) 

klassificera problemet på olika sätt såsom alkoholism, agorafobi, tvång och depression för att 

nämna några exempel. Den inre upplevelsen som önskas undvikas kan också variera. Tex kan en 

deprimerad person önska undvika trötthet och negativa tankar, en person med paniksyndrom kan 
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vilja undvika fysiologiska manifestationer av ångest, en person med OCD skrämmande och 

påträngande tankar. (Hayes et al., 1996). 

Barlow et al (2014) beskriver olika former av upplevelsebaserat undvikande såsom att 

individen undviker aktiviteter helt och hållet, att försöka minska eller undvika obehag i en 

situation där individen inte kan fly eller undvika helt (subtilt undvikande) samt försök till att 

emotionellt undertrycka eller ruminera (kognitivt undvikande). Konsekvenserna av undvikandet 

på kort sikt innebär lättnad från lidande i stunden men får på längre sikt konsekvensen att lidande 

tar allt större plats samtidigt som livsutrymmet krymper. Undantryckande av tankar kan till och 

med förstärka desamma och medföra att de blir mer intensiva och återkommer ofta (Harris, 

2009). Emotionellt undvikande innebär försök att kontrollera och trycka undan obehagliga och 

skrämmande inre upplevelser vilket visat sig resulterar i ökad fysiologisk aktivering. Rumination 

i form av repetitivt tänkande och fokus på obehagliga inre upplevelser och dess orsaker, dess 

betydelser för individen samt framtida konsekvenser leder också ofta till mer rumination och 

förstärker negativa känslor (Barlow et al., 2014). 

Upplevelsebaserat undvikande relaterat till rädsla för ångest (AS). I en studier av 

Kämpfe et al (2012) lyfter författarna fram stöd för hur rädsla för ångestrelaterade symtom mätt 

med ASI (Anxiety Sensitivity Index) leder till minskad kontakt med värderade mål i närvaro av 

upplevelsebaserat undvikande mätt med AAQ-II. De drar slutsatsen att det upplevelsemässiga 

undvikandet i sig ska ses som en medierande faktor i förhållande till AS då undvikandet 

resulterar i ökad oro och ett mer kringskuret liv. AS har också visat sig vara positivt korrelerat 

med graden av upplevelsebaserat undvikande (Papachristou, Theodorou, Neophytou, & 

Panayiotou, 2018; Berghoff, Forsyth, Ritzert, & Sheppard, 2014). Hayes et al. (2004) beskriver 

hur de inte ser ångesten i sig som problemet i relation till olika ångeststörningar utan individens 

tendens att ta ångesten bokstavligt och utifrån detta kämpa emot och försöka undvika ångesten. 

Målet med den behandling (Acceptance and commitment therapy), som författarna förespråkar, 

är att hjälpa individen att vidkännas det den redan känner och tänker. 

Upplevelsebaserat undvikande relaterat till BIS. I en studie där man tittade på 

tonåringar med social fobi visade resultatet i studien på att lättaktiverad BIS korrelerar med såväl 

AS som med upplevelsebaserat undvikande. (Papachristou et al., 2018). Detta tolkar författarna 

som att lättaktiverat BIS tillsammans med AS leder till ökad ångest genom förhöjd reaktivitet vid 

tecken på hot samt genom inlärning via upprepade erfarenheter av negativa händelser i närvaro 
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av ångestsymtom. I studien fann man även ett samband mellan BIS och upplevelsebaserat 

undvikande relaterat till social ångest. Detta samband förklaras med att förhöjd negativa 

emotionell reaktivitet i sociala situationer leder till ökad användning av upplevelsebaserat 

undvikande i syfte att minska det obehag individen upplever. 

Pickett, Bardeen & Orcutt (2011) kunde visa samband mellan BIS och upplevelsebaserat 

undvikande samt mellan BIS och PTSD-symtom vilket enligt författarna påvisar hur BIS 

känslighet verkar vara relaterat till svårigheter med känsloreglering. I en annan studie av Pickett, 

Lodis, Parkhill & Orcutt (2012) påvisades ett samband mellan upplevelsebaserat undvikande och 

lätt aktiverat BIS för såväl män som kvinnor. Detta skulle enligt författarna kunna förstås som att 

personer med lätt aktiverat BIS i högre utsträckning rapporterar ovillighet att uppleva inre 

händelser vilket borde öka sannolikheten för användande av upplevelsebaserat undvikande. 

Upplevelsebaserat undvikande och psykopatologi. Enligt Harris (2009) är det det 

upplevelsebaserade undvikandet av känslor och inte ångesten, nedstämdheten eller tröttheten 

som är roten till lidande och psykopatologi, “troligen den i särklass mest avgörande faktorn i all 

psykopatologi”. Hayes et al. (1996) diskuterar hur substansberoende, paniksyndrom, 

tvångssyndrom och borderline personlighetsstörning alla uppvisar samma mönster där 

oacceptabla inre upplevelser undviks, ineffektiva undvikandestrategier medför lidande. Det finns 

bevis för att upplevelsebaserat undvikande påverkar psykisk hälsa negativt. I en genomgång av 

forskningsläget rörande upplevelsebaserat undvikande och psykopatologi kunde Chawla & 

Ostafin (2007) konstatera att ovillighet att vara i kontakt med aversiva upplevelser kunde 

kopplas till en rad olika psykiska hälsoproblem samt hur denna strategi också påverkade 

svårighetsgraden i olika problem. Författarna kunde se hur upplevelsebaserat undvikande 

påverkar förhållandet mellan dysfunktionella copingstrategier och psykologisk stress. 

I en studie jämfördes personer med social ångest med en kontrollgrupp där personerna 

inte uppfyllde kriterierna för en ångestdiagnos (Kashdan et al., 2013). Deltagarna fick under två 

veckor beskriva sina sociala interaktioner. Det visade sig att upplevelsebaserat undvikande var 

en tydligare prediktor för diagnosen social ångest än den grad av ångest i sig personerna 

upplevde i olika sociala situationer. Studien visade också att graden av upplevelsebaserat 

undvikande korrelerade med minskad tillgång till positiva förstärkare i vardagen. I en studie 

undersöktes hur upplevelsebaserat undvikande minskade efter två olika behandling av GAD. Det 

visade sig att såväl Tillämpad avslappning som Acceptansbaserad beteendeterapi ledde till 
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minskning av upplevelsebaserat undvikande samt att minskning av upplevelsebaserat 

undvikande i sig bäst förklarade minskade symtom av GAD samt ökad livskvalité (Eustis, 

Hayes-Skelton, Roemer, & Orsillo, 2016). I en studie av Fernández de la Cruz et al. (2013) 

visade sig upplevelsebaserat undvikande vara en mer generell sårbarhetsfaktor vid tvång och det 

var en måttlig korrelation mellan graden av tvång och graden av upplevelsebaserat undvikande. 

Abramowitz, Lackey, & Wheaton (2009) visar på liknande resultat där upplevelsebaserat 

undvikande tolkas som en mer generell sårbarhetsfaktor vid tvång, jämfört med mer specifika 

faktorer som tvångsrelaterade kognitioner. 

