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Sammanfattning  
 
Syftet med studien är att beskriva hur kvinnor som fått diagnosen borderline personliglighetsstörning 
upplever att deras liv har varit innan, under och efter diagnostiseringen. Syftet är också att ge en inblick i hur 
dessa kvinnor beskriver begreppet borderline. Studien har en kvalitativ ansats med narrativ teori som 
utgångspunkt, där sex kvinnor med diagnosen BPD har intervjuats. En inblick i informanternas subjektiva 
upplevelser har strävats efter genom berättelser. Detta för en förståelse för hur de ser på sin omvärld och sig 
själva. Resultatet visade en tendens bland informanterna att fly, vilket ofta grundats i en otillräcklighetskänsla. 
Tillståndet har främst präglats av impulsivitet och ett skiftande mellan ytterligheter. Att diagnostiseras med 
BPD har medfört en känsla av lättnad, men har också orsakat att informanterna blivit stigmatiserade. 
Resultatet påvisade även ett samband mellan ålder och valet av att tala öppet om diagnosen.  
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Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att beskriva hur kvinnor som fått diagnosen borderline 

personliglighetsstörning upplever att deras liv har varit innan, under och efter 

diagnostiseringen. Syftet är också att ge en inblick i hur dessa kvinnor beskriver begreppet 

borderline. Studien har en kvalitativ ansats med narrativ teori som utgångspunkt, där sex 

kvinnor med diagnosen BPD har intervjuats. En inblick i informanternas subjektiva 

upplevelser har strävats efter genom berättelser. Detta för en förståelse för hur de ser på sin 

omvärld och sig själva. Resultatet visade en tendens bland informanterna att fly, vilket ofta 

grundats i en otillräcklighetskänsla. Tillståndet har främst präglats av impulsivitet och ett 

skiftande mellan ytterligheter. Att diagnostiseras med BPD har medfört en känsla av lättnad, 

men har också orsakat att informanterna blivit stigmatiserade. Resultatet påvisade även ett 

samband mellan ålder och valet av att tala öppet om diagnosen.  
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Ett liv mellan ytterligheter 

Denna studie ger ett inifrånperspektiv av hur sex kvinnor med diagnosen borderline 

personlighetsstörning (BPD) beskriver att deras liv har påverkats av borderlinetillstånd och 

diagnostisering. Innebörden av och kriterierna för det psykologiska begreppet borderline har 

förändrats avsevärt de senaste sjuttio åren, och har haft många olika beteckningar (Friedel, 

2004; Näslund, 2002). Latent schizofreni, ambulatorisk schizofreni och borderline psykos är 

exempel på några av dessa beteckningar (Craaford, 1980). 1938 myntades begreppet ”border 

line” av en psykoanalytiker vid namn Adolph Stern (Craaford, 1980; Näslund, 2002; Stern, 

1938). Dock blev inte begreppet ”Borderline Personality Disorder” inkluderat i DSM förrän i 

tredje upplagan, 1980 (Friedel, 2004).  Innan dess betraktades borderline som en störning på 

gränsen mellan neuros och psykos. Varje patient som inte kunde kategoriseras som antingen 

neurotisk eller psykotisk klassades, på 50-talet, som en borderlinepersonlighet (Knight, 1953). 

Även långt senare fungerade borderline som en ”slasktrattdiagnos”, när läkaren var osäker på 

patientens psykiska problematik blev förklaringen BPD (Simmons, 1992). Idag syftar 

begreppet på en samling symptom, vilka innefattar svårigheter med beteende, känslor, 

identitet och relationer, där det råder en stark instabilitet inom dessa olika områden (APA, 

2000, Näslund, 2002). Känslor med utpräglad impulsivitet och växlande självbild, svårigheter 

för verkliga eller förmodade separationer och känslolägen växlande mellan ytterligheter är 

några av de drag som karakteriserar BPD (APA, 2000, Craaford, 1980).  

Borderline sägs fortfarande vara en av de personlighetsstörningar som är minst förstådd 

(Näslund, 2002), och en av de mest kontroversiella och gåtfulla diagnoserna inom psykiatrin 

(Kåver & Nilsonne, 2007), trots att det verkar ha gjorts omfattande studier på BPD. Forskning 

med utgångspunkt i ett inifrånperspektiv tycks dock inte finnas i lika stor omfattning, speciellt 

inte med fokus på hur diagnostisering med BPD kan upplevas.  

Oförståelsen som råder kan leda till en missuppfattning om patienter med BPD, som att 

de bland annat ska vara manipulativa (Linehan, 1993). Denna uppfattning kan ge begreppet 

borderline en negativ klang. Vi frågar oss då vilken inställning personer som diagnostiserats 

med BPD har till begreppet och diagnosen. Kan det tänkas att även personer som själva har 

diagnosen tar till sig denna negativa inställning till begreppet? Med dessa funderingar låg 

ambitionen därför i att öka förståelsen för hur det egentligen är att leva med diagnosen BPD, 

att kartlägga problematiken inom borderlinetillståndet, samt vad som kan vara bakomliggande 

förklaringar till varför ett beteende ter sig på olika sätt. Genom ett inifrånperspektiv var målet 

med studien att öka förståelse för och kunskap om diagnosen BPD. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet är att beskriva hur kvinnor som fått diagnosen borderline personlighetsstörning 

upplever att deras liv har varit innan, under och efter diagnostiseringen.  Syftet är också att ge 

en inblick i hur dessa kvinnor beskriver begreppet borderline. Studiens specifika 

frågeställningar är; 

• Hur beskriver kvinnorna begreppet borderline? 

• Hur beskriver kvinnorna att borderlinetillståndet har påverkat deras liv? 

• Hur beskriver kvinnorna att diagnostiseringen har påverkat deras liv? 

 

Bakgrund och tidigare forskning 

Personlighet 

Personlighet är upprepade sätt att tänka, känna och agera, vilka gör varje person unik. 

Dessa distinkta och relativt bestående sätt karakteriserar en persons reaktioner i olika 

livssituationer. Tankar, känslor och handlingar som anses reflektera en individs personlighet 

har vanligtvis tre karaktärsdrag; de anses som beteendemässiga komponenter av identiteten 

som skiljer en person från en annan, beteendena betraktas, först och främst, orsakas av inre 

snarare än miljömässiga faktorer, en persons beteenden verkar vara organiserat och 

strukturerat (Passer & Smith, 2007).  

  

Borderline personlighetsstörning (BPD) 

Personlighetsstörning 

Personlighetsstörningar är bestående mönster av maladaptiva beteenden, tankar och känslor 

och kännetecknas av att personlighetsdragen medför ett lidande för individen eller nedsätter 

till exempel den sociala funktionsförmågan. För att bli diagnostiserad med en 

personlighetsstörning krävs det att individen visat symptomen sedan ungdomstiden eller tidig 

vuxenålder (APA, 2000, direkt översättning). Personlighetsstörningarna är placerade på Axel 

II i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (APA, 2000), och grupperas i tre 

kluster (APA, 2000). 

 

 BPD enligt DSM-IV-TR 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, kort kallat DSM, används inom 

psykiatrin som handbok vid diagnostisering av psykiatriska sjukdomstillstånd. DSM är utgett 

av American Psychiatric Association, och den fjärde upplagan har använts sedan 1994 

(http://www.psych.org/MainMenu/Research/DSMIV.aspx). Världshälsoorganisationens 
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klassificeringssystem heter International Classification of Diseases (ICD), och har en annan 

beteckning för BPD; Emotionellt Instabil Personlighetsstörning (IPS) (WHO, 1992). I denna 

studie används den första beteckningen, BPD.  

I DSM-IV-TR (APA, 2000) hamnar BPD under kluster B; Dramatic-Emotional 

Personality Disorders i Axel II.  BPD karakteriseras av ett varaktigt mönster av instabila 

mellanmänskliga relationer och känslor, samt instabil självbild och impulsivitet. Dessa drag 

uppenbarar sig vanligtvis i tidig vuxenålder och uppvisas i en rad olika sammanhang (APA, 

2000, direkt översättning ). För att diagnostiseras med BPD krävs även att minst fem av 

DSMs nio kriterier för BPD (se bilaga 1) uppfylls (APA, 2000). 

 

Etiologi 

Social Environmental Model. Det har tidigt uppmärksammats inom den 

psykodynamiska inriktningen att negativa barndomsupplevelser kan resultera i bristande 

individuationutveckling, och att dessa upplevelser kan vara viktiga faktorer i utvecklingen av 

BPD (Stern, 1938). En emotionell respons mellan mor och barn är avgörande för barnets 

identitetsutveckling, för att skapa en enhetlig och genuin identitet. Bristen på denna respons, 

även kallad emotionell dialog, kan skapa konflikter kopplade till BPD (Craaford, 1983; 

Mahler, Pine & Bergman, 1975). Även Bowlbys (1988) anknytningsteori, (attachment 

theory), redogör för betydelsen av stabil och trygg anknytning till föräldern för utvecklingen 

av personligheten. Reich och Zanarini (2001) fann i deras studie att patienter med BPD 

rapporterade minnen av fler svårigheter under barndomen och tonåren, såsom separationer, 

humörsvängningar och suicidalitet, än kontrollgrupper.  

 

Biological Model. Efter omfattande EEG- mätningar och neuropsykologiska mätningar 

har ett stort antal personer med BPD visat sig ha svårbestämda avvikelser på hjärnan 

(Streeter, van Rekuum, Shorr & Bachman, 1995). Dessa avvikelser kan vara bidragande 

faktorer till utvecklingen av BPD- relaterade symptom. Genom olika upplevelser mognar 

neurala nätverk, kopplade till den frontala delen av hjärnan, en mognad som sker relativt sent 

i utvecklingen och bidrar till en koordination av olika delar av CNS funktioner. Dessa neurala 

nätverk styr högre psykologiska färdigheter, så som fokuserad uppmärksamhet och förmågan 

att styra ett beteende, men är även grundläggande för reflexiva funktioner, som att känna av 

en eventuell fara. Hos personer med BPD saknas ofta mognaden i nätverket, vilket leder till 

svårigheter att hantera dessa psykologiska funktioner (Perseius, 2006). Ett flertal studier visar 

att främst män med BPD har lätta neuropsykologiska störningar (Näslund, 2002). I en studie 
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från 1990 undersöktes män och kvinnor med BPD och deras högre psykologiska färdigheter. 

Studien visade att 50 procent av männen och 20 procent av kvinnorna visade tecken på 

svårigheter med bland annat inlärning och uppmärksamhet (Andrulonis, 1991). En 

undersökning av personer med diagnosen BPD och friska personer, i samma åldersgrupp och 

med samma utbildning, påvisade avvikelser i de främre regionerna av hjärnan hos vissa av 

personerna med BPD (Swirsky-Sacetti, 1993). Avvikelserna kan vara medfödda, men kan 

också orsakas av yttre omständigheter, så som understimulering och försummelse (Näslund, 

2002). 

 

Biosocial Model. Den biosociala modellen ser BPD som en konsekvens av en 

emotionellt sårbar individ som växer upp under speciella omständigheter, denna uppsättning 

omständigheter brukar benämnas som en icke-befräftande miljö, (invalidating environment) 

(Perseius, 2006). Det defekta känslolivet hos en sådan emotionellt sårbar individ grundas i 

biologiska avvikelser, då personens nervsystem reagerar kraftigt på relativt låga nivåer av 

stress och det tar längre tid för honom eller henne att återhämta sig efter en sådan påfrestande 

händelse (Linehan, 1993). Det komplicerade känslolivet förstärks av ett negativt familjeklimat 

under individens uppväxt (Näslund, 2002). När ett barn inte får bekräftelse från sina 

signifikanta andra kan stor förvirring uppstå, då det signalerar att barnets sätt att tänka, känna 

och bete sig är fel. Bristen på bekräftelse tar ifrån barnet möjligheten att sätta ord på och 

förstå sina känslor. Barnet får inte heller möjlighet att lita på sina reaktioner av händelser, och 

lär sig istället att läsa av andra människor i sin omgivning, för en förståelse för hur det ska 

tänkas, kännas och betes (Linehan, 1993).  

 

Epidemilogi 

Det råder delade meningar om hur förekommande BPD är och det finns några få 

epidemilogiska studier (Perseius, 2006). Enligt DSM-IV (APA, 2000) beräknas frekvensen av 

BPD vara ungefär 2 procent av den allmänna befolkningen, ungefär 10 procent bland 

individer som haft kontakt med öppenvården och cirka 20 procent bland inlagda patienter på 

psykiatrisk slutenvård. Frekvensen av BPD, i kliniska miljöer med personlighetsstörningar, 

varierar mellan 30 och 60 procent (APA, 2000). En svensk studie visar att frekvensen av BPD 

är 28 procent bland individer som haft kontakt med den psykiatriska öppenvården (Bodlund, 

Ekselius & Lindström, 1993). 75 procent av de individer som diagnostiseras med BPD är 

kvinnor (APA, 2000), dock finns det de som hävdar att BPD är underdiagnostiserat hos män. 

En av dessa är Andrulonis (1991), som hävdar att bordelinesymptom hos män överskuggas av 
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andra symptom, som missbruk och antisocialt beteende. Eftersom kvinnor oftare än män 

försöker ta sitt liv, blir deprimerade eller söker psykiatrisk vård, och därmed får diagnosen, 

brukar männens antisociala- och missbruksbeteenden leda till kriminella handlingar och 

eventuellt fängelsedom (Andrulonis, 1991; Kreisman, 1989). En studie fann att dubbelt så 

många kvinnor som män hade diagnosen BPD när patienter hos läkare och sjukhus 

undersöktes. När det sedan gjordes en undersökning på fängelset i samma område fann 

forskarna att det var ungefär lika många män som kvinnor som uppfyllde kriterierna för BPD 

(Johnson, Frank, Ferrence, Jarvis & Whitehead, 1975). Alltså finns det många olika siffror 

och förhållningssätt till förekomsten av BPD. 

 

 Normalitet och stigma  

Det finns olika sätt att definiera vad som är normalt, och uppfattningen om vad som är 

normalt förändras beroende på tid och rum (Bengtsson, 2005). Begreppet normal kan 

definieras utifrån majoriteten, det vill säga en statistisk normalitet (Tideman, 2000). Vad som 

är normalt kan också definieras utifrån normer och värderingar, det som anses vara värt att 

sträva efter. Detta är ett normativt sätt att definiera normalitet (Canguilhem, 1989).  

Goffman (2001) har introducerat begreppet stigmatisering, vilket är en stämpel som de 

psykiskt, fysiskt och socialt avvikande vanligtvis får. I boken Stigma tar Goffman (2001)  upp 

att det inte krävs mycket för att människor ska anse sig veta hur en person är och vilka 

egenskaper denne besitter. Därmed blir personen i fråga omgående kategoriserad och 

identiteten blir fastställd.  Begreppet virtuell social identitet syftar på just de tendenser då 

utomstående tillskriver en rad olika egenskaper till personer utifrån deras stigman. Personen 

som blir stigmatiserad har en annan bild av vem hon är då hon ser bortom sitt stigma, vilket är 

den faktiska sociala identiteten. Dock kan det hända att den stigmatiserade till slut identifierar 

sig med den stigmatiserade bilden av sig själv, vilket kallas för jag-identitet. Detta är alltså en 

identitet som den stigmatiserade har blivit tilldelad, och som kan bidra till en konflikt i dessa 

personers självbild (Goffman, 2001). 

 

  Självbild och identitet 

Det sociokulturella synsättet är ett sätt att angripa identitetsbegreppet, där fokus läggs 

vid samhällets roll vid identitetskapande. Signifikanta relationer är centralt i utformningen av 

självet, med språk och handlingar som verktyg (Kroger, 2000). Enligt Mead (1976) definierar 

individer sig själva utifrån hur de uppfattar att andra bemöter dem.  Betydelsen av kulturen för 

självbild och identitet belyses av Eriksen (2004), då han menar att kultur måste beaktas för 
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förståelsen av individers utveckling av självbild. Den kulturella identiteten skapar ett ”vi” och 

”de”, där det förstnämnda utgör en grupp$som känner en samhörighet vilket åtskiljs från ”de” 

som inte ingår i gruppen. Identitet står inte bara för vad man är utan innefattar även vad man 

inte är (Bengtsson, 2005). 

 

Metod 

Kvalitativ Ansats med Narrativ Teori 

Ett sätt att samla information och öka kunskap inom ett område är genom att använda 

intervjuer som samtalsmetod. Kvalitativ intervjumetod ger möjlighet att utforska individers 

inre värld, hur de upplever den, samt en förståelse för det som inte syns. Användning av 

intervjuer är ett bra tillvägagångssätt då studiens avsikt är att studera individers beskrivningar 

av upplevelser och självuppfattning (Kvale, 1997). 

Det centrala i narrativ metod utgår från tolkandets aktivitet, att konsekvent tolka andra 

människors tolkningar av sig själva och sin sociala värld. Inom narrativ teori ses inte språket 

som ett verktyg som återspeglar verklighet, istället ses språket som något som skapar den 

sociala verklighet som upplevs. På så sätt sägs världen omkring individen få en mening när 

hon talar om den. Språket är grundläggande för skapandet och omskapandet av normer och 

identiteter, vilka sker genom att berätta, beskriva och förklara, det vill säga att använda 

språket som en social aktivitet. Dock är dessa processer komplexa och konstrueras i samspel 

med andra människor. Narrativa studier, även kallat berättelseforskning, är ett 

tvärvetenskapligt och tvärdisciplinärt fält, som har blivit mer accepterat och fått en större plats 

i vetenskapliga sammanhang (Johansson, 2005).  

Det tas upp av Riesman (Johansson, 2005) att narrativ metod är passande för studier 

som avser att undersöka identitetskonstruktion och subjektivitet. Richardson (1990) menar att 

mening och ordning i vardagen skapas genom berättelser. För att förstå sig själva och andra 

människor, används regler och tolkningsramar. Med hjälp av berättelser möjliggörs en inblick 

i människors subjektiva upplevelser av sina liv, samt att de tidigare nämnda reglerna och 

tolkningsramarna synliggörs. Detta gör det möjligt att förstå hur andra människor ser på sig 

själva, olika händelser och sin omvärld (Richardson, 1990). 

 

  Urval 

Studien hade tre huvudsakliga kriterier. Att respondenterna någon gång diagnostiserats 

med BPD var det första och viktigaste kriteriet, eftersom studien syftar på att beskriva ett 

inifrånperspektiv av individer med just den diagnosen. Ännu en anledning varför stor vikt har 
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lagts vid att de har fått diagnosen, är att fokus ligger vid respondentens upplevelser och 

erfarenheter av diagnostiseringen. Ett annat kriterium som har beaktats var att dessa personer 

skulle vara myndiga, det vill säga 18 år, med hänsyn till den etiska problematiken. Då 

ambitionen var att få en någorlunda homogen grupp för att kunna jämföra de olika 

respondenterna i gruppen, var det tredje och sista huvudkriteriet att samtliga respondenter 

skulle vara kvinnor. Detta föreföll sig naturligt då cirka 75 procent av personer med 

diagnosen BPD är kvinnor (APA, 2000).  

Eftersom huvudkriteriet för studien var att deltagarna någon gång ska ha diagnostiserats 

med BPD, var målet att komma i kontakt med respondenter via psykiatriska kliniker och 

öppenvårdsenheter. Detta för att kriteriet med säkerhet skulle uppfyllas. Med hänsyn till 

sekretessen var förhoppningen att via dessa enheter och kliniker sprida ordet om studien, och 

på så sätt göra det möjligt för eventuella respondenter att kontakta oss. Dock visade det sig 

snart att det var svårt att komma i kontakt med dessa och att alltför mycket tid gick åt på 

väntan att bli uppringda. Medvetenheten om den eventuella risk att komma i kontakt med 

sköra människor, eftersom de då för tillfället hade kontakt med psykiatrisk vård, motiverade 

därför till att byta strategi. Internet och www.google.se användes för att istället hitta 

föreningar för personer med BPD. Efter en tids sökande upptäcktes att det, förutom ett antal 

webbaserade föreningar, var svårt att hitta stödgrupper. När sökorden ”förening + borderline” 

skrevs in på www.google.se påträffades sidan www.gransanglar.net, vilken är den officiella 

hemsidan för självhjälpsgruppen ”GränsÄnglar”. Föreningen är ideell, och både politiskt och 

religiöst neutral (www.gransanglar.net). Kraven för medlemskap i föreningen överrensstämde 

med alla huvudkriterier för studiens urval; att respondenterna någon gång diagnostiserats med 

BPD, att de är över 18 år och att samtliga respondenter är kvinnor.  

Föreningens ansvarige kontaktades genom att vi mailade studiens syfte och 

tillvägagångssätt, därefter etablerades även en telefonkontakt. Tillsammans diskuterades ett 

lämpligt urval för studien fram. Framförallt lades det vikt vid att respondenterna skulle vara 

tillräckligt stabila för att delta i studien. Det var även av betydelse att få en variation i ålder på 

respondenterna, då ambitionen var att genom detta strategiska urval intervjua kvinnor med 

olika erfarenheter och livssituationer, för att fånga variationer i upplevelser och perspektiv. 

Därmed lades ytterligare två kriterier till för studiens urval. Avsikten med studien var inte att 

ge en representativ och generell beskrivning av upplevelser hos kvinnor som någon gång fått 

diagnosen BPD. Målet var snarare att få en djupare förståelse för hur det kan vara att leva i 

tillståndet, och hur de upplever diagnostiseringen och begreppet i sig.  
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Efter att den ansvarige informerat om studien, valde sex kvinnor att vara med. Samtliga 

respondenter uppfyllde kriterierna, och åldrarna på dessa varierade mellan 20 och 50 år. 

Därefter bokades två dagar in för intervjuerna, vilka var dagar som föreningen vanligtvis 

samlas.  

!

  Insamlingsmetod 

Kvalitativa forskningsintervjuer var insamlingsmetoden i studien, och utgångspunkten 

var halvstrukturerade intervjuer med samtal i fokus. Dock skiljer sig dessa samtal från 

vardagliga samtal, då det utgår från ett visst syfte och en viss struktur (Kvale, 1997). Med 

utgångspunkt i syfte och frågeställningar, formulerades 16 huvudintervjufrågor med 

underfrågor, samt 6 bakgrundsfrågor, vilka utgjorde vår intervjuguide (Se bilaga 2). I 

intervjuguiden delades intervjufrågorna in i olika bestämda teman; begreppet, tillståndet, 

omgivning och normalitet, innan och under diagnostisering, diagnostiseringens påverkan, 

idag. 