I en annan studie med fokus på personer med tvångsmässig personlighetsstörning 

framkom ett tydligt samband mellan graden av upplevelsebaserat undvikande och 

svårighetsgraden i symtomen. Förutom detta framkom också ett negativt samband mellan graden 

av upplevelsebaserat undvikande och livskvalite för gruppen (Wheaton & Pinto, 2017). Pickett, 

Bardeen, & Orcutt (2011) kunde i en studie av kvinnor som upplevt trauma också påvisa 

samband mellan graden av upplevelsebaserat undvikande och graden av PTSD-symtom. 

Författarna kunde också visa att denna korrelation inte endast förklarades av undvikande-

symtom vid PTSD då upplevelsebaserat undvikande även korrelerade med symtom på 

återupplevande och överspändhet. 

Sharp, Kalpakci, Mellick, Venta, & Temple (2014) undersökte symtom relaterade till 

ångest, depression och borderline personlighetsstörning i en stor och heterogen grupp ungdomar 

som gick på highschool. De kunde visa på hur upplevelsebaserat undvikande fungerade som en 

underliggande psykologisk process relaterat till samtliga ovanstående problem. Forskarna kunde 

även visa på att graden av upplevelsebaserat undvikande predicerade graden av symtom vid 1-års 

uppföljning. En slutsats som dras från dessa fynd är vikten av att ha ett mer transdiagnostisk 

angreppssätt såsom ACT, DBT och Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) då dessa behandlingar 

alla inbegriper att minska upplevelsebaserat undvikande som en central del i behandlingen 

(Sharp et al. 2014). Undvikande av inre upplevelser är ett centralt fokus i den 

Mentaliseringsbaserade terapin då mentalisering kräver förmåga att kunna reflektera över det 

egna och andras medvetanden, öppet och utan dömande (Bateman & Fonagy, 2012).  
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Mentalisering 

Definition av mentalisering. Mentalisering har beskrivits som “Att se sig själv utifrån 

och andra människor inifrån” och handlar om att förstå att det inte går att veta men att ändå med 

nyfikenhet och med intresse försöka förstå sig själv och andra (Rydén & Wallroth, 2008). 

Mentalisering kan också ses som en form av social kognition där vår mentala 

föreställningsförmåga möjliggör för oss att uppleva och tolka mänskligt beteende (Bateman & 

Fonagy, 2012). Mentalisering är samma som förmågan att förstå vårt eget och andras beteende 

utifrån inre mentala tillstånd som känslor, tankar, önskningar och impulser (Wennerberg, 2010). 

Utan förmåga till mentalisering saknar vi förmågan till upplevelse av ett själv, av konstruktiva 

sociala relationer, av ömsesidighet i relationer och av personlig trygghet (Bateman & Fonagy, 

2012). Mentalisering kan beskrivas utifrån fyra olika dimensioner: Den “kognitiva/affektiva 

dimensionen” handlar om hur vi förmår reflektera kring affektiva upplevelser samt tankar och 

kognitioner. “Själv/andra dimensionen” rör förmågan att reflektera över vad som pågår i ens 

egna eller andras sinnen. Den “implicita eller explicita” dimensionen innebär att mentalisering 

kan ske både automatiserat och medvetet och med avsikt. Den sista dimensionen rör “inre eller 

yttre” mentalisering och berör huruvida förståelsen för mentala tillstånd baserar sig på inre motiv 

och intentioner eller på yttre synbara förändringar i till exempel ansiktsmimik eller gester. 

Mentalisering beskrivs som nödvändig för såväl intra- som interpersonella färdigheter såsom hur 

individen kan reglera sina affekter och förmåga till intoning, empati och begripliggörande av 

eget och andras beteende utifrån mentala tillstånd (Bo, Fonagy, Sharp & Kongerslev, 2017). 

Mentalisering och anknytning. Mentaliseringsförmågan utvecklas under barnets fyra-

fem första år och är ett resultat av barnets kognitiva och emotionella utveckling (Wennerberg, 

2010). Människan drivs av fantasier, behov och önskemål. Det lilla barnets anknytning till sina 

vårdnadshavare handlar om överlevnad, trygghet och att utvecklas mot en ökad självständighet 

(Rydén & Wallroth, 2008). Anknytningsbeteendet är evolutionärt starkt knutet till vår 

överlevnad genom att vara förknippat med några av våra starkaste känslor. Genom ett 

framgångsrikt upprättande av närhet till anknytningspersonen upplever barnet starka känslor av 

kärlek och då anknytningsrelationen är hotat upplever barnet ångest och vrede. Dessa starka 

känsloreaktioner har vi för att till nästan vilket pris som helst upprätthålla våra 

anknytningsrelationer. Då ensamhet för ett människobarn, som tillhörande en nomadiserande 

däggdjursart, är ett livshotande tillstånd innebär detta att anknytning därför handlar om liv och 
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död (Wennerberg, 2010). Mentaliseringsförmågan gör det möjligt för barnet att veta, och läsa av, 

när målet med anknytningen är uppnått och när det därmed kan avsluta sitt anknytningsbeteende 

för just den stunden. Anknytning och utvecklande av mentalisering hör på så vis ihop och har 

stor betydelse för reglering av affekter. För att kunna reglera affekter är det av också av 

betydelse att kunna sätta känslor i ett större sammanhang och kunna förstå dem och ge dem 

mening. Vid en fungerande mentalisering kan man både identifiera en affekt, vilket skapar 

kontroll, modulera affekten dvs hålla kvar den och modifiera den, och sedan ge uttryck för den i 

en kommunikation. Denna mentaliseringsprocess kallas också för mentaliserad affektivitet och 

kan ses som en stötdämpare för affekter (Rydén & Wallroth, 2008). 

Mentalisering ur ett evolutionsperspektiv. Människan har evolutionsmässigt utvecklat 

förmågan att (till skillnad från de flesta djur) hejda den handling som ligger först till hands i en 

given situation och kunna leva sig in i den andres situation och bättre förstå varför hen gör som 

hen gör. Istället för att välja den handling som från börjat verkat rimligast kan vi modifiera vårt 

handlande så att det fungerar bättre och även långsiktigt gynnar oss. Förmågan till mentalisering 

gör också att vi blir bättre rustade att förstå och lösa konflikter. Mentaliseringsförmågans 

utveckling genom speglingsprocesser i anknytningsrelationer gör att vi ständigt skapar bilder av 

oss själva och vem vi är. Dessa bilder hjälper oss sedan att förstå både våra egna och andras 

känslor och tankar. Då människan på detta sätt utvecklar en kontinuerlig upplevelse av självet så 

bidrar detta till att skapa mening och sammanhang. Detta möjliggör att hon sätter upp långsiktiga 

och strategiska mål för sitt beteende vilket är fördelaktigt ur ett evolutionsperspektiv (Rydén & 

Wallroth, 2008). 