Begreppet gav en inblick i kvinnornas egen syn på begreppet borderline. Vad de 

förknippar med begreppet och hur de beskriver det för andra. Här klargjordes om kvinnorna 

har en negativ eller positiv inställning till begreppet i sig.  

Tillståndet inkluderade frågor gällande hur kvinnornas borderlinetillstånd har tett sig 

under åren, vilken problematik det har innefattat och hur det påverkat deras liv. 

Omgivning och normalitet var en del som klargjorde hur kvinnorna upplevde sig bli 

bemötta av omgivningen och hur deras roll har sett och ser ut i samhället. Här ställdes frågor 

gällande huruvida kvinnorna väljer att tala öppet om sin diagnos eller ej, och vad de stött på 

för reaktioner om de gjort det. 

Innan och under diagnostisering innehöll frågor gällande hur kvinnorna upplevde sina 

liv innan de fick diagnosen och utredningen fram till diagnostisering. I denna del gavs en 

inblick i vad deras tidiga liv präglats av, eventuella feldiagnostiseringar och misstankar om 

BPD även innan diagnostiseringen.  

Diagnostiseringens påverkan gav en inblick i kvinnornas upplevelser och erfarenheter 

kring att få diagnosen BPD. Frågorna tydliggjorde om kvinnorna upplevde diagnostiseringen 

som något positiv eller negativt, om den hjälp eller stjälpt. En klarläggning kring hur livet 

eventuellt förändrats för kvinnorna efter diagnostiseringen gjordes med hjälp av dessa frågor.  

Idag inkluderade frågor som handlade om nuet och framtiden, hur livssituationen ser ut 

idag och hur kvinnorna hoppas och tror att den kommer att se ut i framtiden.  
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För att få ett bra resultat antogs att det är en förutsättning att de intervjuade känner 

trygghet och tillit, då det blir lättare för de att, på ett spontant och öppet sätt, beskriva sina 

erfarenheter, upplevelser och känslor. Därför genomfördes intervjuerna i enskilda rum i 

föreningens lokaler, där respondenterna är vana att vistas. Valet gjordes även med hänsyn till 

den etiska aspekten att det finns en risk för obehag och förvärrande av symptom i samband 

med intervjuerna. Därför genomfördes intervjuerna med föreningens resterande medlemmar i 

närheten. För att bekanta oss med respondenterna och bygga upp en tillit tillbringades ungefär 

en timme för att småprata, innan intervjuernas start. Det märktes ganska snart att stämningen 

lättades upp, och gruppen i sin helhet (inkluderat oss) förändrades från att vara återhållsam till 

att bli lättsam. Den tiden utnyttjades även till att informera respondenterna om studiens syfte 

och tillvägagångssätt. Intervjupersonernas rättigheter klargjordes tydligt och eventuella frågor 

om studien besvarades. Ett informationsbrev (se bilaga 3) delades ut till samtliga deltagare 

och diskuterades, och då kom föreningens anonymitet på tal. Då föreningen är den första och 

enda renodlade stöd- och självhjälpsgruppen för personer med BPD, la den ansvarige fram 

förslaget om att skriva ut föreningens namn för att sprida ordet och få gehör. Respondenterna 

visade inte misstycke till förslaget. Det finns inga officiella papper på vilka som är 

medlemmar i föreningen och ingen kan spåra de, då medlemsregistret är skyddat enligt 

personuppgiftslagen (PUL). I informationsbrevet står det dock att föreningen skall vara 

anonym, då förslaget inte diskuterades förrän efter informationsbreven delats ut. 

För att försäkra om att respondenterna hade uppfattat och accepterat studiens syfte och 

tillvägagångssätt, inleddes varje intervju med frågan om informationsbrevet hade lästs igenom 

och om det fanns några synpunkter eller frågor angående det som stod. Det betonades även att 

det fanns möjlighet att avstå från att besvara frågor som kändes jobbiga, och att avbryta 

intervjun helt. För att få en avslappnad intervju dämpades belysningen och levande ljus 

tändes. 

För att fånga fler detaljer och dimensioner av intervjusituationen höll den ena av oss 

intervjun medan den andra hade en observerande roll. Däremot hjälptes vi åt med att ställa 

eventuella följdfrågor. Rollen som intervjuare växlades i samband med intervjutillfälle, och 

då det var sex intervjutillfällen hölls tre intervjuer var. Inställningen att vara öppensinnade, 

ickedömande och framförallt respektfulla var något som ständigt strävades efter, samt ett 

aktivt, tålmodigt lyssnande, och en förståelse för meningar bakom orden. Detta möjliggjorde 

en utveckling av respondenternas resonemang.  

Efter intervjupersonernas samtycke, spelades samtliga intervjuer in med digital 

bandspelare. I och med en halvstrukturerad intervjuguide gavs möjligheter till mer explorativa 
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och djupgående samtal. När intervjuguidens frågor hade täckts in, ställdes spontana 

följdfrågor, om tid fanns. Det här sättet att intervjua gav upphov till en mer utforskande 

karaktär av intervjun. Mer utrymme gavs för spontanitet, reflexivitet, associationer och egna 

tolkningar i respondenternas berättelser (Bernler & Bjerkman 1990, Hydén 2000). Genom 

dessa innehållsrika beskrivningar finns mindre utrymme för egna tolkningar i analysprocessen 

(Hydén, 2000). Genom kommentarer och återkopplingar finns möjlighet att ta reda på om 

tolkningen av det som har sagts stämmer. Därmed ökar valideringen av det insamlade 

materialet.  

I försök att få så detaljrika beskrivningar som möjligt skaffades god kännedom om 

BPD, för att därmed lättare kunna förstå respondenternas berättelser, samt komma med bra 

följdfrågor och återkopplingar. För att kunna bemöta och förstå individer med BPD krävs god 

kännedom om deras beteende och problematik (Näslund, 2002). 

Innan intervjuerna avslutades, frågades respondenterna om det var något som sagts 

under intervjuns gång som de inte ville skulle tas upp i studien. Respondenterna fick också 

frågan om det var något de ville tillägga.  I informationsbrevet lämnades våra namn, mail och 

telefonnummer, och de informerades om att de kunde ta kontakt med oss om det var något de 

ville tillägga, ta bort eller fråga om. Intervjuerna varade mellan 50 och 105 minuter, i 

genomsnitt varade intervjuerna i 75 minuter. Det hanns med två intervjuer under första 

interjvudagen och fyra under den andra.  

 
  Transkription 

När alla intervjuer var genomförda börjades transkriberingen. Transkriptionen av 

intervjuerna delades upp mellan oss, och intervjuerna skrevs ner ordagrant, inklusive 

felsägningar, hesitationer och utsvävanden. Detta var ett medvetet val då helheten 

eftersträvades, och för att inte utesluta något som kunde vara betydelsefullt för 

analysprocessen. Vi menar att felsägningar och hesitationer bland annat kan avslöja 

respondentens inställning till det hon talar om, och därför antecknades respondentens röstläge 

och sätt att tala. Både ljudinspelningarna och utskrifterna förvarades oåtkomligt för 

obehöriga, det vill säga att det bara är vi som har haft tillgång till det insamlade materialet. 

Ljudinspelningarna förstördes efter analysprocessens avslut. Biografiska data, som till 

exempel namn och specifika platser, har ändrats för att skydda enskilda personers identitet.  
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Bearbetning av resultat och analys 

Det transkriberade materialet lästes igenom och analyserades individuellt. Därefter 

diskuterades överensstämmande, återkommande teman fram och lämpliga citat valdes ut, för 

att beskriva och exemplifiera dessa teman. Att söka efter teman, och på så sätt skapa en mer 

generaliserad bild av resultaten, skulle kunna leda till att viktiga$ faktorer som individuella 

skillnader och nyanser inte framgår. Detta har tagits i beaktande och en strävan efter att 

behålla orginalbeskrivningar och helhetliga, bakomliggande förklaringar har upprätthållits. 

Dock måste vissa individuella drag gå förlorade för att bibehålla en röd tråd. Några av de 

individuella skillnader som påträffats liksom likheter som stod att finna i materialet har 

presenterats i studiens resultatavsnitt.  

Under såväl intervjusituationen som bearbetning av analysen har abstraktionsnivån 

växlat mellan inlevelse och distans till materialet. Detta gjordes i strävan efter en 

sammanhängande förståelse av empirin. Inom narrativ teori läggs stor vikt vid betydelsen av 

att se till berättelsens helhet (Johansson, 2005), det transkriberade materialet lästes därför 

igenom noggrant för att ge en större förståelse för möjliga bakomliggande förklaringar och 

meningar av citaten.  

Under bearbetning och analys av materialet behandlades informanternas berättelser med 

stor respekt och målet har varit att förmedla en så rättvis och fullständig återspegling av deras 

berättelser som möjligt.   

 

  Etiska överväganden 

Då studien har berört vad som kan uppfattas som känsliga ämnen, har vikten i att följa 

etiska principer varit tung. Med HSFR (Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning) och 

dess forskningsetiska principer som redskap har studiens metod i förväg granskats för att 

uppfylla de fyra etiska huvudkrav som HSFR presenterar. 

Informationskravet är det första av de etiska huvudkraven. Forskaren måste informera 

alla personer som kommer att beröras av studien om syftet med studiens utförande (HSFR, 

1994). Deltagarna har blivit tydligt informerade om syftet med och deras roll i studien, samt 

om att den insamlade informationen endast kommer användas i forskningssyfte. 

Intervjupersonerna har frivilligt deltagit i studien, och har haft möjligheten att närsomhelst 

under studiens gång avbryta sin medverkan. Detta är något som, innan intervjuernas start, 

tydliggjorts för studiens deltagare.  

Samtyckeskravet innefattar att deltagarna i undersökningen själva har rätt att bestämma 

över vilka villkor medverkan sker (HSFR, 1994). Därför har undersökningsdeltagarnas 
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samtycke till deras medverkan samlats in innan studien tagit fart. Studien har bedrivits på 

myndiga personer och har därför inte behövt samla in vårdnadshavares samtycke.  

Enligt konfidentialitetskravet måste all information som samlas in förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av den. Information som presenteras skall inte kunna avslöja 

de berörda i studien (HSFR, 1994). Med hänsyn till sekretess, konfidentialitet och de berördas 

identitet har informanternas namn och ålder ändrats, vilket hindrar utomstående från att 

identifiera studiens deltagare. Värt att nämna är att informanternas åldrar inte ändrats 

tillräckligt för att påverka studiens resultat och slutsatser. 

Nyttjandekravet har uppfyllts genom att uppgifter som samlats in med hjälp av studien 

enbart använts i forskningssyfte (HSFR, 1994). Det insamlade materialet, i ljud och textform, 

har raderats efter studiens avslut.  

 

  Resultat 

Resultatet presenteras i tre delar. Dessa tre delar utgörs av studiens frågeställningar; hur 

beskriver kvinnorna begreppet borderline, hur beskriver kvinnorna att borderlinetillståndet har 

påverkat deras liv, och hur beskriver kvinnorna att diagnostiseringen har påverkat deras liv.  