Två typer av mentaliseringssvårigheter. Svårighet med mentalisering kan i sina 

extremer yttra sig på två olika sätt. Den ena typen beskrivs som hypomentalisering vilket 

beskriver en oförmåga att se och reflektera över det egna och andras medvetanden bortom det 

direkt observerbara. Den andra typen av mentaliseringssvårighet benämns som 

hypermentalisering. Det senare begreppet beskriver ett beteende av att generera överdrivet säkra 

representationer av motiv och inre drivkrafter relaterat till andras och egna handlingar utan 

tillräcklig information att underbygga dessa slutsatser. Individer som hypermentaliserar kan ofta 

bedöma att deras mentaliseringsförmåga är speciellt väl utvecklad. En välfungerande 

mentaliseringsförmåga bygger på en balanserad förståelse för egna och andras inre tillstånd samt 

en förståelsen att människors medvetanden inte är helt transparenta (Fonagy et al. 2016). 
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Mentalisering och psykisk ohälsa. Alla svåra psykologiska störningar kan förklaras 

utifrån mentala brister eller oförmågor. Dessa brister kan röra tankeinnehåll (såsom vid ältande 

eller kognitiva förvrängningar), minne (såsom vid PTSD då traumaminnen vidmakthålls i vårt 

medvetande), svårigheter med att uppleva sitt själv som sammanhållen (som vid emotionell 

instabil personlighetsstörning), störningar i upplevelse av sin självbild (främst förekommande 

vid ätstörningsproblematik men även som konsekvens av sexuella övergrepp), samt störningar i 

det sociala som tar sig uttryck i nära relationer (som vid antisocial personlighetsstörning). 

Gemensamt i ovanstående brister är att det föreligger en minskad eller bristande förmåga till 

mentalisering kring sitt sig själv och andra (Bateman & Fonagy 2012). 

I en studie av Laurenssen et al. (2016) beskrivs hur borderline personlighetsstörning, som 

bestående av just svårigheter i mentalisering tar sig uttryck i störningar i affektreglering och 

uppmärksamhetsstyrning. Studien visar på ett samband mellan borderline personlighetsstörning 

och lågt skattad livkvalité och lyfter vikten av att erbjuda psykoterapi med fokus på att öva upp 

mentaliseringsförmågan, så kallad Mentaliseringsbaserad psykoterapi. Flera andra studier har 

också visat på ett samband mellan lågt skattad livskvalité på EQ-5D hos personer med borderline 

personlighetsstörning (IsHak et al., 2013). 

Förmågan att mentalisera utgör ett skydd mot traumatisering dels genom att vi lättare kan 

förstå våra egna och andras handlingar men också genom att den hjälper oss att hålla en viss 

distans till våra känslor och upplevelser. Detta gör att vi ökar chanserna att bearbeta och 

integrera upplevelser istället för att isolera den obehagliga upplevelsen. En person som har en väl 

utvecklad mentaliseringsförmåga kan också undvika att råka ut för interpersonella trauman 

genom att läsa av andra och därmed kunna upptäcka när en situation är potentiellt farlig. Vid en 

utvecklad PTSD och vid andra traumarelaterade störningar har den traumatiska händelsen inte 

integrerats och vi försöker att hålla den inre och yttre verkligheten isär men också att hålla delar 

av den inre verkligheten borta. Traumabearbetningen handlar om att öva på att mentalisera kring 

det som har hänt i en trygg miljö och integrera den svåra upplevelsen i medvetandet (Rydén & 

Wallroth, 2008). 

Mentalisering - en brygga mellan psykodynamisk terapi och kognitiv 

beteendeterapi. Björgvinsson & Hart (2006) framhåller hur det finns en konceptuell 

överlappning mellan KBT och psykodynamisk psykoterapi. Särskild tyngd på 

mentaliseringsförmåga ses i de KBT metoder som kallas för tredje generationens KBT och då 
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särskilt i Metakognitiv psykoterapi, Mindfulness och ACT (Hayes, Luoma, Bond, Masuda, & 

Lillis, 2006). Det sistnämnda fokuserar förutom på uppmärksamhetsträning och mindfulness 

även på “kognitiv defusion” vilket är en del i att mentalisera (Allen, 2008). 

Mentalisering och metakognition. En person med social ångest blir lätt medvetna om 

och skrämda av sina fysiologiska symtom såsom rodnad eller hjärtklappning vilket i sin tur 

förstärker ångesten. För att kunna bryta detta beteende behöver personen kunna styra sin 

uppmärksamhet och bryta sina antagande om vara centrum för uppmärksamheten. Detta kräver 

ett metakognitivt perspektiv på sig själv, sina tankar och sitt beteende vilket utgör samma 

mekanism som mentalisering och den uppmärksamhet som utgör en fundamental del i densamma 

(Allen, 2008). Mary Main forskade på hur missförhållande under barndomen påverkade 

anknytning och lyfte fram begreppet “metakognitiv monitorering” (Main & Hesse, 1990). Main 

kopplade ihop trygg anknytning och förmåga till “metakognitiv monitorering” vilket senare 

fokuserats på i termer av mentaliseringsförmåga inom anknytning (Allen, 2008). 

Gällande generaliserat ångestsyndrom har Wells, (2000) utvecklat metakognitiva 

strategier för att ta fram en medvetenheten kring för- och nackdelar kring oron samt strategier för 

att avbryta orosprocessen. Detta för att komma ifrån fokus på kognitionerna och istället se vad 

oroandet i sig är förknippat med för antagande. Forskning på effektiviteten av denna 

metakognitiva ansats till GAD har visat på lovande resultat (Allen, 2008). 

I Allen (2008) beskrivs en indelning i olika faser av metakognition som forskats på 

kopplat till personlighetsrelaterad problematik. De faser som tagits fram består i 1. Identifiering 

av mentala tillstånd. 2. Att skilja mentala subjektiva representationer från den objektiva 

verkligheten. 3. Att relatera mentala tillstånd både till varandra och till beteende. 4 Att kunna 

integrera metakognitiv kunskap och skapa berättelser kring det skedda. Även förmåga att 

separera andras mentala tillstånd från ens eget lyfts fram och benämns som att decentrera. 

Genom att samla in material kring hur personer med olika personlighetsstörningar svarar på 

frågor kring metakognition och de svårigheter som framkommer där, strävar man mot en ökad 

effektivisering av psykoterapeutiska interventioner som direkt kopplade till de svårigheter den 

enskilde uppvisar (Allen, 2008). 

Mentalisering och mindfulness. Mindfulness har definierats som en ökad 

uppmärksamhet och medvetenhet inför upplevelser och inför den faktiska verkligheten runt 

omkring oss (Brown & Ryan, 2003, p. 822). Ett exempel där det går att se en tydlig koppling 
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mellan mentalisering och mindfulness är vid mindfulnessbaserad kognitiv beteendeterapi för 

depression. Vid denna behandling lägger man mer tonvikt på att förändra patientens relation till 

sina tankar och känslor snarare än att ändra tankeinnehållet i sig. Patientens uppmanas att tillåta 

svåra känslor och tankar att finnas där och att förhålla sig med en vänlig medvetenhet och att 

utveckla en viss distans till tankarna vilket direkt går att likna vid mentalisering (Segal, William, 

& Teasdale, 2013). Allen (2009) redogör för forskningsresultat där mindfulnesspraktiserande 

länkas till funktionella och strukturella förändringar i mediala prefrontala cortex. Samma område 

i hjärnan har efter omfattande forskning av Frith & Frith (2003) utnämnts till 

“mentaliseringsregionen”. 