Första delen ger en överskådlig bild av hur informanterna definierar begreppet 

borderline, samt vad begreppet betyder för dem. Återkommande beskrivningar har delats in i 

tre olika teman; skiftande tillstånd, impulsivitet och separationsångest. Den andra delen har 

delats in i sex teman; utanförskap, att vara eller icke vara, vem är jag, att aldrig räcka till, 

hålla fasaden uppe och att ständigt förklara sig.  Här presenteras typiska beskrivningar av hur 

deras borderlinetillstånd har sett ut och hur det har påverka deras liv. Slutligen redovisas den 

tredje delen, med teman bekräftelse, att komma ut ur garderoben, från hopp till besvikelse 

och nuet och framtiden. Här presenteras informanternas beskrivningar om hur de upplevde att 

få diagnosen och hur det har påverkat och förändrat deras liv. Även beskrivningar om hur 

informanterna upplever deras liv idag och framtiden presenteras i denna del. 

Trots att informanterna är unika och skiljer sig åt en hel del, vad gäller till exempel 

livssituation, symptom och förhållningssätt, märks det att de kan känna en stark samhörighet 

och gemenskap. Det insamlade materialet har påvisat en rad likheter och olikheter bland 

informanterna, vilka presenteras i detta resultatavsnitt.  
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 Hur beskriver kvinnorna begreppet borderline? 

Skiftande tillstånd 

 

Det är känslotillstånd… ungefär som öar som inte har nån båt mellan sig, helt plötsligt flungas man över 

till nån annan ö och då är saker så… (Louise, 30 år) 

 

Många av respondenterna beskrev begreppet borderline som ett tillstånd som är skiftande 

mellan olika motpoler. Ett skiftande mellan olika åsikter, åldrar och framförallt olika 

känslotillstånd. Från att vara glad till att vara ledsen, från att älska till att hata, från svart till 

vitt. Nedanstående citat redogör för dessa tendenser att skifta mellan olika tillstånd. 

 

Om man tänker som att det är en linje som man hela tiden går över. Att du pendlar mellan två tillstånd, 

vad man kan tycka om någon eller vad man kan känna. Humöret kan svänga jättemycket. Ena sekunden 

så kan man vara glad och nästa sekund så händer det nånting, så kommer man in i något helt annat. 

Borderline, det är det här tillståndet, mellan två ytterligheter. ( Lisa, 20 år) 

 

Lisas citat förmedlar omedelbara skiftningar mellan olika motpoler. Att på några sekunder 

växla från ett sinnestillstånd till ett annat. Även borderlinetillståndets förlopp är av skiftande 

art. Gemensamt i informanternas berättelser är hur tillståndet går i perioder, från att ha 

svackor där de kan må riktigt dåligt till att ha perioder där de känner sig helt friska. Elisabeth 

beskiver dessa perioder i citatet nedan.  

 

Det går in och det går ur, du går in och du går ur, det är långa skov, korta skov, långa djupa dippar, små 

korta dippar, flera gånger om dagen, flera gången i månaden, en gång om året eller tio år emellan. 

(Elisabeth, 45 år) 

 

Impulsivitet 

Även impulsivitet är ett återkommande tema i informanternas beskrivningar av borderline 

som begrepp. Det impulsiva beteendet kan, enligt informanterna, exempelvis ta sig uttryck i 

missbruk, shopping och känsloutbrott.  

 
… impulser kunde få mig att blanda alkohol och piller, eller att knarka eller att ha alla märkliga sexuella 

förhållanden med människor som jag bara släpar hem. / … / Jag kan få lyckorusimpulser och jag dansar 

på gatan, eller att jag shoppar för mycket.  Sen får jag också impulser då jag blir jättearg… (Louise, 30 år) 
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Louise beskriver en impulsivitet som kan komma till uttryck i både känslor och handlingar, 

som dessutom kan vara destruktiva. Exempelvis framgår att hon, genom$ impulsiviteten, kan 

ha sexuella interaktioner med okända människor eller blanda alkohol med piller. Liknande 

impulsiva handlingar är något som majoriteten av informanterna tagit upp och gett exempel 

på. Att ha kortvariga sexuella kontakter och att utsätta sig för självskadande situationer kan 

vara konsekvenser av den impulsivitet som infinner sig hos de flesta av informanterna.   

 

… jag kunde också klippa sönder mina kläder och slänga hela min garderob så jag bara hade ridstövlarna 

kvar att gå i, en vinter.  (Margareta, 50 år) 

 

Separationsångest  

Mer än hälften av informanterna beskrev en intensiv rädsla över att bli lämnade.  

 

Jag har många brustna relationer på grund av rädslan att förlora folk. / … / Jag är livrädd för att folk ska 

lämna mig medans jag samtidigt försöker trycka bort dom för att jag i princip straffar dom för att ha 

lämnat mig innan dom har gjort det. (Louise, 30 år) 

 

Det framgår att Louise känner en intensiv rädsla över att bli lämnad, då hon uttrycker att hon 

är livrädd. Louise berättar att hon har många brustna relationer eftersom hon trycker bort och 

straffar människor som kommer henne nära. Hon menar att detta beror på en rädsla av att bli 

lämnad. Trots att dessa separationer kan vara overkliga, kan de orsaka intensiv ångest. Detta 

beskrevs av mer än hälften av informanterna. 

 

… man blir rädd att förlora nån fastän det inte är verklighet. / … / Det är ingen svartsjuka, utan jag va 

rädd att han skulle försvinna. Det var helt overkligt, han skulle ner och handla mat, eller gå ner och ta en 

öl på en halvtimme… (Margareta, 50 år) 

 

Här kan rädsla för overkliga separationer skådas. Som det framgår i Margaretas citat handlar 

inte hennes separationsångest om svartsjuka, utan en inbillning om att bli övergiven. Vidare 

beskriver Margareta att hon blev närmast panikslagen när hennes sambo var lite försenad, då 

hon bland annat ringde polisen eller åkte och letade efter honom. Paniken är återkommande i 

Lisas skildring av hur hon reagerar när hon i verklighet har blivit lämnad.  
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Det är som att allting bara snurrar. Det känns som att jag ska kvävas. / … / … då kan jag springa i panik 

och försöka hoppa framför tåget eller försöka ta tabletter. / … / Sen när det har lagt sig, då är det mer en 

smärta som går hela tiden, här inne [lägger handen mot bröstet]. (Lisa, 20 år) 

 

Separationsångesten blir så stark att Lisa upplever den nästintill omöjlig att leva med, och 

paniken och impulsiviteten får henne att försöka ta sitt liv. Separationsångesten försvinner 

inte när paniken har lagt sig, utan det blir som en långvarig smärta inombords.  

 

Hur beskriver kvinnorna att borderlinetillståndet har påverkat deras liv? 

Utanförskap 

 
”… jag är annorlunda, jag är udda, precis som varenda GränsÄngel har sagt, jag känner mig som ett ufo, 

utanför och isolerad, marginaliserad och stigmatiserad. Jag har alltid känt mig så… konstant, och jag har 

lärt mig att leva med det.” (Elisabeth, 45 år) 

 

Mer än hälften av informanterna beskriver ett tidigt utanförskap. Ett utanförskap som präglats 

av bland annat övergrepp i skola och familj.  

 

Jag har ju alltid känt det här utanförskapet då, att jag inte hör hemma… En väldig ensamhet på något vis, 

och utanförskap. (Karin, 40 år) 

 

Karin beskriver att hon alltid känt sig utanför och ensam. Hon berättar att hon ofta drog sig 

undan då hon kände att ingen lyssnade på henne hemma. I skolan blev hon mobbad och kallad 

för ful och konstig. Informanterna beskriver även ett utanförskap i vuxen ålder. Margareta 

berättar att hon sällan känt sig annorlunda förutom då hon berättat för andra om sin diagnos. 

Hon berättar också att hon råder andra med diagnosen att inte berätta om den, då man inte får 

en chans. 

 

När jag kom dit [konst/teaterskola] blev jag behandlad som vem som helst, och sen när de frågade ’Vad 

gör du annars när du inte är här? Vad jobbar du med?’ och då skulle jag vara ärlig, men genast blev jag 

behandlad från att vara en vanlig människa till att bli en psykpatient. (Margareta, 50 år) 

 

Även Johanna beskriver att hon alltid känt sig utanför då också hon blev mobbad i skolan. 

Hon har sökt sig till andra i utanförskap, så som kriminella, för att hon känt att hon passar in i 

deras värld, till skillnad från den ”normala världen”.  
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Okej, det är inte världens bästa värld då men… I den här normala världen passar ju inte jag in, utan där 

åker jag nästan ut så fort jag kommer in. För jag är ju så himla annorlunda än vad alla andra är. / … / Min 

vän är guld värd, hon säger precis vad hon tycker ’Vi kan bara säga hur omvärlden, hur en värld av 

normala människor, ser dig’. (Johanna, 25 år) 

 

Johanna gör återkommande skillnader mellan de ”normala” och henne själv i sin berättelse.  

Hon beskriver sig själv som väldigt annorlunda och berättar att hon haft svårt att förstå hur 

hon blivit sedd utifrån. Därför uppskattar hon när hennes vän berättar hur hon ses, så att hon 

har möjlighet att ändra på sig.  

 

Elisabeth berättar att hon och hennes syskon ansågs vara annorlunda då folk i omgivningen 

såg upp till dem. Hon beskriver att en fasad upprätthölls för omgivningen, vilken gjorde de 

ovetande om de groteska övergrepp som föregick bakom hemmets väggar. 

 

Vi var udda redan då, från början. ’Där kommer dom, titta! Åh, deras barn är så fina.’ Dom använde oss 

som nån jävla idealfamilj… med en falsk, förbannad, jävla vägg som bara lyste där i så många år. Men 

med tanke på de groteska övergreppen bakom kulisserna, så fanns det inga arbetskamrater till min 

mamma, inga grannar, som brydde sig. (Elisabeth, 45 år) 

 

Elisabeth beskriver att det inte fanns någon i omgivningen som brydde sig. Hon berättar om 

ett ständigt utanförskap vilket hon menar förstärktes av att hennes familj inte hade någon 

släkt.   

 

Att vara eller icke vara 

Informanterna förhåller sig på olika sätt till hur de är, då vissa utrycker att de försöker anpassa 

sig efter normen medans andra accepterar sitt sätt att vara.  

 

Nu jobbar jag ju med att folk omkring en ska göra det [acceptera en] också. Min personlighet och det jag 

agerar ut, det jag tycker, säger och tänker, på ett normalt, mer lågdämpat sätt. (Johanna, 25 år) 

 

Jag kommer alltid att vara karismatisk, stark, jag kommer prata högt, jag kommer tafsa och krama och 

pussa på folk öppet, jag kommer skratta högt, jag kommer diskutera, jag kommer alltid käfta för dom 

svaga, jag kommer alltid vara kreativ och måla, skriva, sjunga, höras och synas. Så har det alltid varit och 

kommer alltid att va. Jag har ett ickesvenskt beteende, men låt mig ha det, måste alla vara likadana? 

(Elisabeth, 45 år)  
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De två ovanstående citaten exemplifierar båda förhållningssätten. Första citatet, beskrivet av 

Johanna, är ett exempel på en person som försöker anpassa sig. Hon beskriver ett mål om att 

anpassa sitt beteende och sin personlighet för att bli accepterad av omgivningen. Elisabeth är 

en av informanterna som står för sitt beteende och som uttrycker att hon inte vill anpassa sig.  

Dock är Louise ambivalent i sitt uttryck, då hon problematiserar de två olika 

förhållningssätten.  