Mentalisering och Acceptance and Commitment Therapy. ACT innefattar begrepp 

och metoder från experimentell, humanistisk och existentiell teori såväl som gestaltteori och 

meditations- och mindfulnessbaserade interventioner. En viktig hörnsten i ACT och ett 

fenomenet som överlappar med mentalisering är “kognitiv fusion”. “Kognitiv fusion” refererar 

till oförmåga att skilja ut mentala aktiviteter från verkligheten. Denna “fusion” gör att mentala 

händelser uppfattas som verkliga och i vissa fall överväldigande vilket kan leda till ökat 

undvikande. I ACT fokuserar interventioner på att istället öka den kognitiva defusionen genom 

att skifta uppmärksamheten till de mentala processerna istället för det mentala innehållet i sig. 

Detta går att jämföra med att öka mentaliseringen kring våra inre subjektiva tillstånd. Vid en 

depression kan till exempel de depressiva kognitionerna gällande hopplöshet, meningslöshet 

arbetas med utifrån ökad mentalisering eller kognitiv defusion. Båda interventionerna ökar vår 

medvetenheten kring vad som är tankar och känslor och vad som faktiskt avspeglar en 

verklighet. I ACT är kognitiv defusion en förutsättning för att arbeta med acceptans och minskat 

undvikande och istället öka den mentala flexibiliteten i likhet med mentaliseringsbaserade 

interventioner (Allen, 2008). 

 

Syfte och frågeställning 

Studien har formulerat följande frågeställning: Finns det någon samvariation mellan grad 

av upplevelsebaserat undvikande och grad av mentaliseringsförmåga och hur förhåller sig dessa 

mekanismer till upplevd ångest och upplevd livskvalitet? 
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Metod 

Urval 

Urvalet till studien baseras på patienter som sökt hjälp för psykiska problem på två 

vårdcentraler i Malmö. Exempel på problematik som patienterna uppvisat är depression, 

ångestproblematik och stressrelaterade besvär. Insamling av data skedde under perioden augusti-

december 2017. Urvalet skedde genom att patienter som träffat psykolog tillfrågades om 

medverkan vid besökstillfället. Frågan om medverkan ställdes när detta var möjligt utifrån 

tidsramar och möjlighet. Således var detta inte ett slumpmässigt urval. Medverkan skedde i 

anslutning till besöket och det fanns möjlighet att ställa frågor. Deltagarna fick skriva under ett 

samtyckesformulär där syftet med studien framgick samt där deltagarna rättigheter tydliggjordes. 

Därefter fick deltagarna fylla i aktuella skattningsformulär. 

 

Deltagare 

Totalt ingick 40 patienter i studien. Av dessa var 26 kvinnor och 14 män. 

 

Pilotstudie 

En pilotstudie där fyra testpersoner (TP) deltog genomfördes under sommaren 2017. TP 

fick som instruktion att läsa genom samtyckesblanketten, fylla i samtliga skattningsformulär i 

ordningen, AAQ-II, RFQ-8, BBQ och BAI. Därefter ombads TP att svara på följande frågor: 1. 

Gav samtycket tillräcklig information om ditt deltagande i studien? Om "nej", vad skulle du 

behövt veta mer? 2. Var instruktionerna i skattningsformulären tillräckliga? Om "nej", hur skulle 

de kunna förtydligas? 3. Hur uppfattade du tidsåtgången för ifyllnad av formulären? 

4. Väcktes det några övriga frågor när du fyllde i formulären? 

På fråga 1 svarade 2 av fyra TP att de skulle önskat mer information kring själva studien 

och mer specifikt de psykologiska mekanismer som undersöktes. Övriga två TP önskade ingen 

övrig information. På fråga 2 svarade samtliga jakande angående att instruktionerna varit 

tillräckliga. På fråga 3 uppgav samtliga TP att tidsåtgången låg mellan 5 och 10 min och 

uppfattades som rimlig. På fråga fyra hade två av fyra TP ytterligare funderingar kring enskilda 

frågors utformning samt studiens syfte. 

Utifrån resultatet av pilotstudien drogs slutsatsen att behålla det planerade upplägget samt 

att använda det utformade samtycket. De psykologiska mekanismer som undersöktes i studien 
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förklarades således inte närmare i samtycket. Istället erbjöds TP möjlighet att ställa eventuella 

frågor efter att de fyllt i formulären. 

 

Design och statistisk bearbetning 

Studien har genomförts som en tvärsnittsstudie med en korrelationsdesign. För att 

besvara studiens frågeställningar har Pearsons korrelationsanalys använts. Valet av detta 

parametriska test gjordes då materialet bedömts vara normalfördelat. Alla statistiska beräkningar 

har genomförts i IBM SPSS Statistics version 25. Då N>30 (N=40 i studien). För att ytterligare 

belysa hur grad av upplevelsebaserat undvikande förhöll sig till övriga mått genomfördes även 

T-test för hög- respektive låg grupp avseende detta begrepp. Två grupper, en hög- och en 

låggrupp för skalan AAQ-II, upplevelsebaserat undvikande konstruerades. Låg- och hög-grupp 

bestämdes utifrån medelvärdet där låg-gruppen låg under medelvärdet och höggruppen över 

medelvärdet. Då vardera stickprov var mindre än 50 individer genomfördes ett test av 

normalfördelning i grupperna med Shapiro-Wilk. Detta visade att avvikelse från normalitet i 

stickprovet kan antas vara slumpmässiga i låg- och i höggruppen. En analys av variansen i den 

bakomliggande populationen gjordes med Lavene Stastistic vilken visade att avvikelser från lika 

varianser i de olika grupperna kan antas förklaras av slumpen. Utifrån dessa analyser 

genomfördes t-test för två oberoende stickprov. 

 

Instrument 

AAQ-II. Acceptance and Action Questionnaire (AAQ-II), en skala som innehåller 7 

item. Skalan avser mäta psykologisk flexibilitet och upplevelsebaserat undvikande. Varje 

påstående (ex. Jag oroar mig för att inte kunna kontrollera mina bekymmer och känslor) kan 

besvaras med alternativ från “aldrig sant” till “alltid sant” på en 7-gradig skala. Poäng intervallet 

sträcker sig från 7 till 49 poäng. Högre poäng indikerar en högre grad av upplevelsebaserat 

undvikande. Den engelskspråkiga versionen av skalan har visat sig ha tillfredsställande 

reliabilitet och validitet. Medel för Cronbach’s α var 0,84 (n = 2816 i sex grupper). Test retest 

reliabiliteten var 0,81 och 0,79 för 3 månader resp 12 månaders (Bond, et al., 2011). 

BAI. Beck Anxiety Inventory (BAI) är ett självskattningsformulär som består av 21 item 

och avser mäta svårighetsgraden i ångestsymtom som kan associeras till olika ångestdiagnoser. 

Individen ombeds att skatta hur frekvent olika ångestsymtom har besvärat hen den senaste 
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veckan på en fyragradig skala som sträcker sig från “inte alls” till “nästan hela tiden”. Cut-off-

gränser för fyra olika svårighetsgrader av ångest förekommer. Dessa är baserat på antal 

sammanlagda skattade poäng: Minimal: 0-7, lindrig: 8-15, måttlig: 16-25, svår: 26-63. 

Instrumentet har en god diskriminativ validitet med sin förmåga att skilja ångest från depression. 

Reliabiliteten mätt i Cronbachs alfa är 0,92 och test-retest reliabiliteten på en vecka är 0,75 

(Beck & Steer, 2005). 