 

Jag förstår hur folk ser mig, men nu förstår jag bättre hur folk ser mig och varför. Och då vet jag varför 

dom har fel och jag har rätt. Å andra sidan har jag alltid det där att jag inte är en riktig människa förrän 

jag blir frisk. (Louise, 30 år) 

 

Å ena sidan står Louise för sitt beteende då hon uttrycker att de andra har fel och hon har rätt, 

medan hon å andra sidan känner att hon inte är en ”riktig människa” förrän hon blir frisk. Hon 

menar alltså att hon inte kan klassas inom mallen för att vara en riktig människa, på grund av 

sitt borderlinetillstånd, vilket Louise antyder vara något som hon strävar efter.  

 

Vem är jag? 

Jag tycker jag anpassar sönder mig nästan, det sitter sen hemma också, jag tappar bort ’Vem är jag?’, och 

jag lyssnar för mycket för att behaga andra och till slut tappar bort ’Vem är jag? Vad vill jag?’. Det är det 

jag försöker hitta tillbaka till nu, pussla ihop mig själv, liksom. (Karin, 45 år) 

 

Under loppet av att försöka vara andra till lags beskriver Karin att hon har tappat bort sig själv 

och vem hon är. Majoriteten av informationerna beskriver en tveksamhet över vilka de är, 

vilket ofta har lett till ett ständigt sökande av olika slag. Sökandet beskrivs av informanterna 

kunna leda till bland annat otrohet och, som Margareta beskriver, ett människomissbruk. 

 

Jag kände mig tom, och hade inte riktigt kontakt med känslor, och jag hade inte kontakt med vem jag var. 

/ … / Man letar så intensivt efter sig själv så det blir nåt slags människomissbruk. Man hittar inte sig 

själv. Många människor som man är vän med kan uppleva det som ett vanligt svek. (Margareta, 50 år) 

 

Ovan beskrivs att Margaretas anhöriga kan uppleva sig svikna i hennes jakt på sig själv. Detta 

eftersom hon ena stunden känner samhörighet med en person och i nästa stund med en annan. 

Margareta beskriver att hon ”droppar” folk hon inte längre kan identifiera sig med, för att 

söka vidare efter sig själv.  
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Borderlinetillståndet kan hos informanterna bidra till en ytterligare osäkerhet på vem man är. 

Några av informanterna beskriver en svårighet att skilja mellan vad av dem som är de själva 

och vad som är borderline.  

 

Man är inte en diagnos, utan man har en diagnos och är en människa, men jag har väldigt svårt att skilja 

på det. Jag har liksom svårt att skilja på friska Louise och sjuka Louise, för vem är det? (Louise, 30 år) 

 

Louise beskriver att hon känner en rädsla av att bli frisk då det, efter en lång tids dåligt 

mående, känns främmande. Hon har svårt att åtskilja personlighet från borderlinetillstånd. 

Hon vet inte om hennes personlighet är som hos friska eller sjuka Louise. 

 

Att aldrig räcka till  

Samtliga informanter känner en känsla av att inte räcka till, vilket ofta leder till att de flyr och 

inte slutför det de påbörjat. Orsakerna bakom detta beteende förklaras på olika sätt. 

 

Dom kallar det för ansvarslöshet, men borderline kan ha sånt där, att man flyter undan, man liksom sviker 

folk, man sviker arbetsplatser, man sviker människor för att man mår så dåligt men man vill inte säga att 

man mår dåligt, då går man upp i rök istället. Det är mycket bättre. (Margareta, 50 år) 

 

Margareta beskriver att hon drar sig undan och isolerar sig från omgivningen på grund av att 

hon inte vill berätta hur dåligt hon mår. Människor i hennes omgivning tar denna flykt som en 

ansvarlöshet och ett svek. Margareta menar att det är lättare att fly än att berätta att hon mår 

dåligt. Detta är något som, i många av informanternas fall, beskrivs grunda sig i en känsla av 

att inte räcka till. Johanna berättar att hon sällan stannar på arbetsplatser en längre tid. När 

hon frågades vad hon tror att det beror på svarade hon; 

 

Tristess. Och att man känner sig otillräcklig, man är så otillräcklig. Nu ska jag plötsligt ses som en normal 

människa, ’Hur gör dom då? Jag vet inte… Jag kommer ändå få sparken, det är lika bra att jag lämnar 

dom innan dom lämnar mig’ . (Johanna, 25 år)  

 

Johanna säger att hon vet att hon inte kan prestera som en ”normal” och flyr arbetsplatsen 

innan de inser att hon inte duger. Den städiga känslan av att inte räcka till skapar en 

prestationsångest, en ångest över att inte vara tillräckligt bra.  
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Jag kan känna den här prestationsångesten som jag har, att den kommer hela tiden och tar död på det som 

skulle kunna vara roligt. (Karin, 40 år) 

 

Karin beskriver att hon upplever sig hämmad av den ständiga prestationsångesten i alla 

uppgifter hon tar sig an. Detta kommer till utryck även i hennes konstutövande, trots att det är 

ett av hennes stora intressen. Prestationsångesten sträcker sig även till sociala sammanhang, 

då hon känner ett behov av att vara omtyckt av alla.  

    

Det är jobbigt för mig, alltså med sociala biten, just att känna att jag inte duger till. Jag har den där 

känslan hela tiden, att jag inte räcker till, otillräcklighetskänslan. Jag får anstränga mig, det blir så jobbigt, 

att känna av att jag ska duga och räcka till, och vara gullig och omtyckt av alla, älskad av alla. (Karin, 40 

år) 

 

Hålla Fasaden Uppe 

Många borderline är känsliga, väldigt sköra nånstans. Så det är lite lustigt, vi kan verka väldigt tuffa, men 

vi är väldigt sköra. (Margareta, 50 år) 

 

Citatet ovan beskriver en tendens att uppfattas som starkare än vad man känner sig, vilket är 

återkommande i informanternas beskrivning om hur de uppfattas av omgivningen. En 

återkommande förklaring till detta är att försöka hålla fasaden uppe, av olika anledningar. 

Johannas sätt att hålla fasaden uppe är att ta till sig och spela olika roller. Nedan beskrivs två 

av dessa roller. 

 

… då tar jag fram den här vuxna Lolita-tjejen. Som är väldigt självständig och ändå klarar sig själv och 

så, men sen när allting försvinner, när den här fantasivärlden försvinner, och när verkligheten kommer, då 

blir jag den här lilla flickan som sitter i ett hörn och gråter. (Johanna, 25 år) 

 

Johanna beskriver att anledningen till att hon försöker hålla fasaden uppe genom att spela 

roller är ett försök att behålla folk i sin omgivning. Dock kommer verkligheten ifatt henne och 

fasaden spricker. Margareta tvingas hålla upp en fasad vad gäller hennes borderlinetillstånd, 

då hon av erfarenhet märkt att hon uppfattats på ett felaktigt sätt. Vilket har medfört att hon 

inte längre berättar om sin diagnos. 

  

Det har gått till överdrift, man lär sig mer nuförtiden att inte berätta att jag är borderline eller att jag är 

psykiskt sjuk. Folk har blivit livrädda, dom tror att man är farlig för allmänheten. (Margareta, 50 år) 
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Att ständigt förklara sig 

Informanterna beskriver genomgående att det finns en oförståelse för deras lidande och 

beteende i omgivningen, och att de därför ständigt måste förklara sig. Margareta berättar att$

hon upplevde en desperation inombords då ingen förstod hennes lidande, och tog därför till 

destruktiva handlingar för att bevisa hur dåligt hon mådde. 

 

Det syntes inte på mig, men inuti var det fruktansvärt. Och för att bevisa det ibland så klippte jag av mig 

håret. Jag klippte av mig luggen, jag rev mig i ansiktet, jag rev mig så att blodet rann över hela hakan för 

att jag ville visa att jag led… (Margareta, 50 år) 

 

Louise beskriver i nedanstående citat att hennes beteende inte förstås. Detta är något som 

även de övriga informanter förklarar i sina berättelser. De kan i ena stunden ha kraften att 

klara av något som de i andra stunden inte förmår sig att göra. Louise benämner denna kraft 

som opålitliga resurser. 

 

Det är som lotteri, ena stunden funkar det och andra inte. / … / När jag har resurser då har jag enorma 

resurser, jag klarar av att göra väldigt mycket. När jag inte har resurser då klarar jag inte av att göra 

nånting, och dom förstår inte varför. (Louise, 30 år) 

 

Louise menar att denna oförståelse kan leda till att omgivningen uppfattar henne som 

manipulativ och lat, vilket leder till att hon ständigt måste förklara sin opålitliga förmåga att 

prestera.    

 

Hur beskriver kvinnorna att diagnostiseringen har påverkat deras liv? 

Bekräftelse 

De flesta informanter beskriver att de kände en lättnad över att få diagnosen, då det bidrog till 

en bekräftelse över och förståelse för deras problematik, både från deras och andras håll. Att 

få bekräftelse på att det är ett sjukdomstillstånd ger dem en möjlighet att förklara till anhöriga 

varför de är som de är. Samtliga informanter beskriver att bekräftelsen, även för egen del 

inneburit en förståelse för sitt beteende. Denna bekräftelse beskriver Louise i nedanstående 

citat. 

 

Det är att ha nåt konkret fast, varför mitt liv inte är som alla andras, varför jag är som jag är i vissa 

situationer, när det gäller nära relationer, när det gäller jobb, när det gäller allt. (Louise, 30 år) 
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Majoriteten av informanterna beskriver sig missförstådda av omgivningen och att de därför 

känt en lättnad över att kunna förklara sitt beteende med en diagnos. Lisa tycker egentligen att 

det inte borde spela någon roll om man blir diagnostiserad eller inte, för henne har det dock 

gjort det. Kampen om att ständigt bli ifrågasatt och misstrodd fick en annan mening i och med 

att hon blev diagnostiserad, hon behövde inte längre förklara sitt beteende utan hade nu en 

diagnos som kunde göra det åt henne. Diagnostiseringen krävdes för att hennes beteende och 

känslor skulle accepteras av omgivningen. 

 

Jag visste ju själv hela tiden. Och då så blev jag ju jätte ifrågasatt, det var ingen som trodde på mig. Mina 

föräldrar trodde inte på mig, inte min pojkvän och ingenting. Utan de sa att jag bara ville ha något att 

skylla på för att jag är så dum i huvudet. Efter det att jag verkligen fick diagnosen av en läkare så var det 

ju helt annorlunda, de har fått mycket mer förståelse. Men jag tycker att det spelar egentligen ingen roll, 

för det är ju precis samma problematik som jag hade innan. (Lisa, 20 år) 

 

Margareta berättar att hennes tillstånd har orsakat att hon har skadat människor i sin 

omgivning, vilket har gjort att hon lidit av starka skuldkänslor. Hon beskriver att i och med att 

hon fick en förståelse för sitt beteende, då det kunde förklaras som en del av ett 

sjukdomstillstånd, så har hennes skuldkänslor lättat lite. Dock skyller inte Margareta sitt 

beteende på diagnosen utan menar bara att den gett henne en större förståelse för varför hon 

agerar som hon gör.  

 

Det har vart massor med beskrivningar som jag känner igen mig själv på, och då känner man liksom… att 

det står att det är en sjukdom, och då kan jag ju inte riktigt rå för det här, då lättar lite av mina 

skuldkänslor. Om man har slagit någon man älskar väldigt mycket, om du har slagit din pojkvän och han 

fortfarande stannar men han gråter, det är en väldig skuldkänsla man får. Man får ju väldiga skuldkänslor, 

om man är en människa, och inte en djävulsk ond människa, så vill man ju inte göra dom illa egentligen. 

Och då känns det i alla fall lite… att man är sjuk i alla fall, att man inte har menat det. (Margareta, 50 år) 

 

Lisa berättar att hon reagerade positivt när hon fick diagnosen, då hon kunde förklara för 

andra som sett henne som patetisk och fånig att hon faktiskt var sjuk och mådde dåligt, och 

har därför valt att prata öppet om det.  

 

Sen när jag verkligen fick diagnosen och fick bekräftelsen på att det faktiskt är ett sjukdomstillstånd som 

jag har, jag är inte bara knäpp liksom, då tyckte jag att det kändes skönt att veta det och att kunna förklara 

vad som var fel. Så därför ser inte jag det som något negativt, därför skäms jag inte över att säga det. 

(Lisa, 20 år)  
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Att komma ut ur garderoben 

Det råder delade meningar kring öppenheten om att berätta om borderlinetillståndet. Hälften 

av gruppen har lärt sig att inte berätta om det för andra än närstående då de har mycket 

erfarenheter av fördomar och stigmatisering. En av dessa informanter, Elisabeth, upplever 

dessutom inte diagnosen som en stor del av sig själv och tycker därför inte att det är relevant 

att berätta om den. Margareta beskiver nedan sina erfarenheter av att prata öppet om 

diagnosen. 

 

… i allmänna lag brukar jag råda folk att inte berätta det för folk som de inte känner, för man får ingen 

chans. Jag har varit med om väldigt mycket, och jag är ju så gammal så jag har träffat så många varianter, 

men allmänt så har jag lärt mig att inte snacka om det, utan det är mina vänner och bekanta. (Margareta, 

50 år).  

 

Då även Karin erfarit fördomar, beskriver hon att hon bara berättar för närmaste vänner och 

familj. Dock skildrar Karin att hon kan berätta om sin diagnos för människor som är trasiga 

och mår dåligt själva. Lisa är en av de som vill vara ärlig med sin diagnos, och väljer därför 

att prata om det, dock känner hon att denna ärlighet inte är tillåten. Hon vill också motbevisa 

fördomarna genom att prata öppet om att hon har diagnosen, och visa att hon är ”normal 

ändå”.  

 

Då tyckte jag att jag borde berätta för mina arbetskollegor, när man har pratat och så. Men det får man 

tydligen inte göra egentligen, man ska hålla det för sig själv. Det tycker jag är dumt, för att jag vill liksom 

kunna visa att jag är en normal tjej ändå. (Lisa, 20 år) 

 

Även Johanna pratar numera öppet om att hon har diagnosen, för att bli kvitt de stämplar hon 

tycker att hon har fått. Genom att prata öppet om det, menar hon att hon får större förståelse 

och mer respekt från sin omgivning. Hon nämner också att hon får mer respekt för sig själv 

när hon berättar om sin diagnos.  

 

Det känns så himla skönt att prata öppet om det nu, det är som att jag har kommit ut ur garderoben, för 

jag är så trött på människor som har stämplat mig / … / så nu när jag säger det så får jag en viss respons, 

en viss respekt. Det är nån revansch, man ger igen på nåt sätt. (Johanna, 25 år) 
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Från hopp till besvikelse 

De flesta av informanterna beskriver att de, innan de fick diagnosen, haft svårigheter inom 

den psykiatriska vården, men när de fick diagnosen ställd blev de hoppfulla om att få hjälp. 

De trodde på möjligheten att bli friska, då de hoppades på rätt behandling för sin problematik.  

Dock beskriver de flesta att det har visat sig vara väldigt svårt att få rätt vård. 

 
Angelica (en av studiens författare) - Om vi går in på diagnostiseringen. Du har ju berättat om hur den 

har hjälpt dig med att andra accepterar och förstår dig, tycker du att den har hjälpt dig på något annat sätt 

också? 

 

Lisa - Den hade kunna gjort det, om jag hade fått fortsatt hjälp och terapi efter att jag fick diagnosen. 

Men sen så blev det ju knappt något mer. Jag fick ju samtalsterapi och så under en tid, och sen 

medicinering, men det var inte tillräckligt. När man väl har diagnosen så tycker jag att man borde kunna 

få rätt hjälp, för den finns. Så jag känner mig väldigt missnöjd med psykiatrin, det är det många som gör 

idag. 

 

Lisa uttrycker en besvikelse över bristen på uppföljning efter diagnostiseringen. Majoriteten 

av informanterna menar att de hade kunnat må bättre idag ifall de hade fått mer hjälp. Karin 

berättar att hon känner en bitterhet mot psykiatrin och samhället, då hon kanske hade varit 

frisk idag om hon hade fått hjälp.  

 

Jag känner mig väldigt besviken, det var sånt motstånd att ge mig terapi, dom sa att jag inte var 

tillräckligt stark att få terapi. Hade jag fått det innan så kanske jag hade varit frisk, man vet ju inte… 

(Karin, 40 år) 

 

De flesta informanter förmedlar att de fallit mellan sprickorna inom vården, då de många 

gånger har klassats vara för sjuka för att vara friska, och för friska för att vara sjuka.  

Elisabeth berättar vad hon gång på gång fått höra när hon sökt hjälp. 

 

’Du är alldeles för frisk för att vara sjuk, det finns ingen hjälp för dig, du får betala själv’. Men ursäkta, 

jag orkar inte och jag kan inte, hur mycket jag än vill. (Elisabeth, 45 år)  

 

Trots en stor besvikelse över att förväntningarna om att bli frisk inte uppfylldes, beskriver 

samtliga informanter en stor tacksamhet över att genom föreningen ha hittat andra 

likasinnade, och därmed funnit en samhörighet de tidigare inte känt.  
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För en gångs skull har de klassat in oss så att vi har nån gemenskap, så äntligen har vi någon behörighet 

nånstans, genom att få diagnosen. (Elisabeth, 45 år) 

 

Nuet och Framtiden 

Informanterna beskriver sin livssituation som en ständig kamp. En kamp som innefattar 

svårigheter med bland annat borderlinetillståndet och omgivningen. Elisabeth beskriver detta 

som en process i tre delar. 

 

Det handlar om att ta sig från offerrollen till överlevarrollen, och från överlevarollen till att leva också, 

och det är ju där knuten är. / … / … det är min räddning, att försöka hålla huvudet friskt och inte oja sig 

för mycket för alla eländes elände, utan sluta vara offer och gå vidare, res dig upp, då ska du se att du blir 

en överlevare. Det är bara det att jag vill börja leva nån gång, och jag känner att jag inte gör det. Det 

spelar ingen roll vad som än händer. (Elisabeth, 45 år) 

 

För att börja må bra, menar Elisabeth att det inte räcker med att vara stark och sluta se sig 

själv som ett offer, utan att man även måste glädja sig åt livet. Trots att hon har upplevt och 

åstadkommit mycket i sitt liv, känner hon inte att hon har tagit sig från överlevarrollen till att 

leva. För tillfället är hon inte hoppfull vad gäller framtiden, och beskriver sig vara trött på att 

kämpa. Däremot upplever hälften av informanterna framtiden som ljus, och känner ett hopp 

om att snart kunna må bättre. Karin beskriver att hon har blivit hjälpt genom sin kristna tro, 

och tror att den kommer hjälpa henne att bli frisk, att bli hel igen. Även Johanna har som 

avsikt att bli hel igen, och använder en krossad spegel som metafor för att beskriva detta. Hon 

beskriver att hon tänker kämpa för att ändra på sig själv.  

 
Jag tänker på min framtid, jag får kämpa. Det är som små glasbitar som jag får plocka upp igen, till den 

här spegeln jag har krossat. Men det kommer inte vara samma Johanna som visar sig spegeln, när hon 

speglar sig nästa gång. Jag får kämpa för det. Det kommer vara en helt annan Johanna. (Johanna, 25 år) 

 

Både Karin och Johanna uttrycker en längtan och ett hopp efter en bättre framtid, till skillnad 

från Margareta som har funnit en acceptans för sin situation och sitt tillstånd. Hon beskriver 

att hon har lärt sig att glädjas åt och ta vara på stunderna hon mår bra.   

 

Då kanske jag aldrig blir helt frisk, utan jag tvingas leva mer i nuet. Vara glad stunderna som jag mår bra, 

för att jag vet att om ett halvår kanske jag sitter på en låst avdelning igen. (Margareta, 50 år) 

$
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Informanternas definition av BPD är beskrivningar och kriterier som finns med i DSM 

(APA, 2000), det svart-vita tänkandet, impulsiviteten och separationsångesten. Tillståndet 

beskrivs karakteriseras av extrema tillstånd så som ett skiftande mellan olika motpoler, en 

overklig separationsångest och en impulsivitet, vilka alla leder till destruktiva handlingar. 

Trots att begreppet definierades med dessa extrema tillstånd verkade informanterna inte alltid 

identifiera sig med denna beskrivning. Svaren på hur deras tillstånd har sett ut och vad 

begreppet betyder för dem kunde ibland vara olika.  

Reich och Zanarinis (2001) studie påvisar att patienter med BPD har minnen av 

svårigheter under barndom och tonår. Svårigheter under barndom och tonår, i form av till 

exempel humörsvängningar och suicidförsök, är något som även tas upp av de flesta av 

studiens informanter. Dessa besvär kan vara konsekvenser av negativa barndomsupplevelser, 

såsom försummelse av signifikanta andra (Stern, 1938). Mer eller mindre negativa 

barndomsupplevelser beskrivs av samtliga informanter. Från försummelse i form av brist på 

uppmärksamhet, till psykiska, fysiska och sexuella övergrepp. Det kan tänkas att dessa 

upplevelser kan vara en bidragande orsak till utvecklingen av BPD. Det har visats att 

konflikter kopplat till BPD och individuationsutveckling kan bero på brist på respons och 

negativa barndomsupplevelser (Craaford, 1983; Mahler et al., 1975).  

Linehan (1993) framställer i den biosociala modellen att det kan uppstå stor förvirring 

när barn inte får bekräftelse, då det får de att tro att de tänker, känner och agerar fel. I sin tur 

får dessa svårt att sätta ord på sina känslor och lär sig läsa av andra i sin omgivning. 

Förmågan att läsa av andra människor, även främlingar, tas upp av informanterna. De 

beskriver att de är väldigt sensitiva och direkt kan känna av ”vibbar”. Karin ger en 

beskrivning av detta, och berättar upprepande om bristen på respons hemifrån. Denna brist på 

respons och upplevelsen av att ingen lyssnade på henne, fick henne att anpassa sig efter 

andras behov och ledde till att hon tappade bort vem hon var. Karins svårigheter att identifiera 

sig själv kan ses i ljuset av Krogers (2000) teori att signifikanta relationer är avgörande för 

utvecklingen av självet. Tendens att tassa på tå är något som har följt Karin sedan hennes 

barndom. Johannas förmåga att läsa av andra människor hanteras genom att spela olika roller, 

beroende på hennes tolkning av hur hon förväntas vara. Att spela roller som ett sätt att 

anpassa sig kan ses i samband med Meads (1976) redogörelse om att individer identifierar sig 

själva utifrån hur de uppfattar att andra bemöter dem. Johanna beskriver att hennes vän 

förmedlar hur en värld av normala människor uppfattar henne. Vännen kan sägas fungera som 
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ett verktyg för Johanna för att få en uppfattning om omgivningens bemötande, och identifierar 

sig bland annat utifrån detta. I Johannas berättelse skiljer hon på sig själv och de normala, 

gång på gång, vilket kan dras i parallell till utlåtandet om att identitet inte bara står för vad 

man är, utan även vad man inte är (Bengtsson, 2005).  