BBQ. Brunnsviken Brief Quality of Life (BBQ) består av 12 påståenden inom sex olika 

livsområden där individen får skatta dess viktighet och sin upplevelse av nöjdhet. Dessa sex 

olika livsområden är: “Fritid”, “Ser på Livet”, “Kreativitet”, “Lärande”, “Vänner och vänskap” 

och “Mig själv som person”. Varje livsområde skattas på två sätt, oberoende av varandra. Först 

får respondenten skatta hur nöjd denne är med ett livsområde på en femgradig skala från 0 

(instämmer inte alls), till 4 (instämmer fullständigt). Sedan skattas hur viktigt detta livsområdet 

är för individen från 0 (instämmer inte alls), till 4 (instämmer fullständigt). Instrumentet bygger 

på QOLI och har framtagits i syfte att användas som en lättadministrerad kliniskt användbar 

skala 

Cronbach’s α för BBQ har i studier visat sig få mellan 0,68 (n= 167) och 0,76 (n = 731). Testet 

har hög test retest reliabilitet i båda dessa studier (Lindner et al., 2016; Frykheden, 2014). Cut off 

mellan klinisk och icke klinisk grupp var 52 poäng (Lindner et al., 2016). 

RFQ-8. RFQ är framtaget för att utgöra ett självskattningsformulär kring mentalisering 

som är enkelt att administrera. Skalan består av 8 frågor där individen på en 7-gradig likertskala 

får skatta från 1 instämmer inte alls till 7 instämmer helt. Exempel på en fråga är “Jag vet inte 

alltid varför jag gör som jag gör”. I två olika studier har faktoranalyser visat på att det finns en 

uppdelning mellan de som skattar sig säkra (RFQ_C) och de som skattar sig osäkra (RFQ_U) på 

andras och sitt eget mentala tillstånd. Genom en medföljande omvandlingsmall transformeras 

individens svar på de 8 frågorna till faktorerna RFQ_C och RFQ_U. Detta sker genom att svaren 

på de olika frågorna omvandlas enligt följande: RFQ_C= item RFQ1, RFQ2, RFQ3, RFQ4, 

RFQ5 och RFQ6 där (1=3) (2=2) (3=1) (4=0) (5=0) (6=0) (7=0). RFQ_U=item RFQ2, RFQ4, 

RFQ5, RFQ6 och RFQ8 (1=0) (2=0) (3=0) (4=0) (5=1) (6=2) (7=3) samt RFQ7 (1=3) (2=2) 

(3=1) (4=0) (5=0) (6=0) (7=0).  

De två faktorerna RFQ_C och RFQ_U var tydliga och visade sig både i kliniska och icke-

kliniska urval. De hade tillfredsställande intern konsistens och test-retest stabilitet och var inte 
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kopplade till demografiska data. Den grupp som skattade sig säkra (“hypermentalisering”) 

tenderade att skatta sig säkra på mentala anledningar till ett beteende trots att det inte fanns 

objektiv stöd eller bevis för en sådan tolkning. Skalan visade sig också korrelera positivt med 

mindfulness. Gruppen som skattade sig osäkra (“hypomentalisering”) hade i högre grad insikt i 

sin bristande mentalisering. Skalan visade sig också korrelera negativt med mindfulness och 

förmåga till perspektivtagande. RFQ_U skalan kan i högre utsträckning än RFQ_C predicera 

förekomst av psykisk ohälsa och borderline personlighetssyndrom i synnerhet såväl som 

personlighetsrelaterad problematik. Skalan kunde också skilja mellan patientgrupp och 

kontrollgrupp och visade på signifikanta korrelationer med mått på empati, perspektivtagande 

och mindfulness. Den visade också på signifikanta korrelationer med både självrapporterad och 

kliniskt inrapporterade kännetecken på borderline personlighet. Sammantaget finns preliminärt 

stöd för att RFQ som instrument för att mäta menaliseringsförmåga (Fonagy et al., 2016). 

 

Resultat 

Beskrivning av urvalet 

 Urvalet bestod av 40 individer, varav 26 kvinnor och 14 män. Medelåldern för hela 

gruppen var 35,3 år (SD = 12,2) med ett åldersspann mellan 16 till 57 år. 

 

Deskriptiv statistik 

 I tabell 1 visas de statistiska bearbetningar som gjorts (medelvärde, SD och Cronbach's 

alpha) för utfallet på samtliga skattningsformulär. Den interna konsistensen mätt med Cronbachs 

alpha för utfallen är god med undantag för utfallet på RFQ8_U. Medelvärdet för BAI hamnade i 

intervallet för måttlig ångest enligt normeringen. Utfallet på BBQ gav ett medelvärde jämförbart 

med klinisk grupp enligt tidigare studie (Frykheden, 2014) där lägre poäng innebär lägre upplevd 

livskvalité. Utfallet på AAQ går att förstå utifrån att högre poäng betyder högre nivåer av 

psykologisk inflexibilitet/upplevelsebaserat undvikande. Inga cut off-värden finns för denna 

skala. Utfallen av skattningarna på RFQ8 delas upp i skalorna RFQ8_U (osäkerhet om mentala 

tillstånd) och RFQ8_C (säkerhet om mentala tillstånd). Inga cut off-värden finns för dessa 

skalor. 
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Tabell 1 

Medelvärden (M) standardavvikelser (SD) och reliabilitet beräknad med Cronbachs alfa (α) för 

AAQ-II, RFQ_U, RFQ_C, BBQ och BAI. 

 

 M SD α 

AAQ-II 31,67 7,43 0,88 

RFQ_U 5,17 3,46 0,61 

RFQ_C 5,20 4,41 0,79 

BBQ 46,67 20,26 0,75 

BAI 22,03 9,88 0,89 

 

Not: AAQ-II=Acceptance and Action Questionnaire II, RFQ_U= The Reflective Functioning Questionnaire, 

osäkerhet om mentala tillstånd, RFQ_C=The Reflective Functioning Questionnaire, säkerhet om mentala tillstånd, 

BBQ=Brunnsviken Brief Quality of Life, N = 40. BAI=Beck Anxiety Inventory. N = 37 

 

Korrelationer 

Resultatet visar på en signifikant stark positiv korrelation mellan upplevelsebaserat 

undvikande och osäkerhet om mentala tillstånd samt en signifikant medelstark negativ 

korrelation mellan upplevelsebaserat undvikande och särkerhet om mentala tillstånd. Mellan 

upplevelsebaserat undvikande och ångest finner studien en medelstark signifikant korrelation. 

Upplevelsebaserat undvikande korrelerar svagt negativt med upplevd livskvalité och resultatet är 

signifikant. Mellan osäkerhet om mentala tillstånd och grad av ångest framkommer ett 

signifikant svagt positivt samband medan inget signifikant samband finns mellan säkerhet om 

mentala tillstånd och grad av ångest. Mellan upplevd livskvalité och osäkerhet- respektive 

säkerhet om mentala tillstånd finns ingen signifikant korrelation. 
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Tabell 2 

Korrelationer för upplevelsebaserat undvikande i relation till osäkerhet- och säkerhet om mentala 

tillstånd. 

 

Skalor    RFQ_U    RFQ_C 

 

             r         p                  r     p 

 

AAQ-II 0,67*** 0,000 -0,51** 0,001 

 

***. p<0,001. **. p<0,01. Not: AAQ-II=Acceptance and Action Questionnaire II, RFQ_U=osäkerhet om mentala 

tillstånd, RFQ_C=säkerhet om mentala tillstånd. N=40 
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Tabell 3 

Korrelationer för upplevelsebaserat undvikande, säkerhet & osäkerhet om mentala tillstånd i 

relation till upplevd livskvalité och ångest. 

 

Skalor           BBQ          BAI   

 

     r    p         r     p 

 

AAQ-II -0,36* 0,023 0,46** 0,004 

RFQ_U -0,214 0,185 0,326* 0,049 

RFQ_C 0,296 0,063 -0,203 0,229 

 

**. p<0,01 *. p<0,05. Not: AAQ-II=Acceptance and Action Questionnaire II, RFQ_U=osäkerhet om mentala 

tillstånd, RFQ_C=säkerhet om mentala tillstånd, BBQ=Brunnsviken Brief Quality of Life. N=40. BAI=Beck 

Anxiety Inventory. N = 37 

 

Genom t-test för oberoende grupper, hög- och låggrupp i förhållande till grad av 

upplevelsebaserat undvikande framkommer att hög och låggruppen skiljer sig signifikant åt 

gällande osäkerhet om mentala tillstånd (p=000) och att denna skillnad är mycket stor (d=1,65). 

Individerna med hög grad av undvikande skattar högt på skalan som beskriver svårigheter att 

förstå känslor och inre tillstånd jämfört med gruppen som använder upplevelsebaserat 

undvikande i låg utsträckning. Även på skalan säkerhet om mentala tillstånd skiljer sig grupperna 

åt signifikant (p=0,002) med en stor effektstorlek (d=1,05) vilket visar på en stor skillnad mellan 

hur grupperna låg och hög grad av upplevelsebaserat undvikande skattar sig på denna skala. I 

förhållande till upplevd livskvalité finner studien ingen signifikant säkerställd skillnad mellan 

grupperna. Grupperna skiljer sig även signifikant åt i förhållande till grad av ångest (p=0,04) 

med en medelstor effektstorlek (d=0,69). 
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Tabell 4 

Resultat av t-test för oberoende stickprov för hög- respektive låg grad av upplevelsebaserat 

undvikande relaterat till osäkerhet om mentala tillstånd, säkerhet om mentala tillstånd, upplevd 

livskvalité samt grad av ångest. 

 

  Grad av upplevelsebaserat undvikande 95% konfidensintervall för    

      medelvärdesskillnader 

 

        Låg     Hög 

 M SD n M SD n lower upper t df d 

RFQ_U 2,56 2,06 16 6,91 3,10 24 -6,14 -2,56 -4,92*** 38 1,65 

RFQ_C 7,69 3,91 16 3,54 3,99 24 1,56 6,73 3,24** 38 1,05 

BBQ 53,56 20,42 16 42,08 19,21 24 -1,39 24,35 1,80 38 0,58 

BAI 17,86 10,48 14 24,57 8,76 23 -13,20 -0,21 -2,10* 35 0,69 

 

***. p<0,001 **. p<0,01 *. p<0,05. Not: d= Effektstorlek mätt med Cohens d, RFQ_U=osäkerhet om mentala 

tillstånd, RFQ_C=säkerhet om mentala tillstånd, BBQ=Brunnsviken Brief Quality of Life, BAI=Beck Anxiety 

Inventory. 

 

Diskussion 

Samband mellan upplevelsebaserat undvikande och mentalisering 

Resultaten från korrelationsanalysen visar att det finns ett starkt positivt samband mellan 

osäkerhet om mentala tillstånd (att vara osäker på egna motiv och känslor) och graden av 

upplevelsebaserat undvikande i den undersökta gruppen. Studien finner även ett medelstarkt 

negativt samband mellan att vara säker på egna och andras inre tillstånd och graden av 

upplevelsebaserat undvikande. Vidare finner studien en mycket stor medelvärdesskillnad mellan 

grupperna som definierats använda upplevelsebaserat undvikande i hög- respektive låg 
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utsträckning relaterat till hur de skattat sig på skalan osäkerhet om inre mentala tillstånd. Denna 

skillnad visar att gruppen som använder upplevelsebaserat undvikande i hög utsträckning också 

upplever betydligt större svårigheter att förstå egna och andras inre tillstånd. Resultaten 

överensstämmer med hur Bo et al. (2017) beskriver förmågan till mentalisering som nödvändig 

för interpersonella färdigheter och reglering av affekter. Studien finner även att den grupp 

individer som skattade att de i låg utsträckning använde sig av upplevelsebaserat undvikande 

också upplever sig mycket säkrare på egna och andras inre motiv och känslor. Dessa resultat 

kring hur mentaliseringsförmåga och upplevelsebaserat undvikande samvarierar överensstämmer 

med hur Bateman & Fonagy (2012) beskriver undvikande som ett centralt fokus i arbete med att 

förbättra mentaliseringsförmågan.  

Den funna samvariationen tyder på att graden av säkerhet gällande inre upplevelser 

hänger samman med graden av undvikande. Riktningen i dessa samvariationer går inte att 

bedöma utifrån denna studie. Samvariationen skulle kunna förklaras på flera olika sätt.  Dels 

genom att upplevelsebaserat undvikande och mentaliseringsförmåga påverka varandra direkt, 

dels genom att de beskriver liknande processer och/eller påverkas av andra bakomliggande 

tillstånd eller mekanismer. Det finns skäl att tro att dessa mekanismer påverkar varandra direkt. 

Förmågan till välfungerande mentalisering utvecklas i närvaro av starka känslor och i relation till 

en vårdnadshavare som kan tolerera dessa. På detta sätt får individen hjälp att integrera dessa 

upplevelser (Wennerberg, 2010). I närvaro av aversiva upplevelser utvecklar individen ett 

undvikande vilket förstärks av den lättnad det i stunden innebär (Barlow et al, 2014). I de fall 

individen får bristfällig hjälp eller bestraffas i närvaro av starka känslor ter det sig som troligt att 

denna använder sig av undvikande i relation till känslor. Det är också sannolikt att användandet 

av undvikanden kommer att förstärkas över tid då användandet av upplevelsebaserat undvikande 

har visat sig öka lidande och minskar livskvalité på längre sikt (Harris, 2009; Barlow et al., 

2014). Att kunna mentalisera kräver en öppenhet och närvaro i förhållande till det som händer i 

sig själv samtidigt som det kräver en förmåga att kunna ha distans, ett metakognitivt perspektiv 

till sina inre upplevelser. En högre grad av upplevelsebaserat undvikande bör medföra en 

svårighet att kunna förstå egna och andras beteenden och reaktioner i ljuset av inre mentala 

tillstånd. Den starka korrelation som framkommer mellan skalan osäkerhet om mentala tillstånd 

och skalan AAQ-II styrker detta samband. Den negativa korrelationen mellan säkerhet om 

mentala tillstånd och upplevelsebaserat undvikande är mer oklar. Att vara starkt oreflekterat 
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säker utifrån en självcentrerad utgångspunkt vilket kan beskrivas som hypermentalisering ses 

utifrån teorier om mentalisering som en tydlig riskfaktor för psykisk ohälsa och borderline 

personlighetssyndrom (Bo et al 2017). Utifrån resultaten i denna studie går det inte att bedöma 

om någon av testpersonerna uppvisar detta mönster av hypermentalisering. Studiens resultat 

pekar på att upplevelse av säkerhet i förhållande till inre upplevelser korrelerar starkt med 

egenrapporterad låg grad av upplevelsebaserat undvikande.  