Goffman (2001) menar att individer blir kategoriserade och deras identiteter blir 

fastställda utifrån deras stigma. Detta är något som är återkommande i informanternas 

skildringar, vilket exempelvis Margareta beskriver. Hon berättar att omgivningen sett henne 

som vilken människa som helst tills hon berättat om sitt tillstånd då hon genast stämplats som 

en ”psykpatient”. Margareta kategoriseras och identifieras alltså utifrån sitt sjukdomstillstånd, 

vilket är hennes stigma. Denna stigmatisering leder till att många av informanterna känner sig 

missförstådda och uppfattade på ett felaktigt sätt, och därmed ett utanförskap.  

Bland informanterna finns två olika sätt att hantera stigmatiseringen, vilka presenteras 

under temat att vara eller icke vara. Hälften av informanterna uttrycker ett försök att bete sig 

som man bör och normalisera sig efter majoriteten. Samtidigt uttrycker andra hälften av 

informanterna att de står för sitt beteende och inte tänker anpassa sig efter det som anses vara 

normalt. Det kan tänkas troligt att de som försöker anpassa sig är mer mottagliga för det 

Goffman (2001) benämner som jag-identitet, än de som står för sitt beteende. Precis som det 

kan tänkas att de som inte anpassar sig mer troligt upprätthåller bilden av vilka de är bortom 

sitt stigma, det vill säga den faktiska sociala identiteten. Ett anpassande till omgivningen kan 

alltså vara ett tecken på en svag social faktisk identitet, vilket ökar behovet av att söka 

bekräftelse på vem man egentligen är. Uppfylls inte bekräftelsebehovet försvagas bilden av 

sig själv ytterligare.  

Goffmans (2001) teori om virituell social identitet, då utomstående tillskriver vissa 

egenskaper utifrån ett stigma, kan appliceras på informanternas berättelser. De beskriver att 

det är vanligt att omgivningen uppfattar patienter med borderline som manipulativa, vilket 

informanterna upplever är felaktigt. Louise är en av flera informanter som erfarit att bli 

stämplad på grund av sin diagnos. Hon berättar bland annat att hon blivit misstrodd att vara 

matförgiftad och då nekats vård, och istället förklarats som manipulativ och 

uppmärksamhetssökande. Detta på grund av Louises diagnos och omgivningens uppfattningar 

och fördomar om den.  

Informanterna menar att de i samband med separationsångest kan uppfattas som 

manipulativa. När de mår dåligt av att ha blivit lämnade kan de i ren desperation ta till 

impulsiva handlingar, som av omgivningen kan tolkas som ett sökande efter uppmärksamhet 

och ett manipulativt försök till ett återvändande, men som i själva verket handlar om ett sätt 
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att hantera den panik de känner inombords. Detta kan ta sig uttryck i bland annat suicidförsök 

eller andra självskadande beteenden. Den enorma smärta informanterna beskriver sig känna 

inombords, upplevs då kunna kontrolleras genom självskadande beteende, då det leder till 

dämpade känslor av panik och ångest. Trots att de kan vara medvetna om och ha insikt i deras 

problematiska beteende, kan de inte kontrollera det. Detta förtydligas bland annat i Margareta 

beskrivning, då hon förklarar att hon inte kunnat kontrollera sin intensiva rädsla över att 

förlora av sin sambo, trots att hon varit medveten om att det var overkligt.  

En annan anledning till att patienter med borderline ofta uppfattas som manipulativa 

menar informanterna beror på att de växlar drastiskt från att vara som alla andra till att må 

oerhört dåligt, detta beskriver informanterna som ett ständigt skiftande mellan olika tillstånd. 

Omgivningen saknar ofta förståelse för detta skiftande och uppfattar det som ett manipulativt 

beteende. Louise förklarar beteendet med tillgången till resurser, att hon ena stunden har 

tillgång till dem och andra stunden inte. Detta leder till att hon ena stunden mår bra, är stark 

och klarar av vad som helst medans hon andra stunden mår dåligt och knappt orkar ta sig upp 

ur sängen. Oförståelsen för just detta skiftande tillstånd har lett till att hon uppfattas som 

manipulativ, vilket i sin tur har lett till en nödvändighet att ständigt förklara sig. 

Denna oförståelse kan tolkas som att individer med BPD uppfattas som ”normala”, både 

på gott och ont. De kan till viss grad integreras in i det övriga samhället, då tillståndet oftast 

inte märks utåt. BPD kan ses som ett dolt sjukdomstillstånd då det fruktansvärda lidandet 

inombords inte är synligt. Just detta orsakar att dessa individer uppfattas som för friska att 

behöva vård, och hamnar därför mellan sprickorna inom den psykiatriska vården.  

DSM-IV-TR (APA, 2000) presenterar i sjunde kriteriet för BPD kroniska känslor av 

tomhet. Deras ständiga sökande förklaras utifrån att de lätt blir uttråkade. Sökandet kan 

kopplas till informanternas beskrivningar av tendenser att fly och inte avsluta det de har 

påbörjat. Efter att ha skrapat på ytan och bett de reflektera över vad dessa tendenser kan bero 

på, kom det fram att det ofta grundas i otillräcklighetskänslor. Informanterna gav subjektiva 

skildringar på hur de har känt sig förföljda av känslan att aldrig räcka till. För att undvika att 

få bekräftat att de inte räcker till, väljer många av informanterna att fly. Hänsynstagande till 

rädslan att bli lämnad är väsentlig, då det ger en förståelse för varför individer med BPD 

väljer att lämna innan de hinner bli lämnade. Exempelvis tar informanterna upp att de sviker 

människor och arbetsplatser, isolerar sig och känner en prestationsångest då de förväntas 

prestera. Denna prestationsångest kan även yttras i en rädsla att misslyckas inför sig själv. 

Elisabeth beskriver att hon aldrig känt att hon duger, oavsett vad hon har åstadkommit eller 
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fått höra från omgivningen. Även i Karins berättelse kan rädsla för att misslyckas inför sig 

själv skymtas, då hon hämmas i sitt konstutövande på grund av sin dåliga självkänsla.$ 

Resultatet, under temat att komma ut ur garderoben, åskådliggjorde en åldersskillnad 

bland informanterna vad gäller valet att tala öppet om diagnosen. Det visade sig att samtliga 

informanter som tillhörde den äldre åldersgruppen fått lära sig att inte tala öppet om 

diagnosen, då de har många negativa erfarenheter. Dock förklarar den yngre åldersgruppen att 

de väljer att tala öppet om diagnosen, för att få acceptans och respekt, av sig själva såväl som 

andra. Detta eftersom diagnosen är en del av de, och för full acceptans av sig själv vill de 

berätta om diagnosen istället för att dölja den. Detta behov har även infunnit sig hos den äldre 

åldersgruppen, men då de är äldre och har mer erfarenhet, beskriver de att det inte går att tala 

öppet om diagnosen, eftersom de blir stigmatiserade och dåligt bemötta när de gör det. Denna 

stigmatisering utifrån kulturella uppfattningar, om till exempel mentala sjukdomar, beskrivs 

av Hydén (1995). Han tar även upp att begreppet sjukdom kan befria vissa individer från 

ansvar av det egna handlandet. Genom att kategorisera andra människors handlingar som en 

konsekvens av ett sjukdomstillstånd, förstås beteenden som annars skulle upplevas som 

oacceptabla eller oförståeliga (Hydén, 1995). Detta kan appliceras till studiens resultat, då 

informanterna beskrivit både positiva och negativa upplevelser av diagnostisering. Positivt då 

det lett till en större förståelse för deras beteenden, som innan diagnostisering sågs som 

obegripligt. Samtliga informanter kände en lättnad över att få diagnosen, främst genom en 

bekräftelse. De fick bekräftat för sig själva och/eller för andra att det finns en orsak till deras 

beteende, samt en större förståelse för deras problematik från anhöriga. Dock har 

informanterna också stigmatiserats utifrån kulturella uppfattningar som finns kring BPD.  

När informanterna diagnostiserades väcktes ett hopp om att få vård och bli hjälpta till 

att bli friska. Dock beskrivs en besvikelse på den psykiatriska vården av samtliga informanter, 

då de känt sig missförstådda och försummade, vilket har lett till att deras problematik inte har 

blivit rätt behandlad. En studie visar att vårdpersonal kan bidra till lidande genom en 

oförståelse och respektlöshet. Samtidigt kan de vara till stor hjälp genom att vara förstående, 

respektfulla och bekräftande (Perseius, Ekdahl, Åsberg & Samuelsson, 2005). Detta skulle 

kunna styrka informanternas förmodan om att vissa av dem skulle kunnat vara friska idag om 

de hade fått rätt vård. Trots besvikelsen över att inte få rätt behandling, uttrycker 

informanterna hopp om framtiden, och har som mål att bilda familj, kunna arbeta eller hitta 

tillbaka till sig själva.  
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Metoddiskussion 

Ambitionen om en spridning i åldrar och därmed även en spridning i livssituationer blev 

något som lyckades fullföljas. Variation kan bidra till rikedom i material och ger möjlighet att 

fånga olika infallsvinklar och erfarenheter. Det insamlade materialet åskådliggjorde 

ålderskillnader i att tala öppet om diagnosen, vilket förutsatte en variation av åldrar i studiens 

urval. Dock fanns ingen variation vad gäller kön. Då studien enbart innefattar kvinnor kan 

studiens urval kritiseras, eftersom det även finns pojkar och män med diagnosen. Dock är inte 

avsikten med studien att generalisera. Anledningarna bakom att urvalet enbart består av 

kvinnor är dels att det blir lättare att göra jämförelser på en någorlunda homogen grupp och 

dels att majoriteten av individer med diagnosen består av kvinnor. Detta utrymme kan ge 

upphov till en risk att gå miste om det studien syftar att ta reda.  

Samtliga informanter beskriver sig lättade över att få diagnosen, vilket även poängteras 

i studiens resultatdiskussion. Dock måste man se till att vårt urval består av medlemmar av en 

förening för borderline, vilket kan tyda på att de accepterat och identifierat sig med 

diagnosen, och därför kanske också är positiva till att diagnostiseras.  

Emellanåt berörde studien känsliga ämnen, och då det inte hade etablerats någon nära 

och trygg relation till informanterna, kan det föreställas att det kunde vara svårt för dem att 

berätta. Intervjuguiden innehöll därför öppna frågor, vilket gav informanterna utrymme att, 

till viss del styra med vilka beskrivningar de vill besvara dessa frågor. Att informanterna gavs 

tid och utrymme att själva berätta visade sig vara en bra metod. Detta påvisas även av 

Riessman (Johansson, 2005) när hon lägger vikt vid att intervjuaren i situationen uppmuntrar 

deltagaren till eget berättande, då det ger en inblick i informantens syn på sin verklighet. Att 

informanterna fått större utrymme för att själva styra över vad som ska beskrivas skulle kunna 

resultera i att viss information går förlorad. Dock har deras berättelser varit innehållsrika och 

gett fulla möjligheter till att besvara studiens syfte och frågeställningar. Det märktes att denna 

metod gjorde det lättare för de att berätta om bland annat känsliga ämnen. För att ytterligare 

se till att informanterna kände sig bekväma i intervjusituationen, tydliggjordes att de hade 

möjlighet att låta bli att svara på frågor, och att de när som helst kunde avbryta intervjun och 

även avbryta sin medverkan i studien.  

Enligt vår bedömning visade det sig vara ett effektivt och bra tillvägagångssätt att 

samtala med samtliga respondenter en tid innan intervjuerna, då stämningen redan hade 

mjukats upp. Det var även bra att vistas i föreningens lokaler, då informanterna känner sig 

trygga där. Att ha de andra informanterna och föreningens ansvarige i närheten under 
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intervjuerna var ett etiskt hänsynstagande, ifall någon skulle må dåligt och uppleva 

förvärrande av symptom.  

En svaghet med studiens metod är att den inte inkluderade en pilotintervju. Dock var vi 

under första intervjun uppmärksamma på kvaliteten av intervjuguiden, och hade nödvändiga 

ändringar i åtanke. Inga ändringar behövde göras, då det visade sig att intervjuguiden var 

utmärkt. Det kan även uppfattas som en brist i studien, att det står i informationsbrevet att 

föreningen skall vara anonym, när den sedan inte var det. Men det kan vara värt att nämna att 

det förekom en muntlig överenskommelse med samtliga deltagare, efter att 

informationsbrevet redan lämnats ut. 

Vi upplever att Kvales (1997) tio kvalifikationskriterier har uppfyllts av som 

intervjuare. De specifika kriterierna är att vara; kunnig, strukturerad, tydlig, vänlig, känslig, 

öppen, styrande, kritisk, minnesgod och tolkande. 

I studien har vi förlitat oss på individernas minne, vilket kan vara problematiskt då de 

genom berättelserna ska berätta om minnen från flera år tillbaka. Dock är det ingen 

objektivitet vi söker i deras minnen, utan snarare deras subjektiva upplevelser av olika 

händelser och tillstånd. Med avstamp i narrativ teori ses den sociala verkligheten skapas och 

omskapas, beroende på hur de uppfattar och berättar om sina liv (Johansson, 2005).  

Då det finns risk för begreppsförvirring inom narrativ metod (Johansson, 2005), kan det 

påverka hur data analyseras och tolkas. På grund av olika referensramar är det möjligt att 

begrepp uppfattas på olika sätt, exempelvis kan ett ord eller en berättelse som 

intervjupersonen upplever som positiv, uppfattas negativt av intervjuaren. Detta är ett typiskt 

karaktärsdrag inom narrativ metod såväl som i vardagssammanhang. Då det görs en tolkning 

av en tolkning är tydlighet något som det lagts stor vikt vid. För att minimera 

begreppsförvirringen ombads informanterna definiera sådant som kunde uppfattas som oklart. 

Det gjordes dessutom återkopplingar för att tydliggöra att tolkningen av deras beskrivningar 

var korrekta, och de gavs utrymme att komma med egna beskrivningar. Detta resulterade i 

detaljrikt material med mindre utrymme för misstolkningar. Återkopplingar och följdfrågor 

gav mer djupgående information och spontana beskrivningar.  
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Slutsatser 

Syftet var att beskriva hur kvinnor som fått diagnosen borderline personlighetsstörning 

upplever att deras liv har varit innan, under och efter diagnostiseringen. Syftet var också att ge 

en inblick i hur dessa kvinnor beskriver begreppet borderline. 

Borderline beskrevs av informanterna utifrån en redan existerande definition av 

begreppet. Det visade sig att dessa definitioner inte alltid var desamma som beskrivningen av 

deras eget tillstånd. Informanterna beskrev begreppet med varken positiv eller negativ mening 

utan framförde enbart en vanligt förekommande beskrivning av det. 

En slutsats som kan dras är att informanterna beskriver att borderlinetillståndet påverkat 

deras liv genom att de ofta har blivit missförstådda. Detta har i sin tur lett till att 

informanterna inte har fått rätt vård och att de hela tiden tvingats förklara sig. De beskriver sig 

ofta bemötas på ett dömande sätt och, på grund av sin problematik, stämplas som att vara 

något de inte är. 

Informanterna beskriver att deras borderlinetillstånd präglats av en ständig kamp med 

en svår problematik. Trots att de visar en medvetenhet och beskriver deras beteenden som 

orimliga och överdrivna är det något de inte kan kontrollera. Dessa beteenden karakteriseras 

av starka impulser och skiftande mellan ytterligheter, vilka kan få förödande konsekvenser.  

Informanternas liv har påverkats av borderlinetillståndet i form av ett ständigt sökande 

och en konstant flykt. Dessa beteenden förklaras av DSM (APA, 2000) bero på att de lätt blir 

uttråkade, dock kan vi med denna studie konstatera att ännu en orsak bakom dessa beteenden 

verkar vara en förföljande otillräcklighetsskänsla. 

Studien har även påvisat att samtliga informanter känt en lättnad över att bli 

diagnostiserade. Det framgår även att lättnaden bland annat grundades i en förklaring till 

individernas avvikande beteenden, samt i ett hopp om att bli hjälpta. Dock ledde detta hopp 

till en besvikelse då många av informanterna inte blev hjälpta. 

Med hjälp av studien fann vi tendenser till en åldersskillnad när det kom till att tala 

öppet om diagnosen. Då den äldre halvan av informanterna erfarit negativa upplevelser, har 

de kommit till insikt att det många gånger medför en stigmatiserig då de talar öppet om 

diagnosen. Därför har de valt att inte längre göra det, tillskillnad från den yngre halvan av 

informanterna.   

Informanterna förmedlar, trots sitt svåra tillstånd, en kämparglöd och en positiv 

framtidssyn. De uttrycker ett hopp om ett välmående och ett fungerande liv utan lidande i 

framtiden. Tillståndet är inte bestående och blir bättre med åren (Craaford, 1983) vilket är 

något som märks tydligt i informanterna skildringar. 
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Förslag till fortsatt forskning 

 

Då vi fann tendenser till en åldersskillnad vad gäller informanternas val av att tala öppet 

om diagnosen, vore det intressant att göra en kvantitativ undersökning för att undersöka om 

det finns ett samband mellan ålder och val av att tala öppet om diagnosen BPD. Det vore även 

intressant att göra en statistisk undersökning om det finns ett samband mellan typ av diagnos 

och huruvida man talar öppet om det eller inte. Här finns möjlighet för tänkvärda diskussioner 

kring bemötande och stigmatisering av olika sjukdomstillstånd.  

Istället för att använda sig av en förening, skulle det kunnas göra en studie på 

slumpmässigt utvalda individer med BPD, och fånga typiska reaktioner och sätt att förhålla 

sig till att diagnostiseras med BPD.   

En replikation av vår studie på män skulle kunna göras för ökad förståelse för hur 

männens borderlinetillstånd ter sig, hur de förhåller sig till diagnostiseringen samt bemöts av 

omgivningen. Många av informanterna diagnostiserades i samband med att de kommit i 

kontakt med psykiatrisk vård på grund av suicidförsök och dåligt mående. Detta påstås vara 

vanligt i Kreismans (1989) bok och Adrulonis (1991) studie, och det vore av intresse att 

undersöka processen av diagnostisering hos män.  Kortfattat vore det intressant att närmare 

undersöka om det finns en könskillnad i diagnosen BPD.  
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Bilaga 1. 

DSM-KRITERIER FÖR BPD 

 
 

1. Kraftiga ansträngningar för att undvika verklig eller imaginär övergivning. 

Uppfattningen om separation eller avvisande, eller förlust av struktur i tillvaron, kan leda till enorma 

förändringar i självbild, känslor, kognition och beteende. Individer med BPD som uppfyller detta kriterium är 

väldigt känsliga för yttre omständigheter, och upplever intensiva känslor av övergivning och olämplig vrede 

även om det kan handla om realistiska, tillfälliga separationer eller oundvikliga förändringar i planer. De starka 

rädslorna för att bli övergiven är relaterade till en intolerans av att vara ensam.  

2. Ett mönster av instabila och intensiva interpersonella relationer karakteriserade av en 

omväxling mellan en intensiv beundran och en extrem nedvärdering. 

De kan skifta snabbt från att idealisera andra människor till att nedvärdera dem, med känslan av att den andra 

personen inte bryr sig tillräckligt, inte ger tillräckligt och inte ”är där” tillräckligt. Dessa individer har en tendens 

att plötsligt och dramatiskt skifta i deras sätt att se på andra, och dessa andra kan uppfattas som välgörande stöd 

eller elaka straffare.  

3. Identitetsstörning; kraftigt störda, förvridna eller instabila självbilder. 

Plötsliga och dramatiska växlingar i självbilden präglas av varierande mål, värderingar och yrkesmässiga 

ambitioner. Det kan förekomma plötsliga förändringar i åsikter och planer gällande karriär, sexuell identitet och 

typ av vänner. De har vanligtvis en självbild som är baserad på att vara dålig eller ond. Det kan vara värt att 

nämna att dessa individer presterar bättre under strukturerade förhållanden i samband med jobb- eller 

skolsituationer. 

4. Impulsivitet inom minst två områden som är potentiellt självdestruktiva.  

Det förekommer att de spelar, spenderar pengar på ett oansvarigt sätt, har promiskuöst sex, missbrukar 

substanser, hetsäter eller kör vårdslöst.  

5. Återkommande suicidala beteenden, gester eller hot, eller självskadebeteende. 

Procentantalet för slutförda självmord hos dessa individer är 8-10 procent. Självskadebeteenden och hot om, 

såväl som försök till, självmord är väldigt vanligt. Dessa självdestruktiva handlingar är påskyndade av hot om 

separation, avvisanden eller av förväntningar som de antar innebär ökat ansvar. Självskadebeteenden kan inträffa 

under dissociativa upplevelser och bringar ofta lättnad genom att bekräfta förmågan att känna eller sona för 

individens känsla av att vara ond.  

6. Känslomässig instabilitet på grund av kraftiga humörsvängningar (t.ex. intensiv 

episodisk dysfori, irritation eller ångest som vanligen varar några timmar och sällan 

mer än några dagar). 

Det grundläggande dysforiska humöret hos individer med BPD störs ofta av perioder med ilska, vrede eller 

förtvivlan, och är sällan lättat genom perioder av välmående och tillfredsställelse. Dessa episoder kan reflektera 

individens extrema reaktioner på interpersonella stressorer.  

7. Kroniska känslor av tomhet. 
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De känner sig lätt uttråkade vilket kan leda till ett ständigt sökande.  

8. Olämplig, intensiv vrede eller svårigheter att kontrollera vrede (t.ex. täta utbrott av 

vrede, konstant vrede, återkommande fysiska slagsmål). 

De kan uppvisa extrem sarkasm, varaktig bitterhet eller verbala utbrott. Vreden frambringas ofta när en 

signifikant annan (caregiver) eller älskare uppfattas som försumlig, tillbakadragen, omsorgslös eller svekfull. 

Sådana vredesuttryck följs ofta av skam- och skuldkänslor, och bidrar till känslan av att de är onda. 

9. Kortvariga, stressrelaterade paranoida föreställningar eller svåra dissociations- 

fenomen. 

Dessa perioder är dock generellt otillräckliga, vad gäller svårighetsgrad och varaktighet, för att klassas som 

ytterligare en diagnos. Dessa perioder uppkommer oftast till följd av en verklig eller imaginär övergivning. 

Symptomen tenderar att vara kortvariga, och varar minuter eller timmar. Dock finns en tendens att dessa 

symptom försvinner då verklig eller uppfattad omsorg från signifikanta andra (caregivers) återvänder.  
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