Den starka samvariationen mellan graden av mentalisering och graden av 

upplevelsebaserat undvikande som kan konstateras i den undersökta gruppen skulle också kunna 

ses som uttryck för en förmåga till defusion, att kunna se de mentala processerna i sig snarare än 

att okritiskt acceptera innehållet (Allen, 2008). Eller som förmåga till medveten närvaro, att 

kunna tillåta och förhålla sig till tankar och känslor med vänlig medvetenhet Segal et al. (2002). 

Förmågan att kunna se inre mentala processer för vad de är ter sig således som central och viktig 

i behandling av psykisk ohälsa. 

Det är möjligt att det funna sambandet mellan upplevelsebaserat undvikande och graden 

av säkerhet om inre upplevelser också delvis kan förklaras av andra psykologiska processer 

såsom Anxiety sensitivity, behavioral inhibition system och neuroticism. Konstrukt som alla är 

kopplade till ångest och överanvändande av undvikande. Resultaten i studien visade att den 

grupp som i hög utsträckning använde sig av upplevelsebaserat undvikande skilde sig signifikant 

från gruppen som använde sig av detta i låg utsträckning, inte bara gällande säkerhet på mentala 

tillstånd men även på hur mycket ångest de skattad. Effektstorleken mellan grupperna var 

medelstor med låg gruppen (M=17,86) och hög gruppen (M=24,57). Tidigare studier har också 

visat korrelationer mellan AS, BIS och upplevelsebaserat undvikande (Papachristou et al 2018; 

Berghoff et al 2014). 

 

Samband mellan upplevelsebaserat undvikande och ångest samt livskvalité 

 Resultatet från korrelationsanalysen mellan upplevelsebaserat undvikande och ångest 

visar på en medelstark signifikant korrelation vilket innebär att de individer som skattar att de i 

hög utsträckning använder sig av undvikande också upplever hög grad av ångest. Studien kunde 

visa att det fanns en signifikant skillnad med en medelstor effekt, mellan hög- respektive 

låggrupp gällande upplevelsebaserat undvikande och hur de skattar grad av ångest. Dessa resultat 

överensstämmer med hur Kåver (2009) beskriver ångest som bestående av en hyperkänslighet 
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för hot kombinerat med ett överskottsbeteende av flykt och undvikande. Papachristou et al., 

(2018) beskriver forskningsfynd där upplevelsebaserat undvikande var relaterat till såväl social 

ångest som BIS (Behavioral inhibition system) vilket förklarades utifrån att förhöjd negativ 

emotionell reaktivitet i sociala situationer blir vidmakthållet av undvikande som syftat till att 

minskad individens upplevelse. Enligt Barlow et al. (2014) finns en koppling mellan personer 

som ligger högt på neuroticism och benägenheten att använda sig av undvikande. Neuroticism 

beskrivs som starkt förknippat med ångest och rädsla och grundar sig såväl på genetik som 

inlärningshistoria. Vanliga känslomässiga störningar kopplat till sårbarhet för neuroticism är 

generaliserat ångestsyndrom, social ångest, tvångssyndrom och posttraumatiskt stressyndrom enl 

Brown & Barlow (2009). Detta resultat talar således för det arbetssätt som till stor del används 

inom primärvården och som ofta baserar sig på tredje generationens KBT. Inom de metoder 

under paraplybegreppet KBT som benämns Metakognitiv psykoterapi, Mindfulness och ACT, 

ligger stor tonvikt på en ökad uppmärksamhet och ett tillåtande av svåra tankar och känslor 

(Segal et al. 2013). Ett sådant närmande av våra inre mentala processer har visat sig minska vår 

tendens att använda oss av upplevelsebaserat undvikande (Hayes et al., 2004) vilket således 

skulle kunna minska den ökade ångest som individer med förhöjt undvikande upplever. 

Korrelationsberäkningen mellan upplevelsebaserat undvikande och upplevd livskvalité 

visar ett resultat med en signifikant men svag negativ korrelation, vilket innebär att de individer 

som skattat hög grad av upplevelsebaserat undvikande upplever en något sämre livkvalité skattat 

utifrån en sammanvägning av individens yttre livsvillkor, inre psykologiska tillstånd och 

mellanmänskliga relationer. Detta resultat stämmer överens med den forskning av Berghoff et al. 

(2014) som visat att skattad livskvalité i högre grad kan förklaras utifrån grad av 

upplevelsemässigt undvikande än utifrån ångestnivån i sig. Även här stärks antagandet om att 

behandling som syftar till att höja livskvalité bör innefatta interventioner som minskar det 

upplevelsebaserade undvikandet (Berghoff et al., 2014). Eustis et al. 2016 har också visat på att 

metoder som Tillämpad avslappning och Acceptansbaserad beteendeterapi har lett till minskat 

upplevelsebaserat undvikande och en ökad livskvalité.  

 

Samband mellan mentaliseringsförmåga och ångest samt livskvalité 

Resultaten från korrelationen mellan “osäkerhet om mentala tillstånd” och grad av ångest 

visar på ett signifikant positivt samband vilket innebär att de individer som skattat sig osäkra på 
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mentalisering i högre grad upplevde ångestsymtom. Detta resultat stämmer överens med hur 

Barlow (2011) beskriver ångest som en framtidsorienterad känsla som uppstår i närvaro av 

oförutsägbarhet eller brist på kontroll. Med tanke på att personer som har svårt att mentalisera 

har just svårigheter med att sätta känslor i ett större sammanhang och att förstå dem och ge dem 

mening (Rydén & Wallroth, 2008) är detta utfall förväntat. Tidigare forskning har visat på 

återkommande resultat som pekar på att psykologiska störningar såsom till exempel 

ångestsyndrom är kopplade till en minskad eller bristande förmåga till mentalisering kring sig 

själv och andra (Bateman, Fonagy 2012). Forskning från inlärningsteoretiskt håll har visat på 

lovande resultat vid mentaliseringsrelaterade interventioner/metakognitiva ansatser vid 

ångestsyndrom som GAD (Wells & King, 2006). Vid socialfobiska besvär har ett metakognitivt 

arbetssätt visat sig vara av vikt för att kunna styra individens uppmärksamhet och bryta 

antagande om att stå i centrum (Allen, 2008). 

Gällande korrelationsberäkningar mellan “säkerhet om mentala tillstånd” och ångest 

framkommer inget signifikant samband. Detta innebär således att de individer som sannolikt 

brister i mentaliseringsförmåga men själv upplever sig som säkra på desamma inte uppvisade en 

signifikant korrelation med deras skattade ångest. Individer som skattar sig högt på skalan 

“säkerhet om mentala tillstånd” beskrivs i litteraturen som “hypermentaliserande”. Detta innebär 

att de sannolikt saknar den insikt om andras och egnas inre tillstånd som något som man inte 

med säkerhet kan veta allt om och definieras därför som en icke-välfungerande 

mentaliseringsförmåga (Fonagy et al. 2016). Utifrån denna studies resultat går det dock inte att 

bedöma om någon av testpersonerna uppvisar detta mönster av hypermentalisering. Ett mönster 

av att hypermentalisera dva skatta sin förmåga till mentalisering som mycket god har visat 

korrelationer med psykiska ohälsa som till exempel borderline personlighetsstörning (Bo et al 

2017). Vårt resultat visar således ett resultat som inte överensstämmer med denna tidigare 

forskning. 

Resultatet från korrelationsberäkningarna mellan mentaliseringsförmåga (både osäkerhet- 

och säkerhet om mentala tillstånd) och upplevd livskvalité visade inte på några signifikanta 

resultat. Detta resultat överensstämmer således inte med tidigare studier kring borderline 

personlighetsstörning och den bristande mentaliseringsförmåga som ses härvid, och låga 

skattningar på livskvalité (Laurenssen et al., 2016). Även IsHak et al. (2013) visar på samband 

mellan lågt skattad livskvalité hos personer med borderline personlighetsstörning. Den skillnad 
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vi kan se i denna studie bör kunna förklaras med att den grupp som undersöktes här sökt för 

lindrigare psykiska besvär och således skilde sig åt från gruppen med borderline 

personlighetsstörning. Det formulär som ovanstående studie använt för skattning av livskvalité 

bygger på QOLI (Quality of Life Inventory) och har visat på hög test retest reliabilitet i tidigare 

studier (Lindner et al., 2016; Frykheden, 2014). 

 

Metoddiskussion  

 Urval. Deltagarna i studien rekryterades från patienter som sökte psykologhjälp vid två 

vårdcentraler i Skåne. Detta skedde genom att de vid möte med psykolog på vårdcentral 

tillfrågades om medverkan. Rekryteringen skedde under 5 månaders tid på vardera vårdcentral. 

Urvalet påverkades av yttre faktorer som tid och annan arbetsrelaterad belastning. Detta medför 

att urvalet inte kan anses helt slumpmässigt. Detta kan påverka möjligheten till generaliserbarhet 

negativt då det är möjligt att bakomliggande faktorer som kan påverka resultatet samvarierar 

med faktorer relaterat till urvalsprocessen.  

 Skattningsskalor. Den interna reliabiliteten för de skalor som använt var god med 

undantag för skalan RFQ_U där den interna reliabiliteten uppmättes till α=61 vilket ligger under 

den rekommenderade gränsen på 0,7 (Pallant, 2010). Analys av inter item statistik visar att 

Cronbach's alpha skulle förbättras till en god nivå vid utelsutanda av item 7 som vid analys 

korrelerar negativt eller inte alls med resten av skalans item. Dessa item har trots detta valts att 

inkluderas i analysen då tidigare studier har visat på tillfredsställande intern konsistens och test-

retest stabilitet för skalan. Samtidigt påverkar den låga reliabiliteten för skalan tillförlitligheten i 

förhållande till att den faktiskt mäter det antagna konstruktet “osäkerhet om mentala tillstånd” 

vilket bör beaktas i ljuset av resultaten. 

 Statistisk analys. Då studiens syfte varit att undersöka samband har parametrisk statistik, 

Pearsons och students t-test använts. Fördelen med dessa parametriska test är att de kan ge en 

bild av styrka och riktning i samband mellan olika variabler och hur dessa kan förväntas 

samvariera i en population utifrån ett stickprov (Pallant, 2010). Utifrån den deskriptiva 

statistiken har slutsatsen dragits att materialet kan anses normalfördelat.  
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Etiska övervägande 

 Respekten för autonomi är den princip som har högst prioritet i förhållande till alla andra 

etiska principer (Beauchamp & Childress, 2009). Denna princip har beaktats genom att utforma 

ett informerat samtycke. Samtycket har formulerats för att vara begripligt och informativt. Detta 

har säkerställts via en pilotstudie. Enligt Beauchamp & Childress (2009) är det viktigt att förhålla 

sig till den eventuella konflikt som kan finnas mellan nyttan av forskningen och den maktobalans 

som kan leda till men för den enskilde. Inga tydliga risker som konsekvens av deltagande har 

kunnat identifieras. I samtycket har det tydliggjorts att medverkan eller icke-medverkan i studien 

inte kommer att få några konsekvenser för deltagarnas vård. De vinster i ökad kunskap kring 

psykisk ohälsa och psykologiska mekanismer får anses vara berättigade i relation till den 

ansträngning det inneburit för deltagarna. Deltagarnas anonymitet och integritet har säkerställts 

genom att samtycken förvarats separat från formulären och i låsta utrymmen. 

 

Framtida studier 

Efter ovanstående arbetes fördjupning i teori och forskning kring upplevelsebaserat 

undvikande och mentaliseringsförmåga har det blivit tydligt att dessa begrepp har gemensamma 

nämnare både gällande de psykologiska processer som de vidhäftar men också gällande de 

psykologiska konsekvenser som de båda kan ge upphov till i termer av psykisk ohälsa och 

sjukdomstillstånd. I dagsläget finns en tonvikt och intresse vid tredje generationens KBT och 

dess tillämpningar. Då de interventioner som dessa innehåller förefaller ha en koppling till den 

mentaliseringsbaserade psykoterapi, hade det varit av stort intresse att undersöka gemensamma 

mekanismer för förändring i dessa olika behandlingsmetoder vilande på skilda teoretiska 

grunder. Ett intressant upplägg skulle vara att göra en fördjupad teorigenomgång kring både 

gemensamma nämnare och kring det som skiljer metoderna åt. Ett annat intressant upplägg vore 

att studera utfall från likvärdigt långa behandlingsupplägg med olika teoretisk grund och att 

använda samma formulär som i ovanstående studie. Att göra en före- och efter mätning gällande 

upplevelsebaserat undvikande, mentaliseringsförmåga, ångest och livskvalité. Effekter av de 

olika behandlingsmetoderna relaterat till utfallsmåtten samt hur utfallsmåtten samvarierar över 

tid hade då kunnat studeras. 

Med tanke på de svårigheter som framkommit gällande skattningar av 

mentaliseringsförmåga utifrån RFQ_U där den interna validiteten visat sig något låg, skulle det 
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vara av intresse att jämföra resultatet av RFQ med en annan skala avsedd att mäta 

mentaliseringsförmåga. 

 

Slutsatser 

 Resultaten visar sammantaget att det finns ett samband mellan de psykologiska 

mekanismerna upplevelsebaserat undvikande och förmågan till mentalisering. Det tydligaste 

sambandet som framkommit är att osäkerhet på inre upplevelser är förknippat med hög grad av 

upplevelsebaserat undvikande. Studien har också funnit en signifikant och stark korrelation 

mellan att vara säker på inre mentala tillstånd och att i lägre grad använda sig av 

upplevelsebaserat undvikande. Såväl upplevelsebaserat undvikande som osäkerhet på inre 

mentala tillstånd har visat sig korrelera med förhöjd ångest. Ökat undvikande har också visat en 

signifikant om än svag korrelation med upplevd livskvalité. I motsats till tidigare forskning 

kunde studien inte finna några signifikanta samband mellan förmåga till mentalisering och 

upplevd livskvalité. 
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