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Sammanfattning 
  

Bakgrund: Borderline personlighetsstörning [BPD] är en av de diagnoser som går under 
namnet personlighetsstörning. BPD beskrivs som ett mönster av instabilitet i relationer med 
andra människor, känslostämning och självbild samt en markerande impulsivitet. Det är 
ungefär 75 procent som är kvinnor med borderline personlighetsstörning.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med borderline 
personlighetsstörning. 
Metod: En litteraturstudie av patografier utifrån en kvalitativ design har utförts. Data har 
analyserats med Graneheim och Lundmans beskrivning av innehållsanalys. 
Resultat: Under analysens gång framkom tre kategorier; Ett pendlande känsloliv, Behovet av 
att få lindring samt Strategier för att kunna hantera sjukdomen. Det framkom att kvinnorna i 
studien upplevde en enorm ångest och en känsla av att allt är mörkt inom dem. De försökte 
själva hantera ångesten genom att med olika metoder skada sig själva. Med hjälp av 
engagerade personer kunde de lära sig hantera vardagen. 
Slutsats: En person med BPD kan inom sig känna ett självhat och en tomhet som skapar 
ångest och kan leda till suicidförsök. Sjuksköterskan kan komma att möta dessa personer 
inom sjukvården och behöver visa förståelse och vara öppen för att lyssna på personens 
livsberättelse. Fler studier om personers upplevelser samt anhörigas upplevelser är önskvärt.  
  
Nyckelord: Borderline personlighetsstörning, kvinnor, patografier, upplevelser. 
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Inledning 
Borderline personlighetsstörning [BPD] beskrivs som ett avancerat mönster av instabilitet i 

relationer till andra människor, personens självbild och känslostämning samt en markerande 

impulsivitet, vilket kan leda till handlingar som skapar ångest för personen som den senare 

hanterar genom att skada sig själv. En person med BPD kan uppleva en stark känsla av 

övergivenhet. Känslan av att bli övergiven kan lätt ta överhand och leder då till ett riskfyllt 

beteende som kan skada personen både psykiskt och fysiskt. Kvinnor är en grupp som är 

överrepresenterade för att utveckla BPD (American Psychiatric Association [APA], 2013). 

  

Att vårda kvinnor med BPD kan upplevas som en utmaning (James & Cowman, 2007) och 

erfarenheter att arbeta med personer inom patientgruppen kan upplevas mer negativa jämfört 

med personer med annan form av psykisk ohälsa (Markham, 2003; Markham & Trower, 

2003). Studier har även visat att sjuksköterskans kunskaper om BPD generellt är låg (James 

& Cowman, 2007; O’Connell & Dowling, 2013), framför allt inom somatisk sjukvård 

(Lamph, 2011). Det är därför värdefullt att sammanställa upplevelser hos personer med BPD, 

så att sjuksköterskor kan ta del av kunskap på ett lättillgängligt sätt.  

 

Kvinnor med BPD kan uppleva emotionell ambivalens som är svår att kontrollera (Perseius, 

Ekdahl, Åsberg & Samuelsson, 2005). Att uppleva vardagen som emotionellt smärtsamt är en 

heterogen företeelse och beskrivs som ett oändligt lidande (Perseius et al., 2005; 

Spodenkiewicz et al., 2013) och kan upplevas som en daglig kamp (Spodenkiewicz et al., 

2013.). Förringande av jaget är vanligt förekommande hos kvinnor med BPD (Perseius et al., 

2005; Spodenkiewicz et al., 2013), som i kombination med emotionell smärta kan leda till en 

utveckling av parasuicidalt och suicidalt beteende (Holm & Severinsson, 2011; Perseius et 

al., 2005). Kvinnorna kan uppleva sig vara missuppfattade i samhället men inser att beteendet 

de visar kan göra personer i omgivningen förfärade (Holm & Severinsson, 2011).  

 

Det finns ett fåtal tidigare studier som belyst kvinnors perspektiv i livet med BPD, men det 

behövs mer forskning som undersöker och fördjupar förståelsen för kvinnornas upplevelser. 

Genom att sammanställa upplevelser utifrån patografier kan ett kunskapsunderlag skapas som 

kan bidra till utveckling av sjuksköterskans bemötande och omvårdnad.  
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Bakgrund 

Personlighetsstörning 

En personlighetsstörning är ett bestående tillstånd där beteendet avviker från de förväntade 

psykosociala normer som finns i personens omgivning och har debut i tonåren eller tidig 

vuxen ålder. Beteendena ger över tid ångest och en försämrad psykisk hälsa (APA, 2013). 

Personer kan enligt en studie (Soeteman, Verheul & Busschbach, 2008) ha mer än en 

personlighetsstörning.  

  

Borderline personlighetsstörning 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders [DSM] är ett officiellt register över 

psykiska diagnoser där diagnosen benämns som borderline personlighetsstörning (APA, 

2013; APA, 2016.). I DSM-5 ingår ett antal diagnoser under namnet personlighetsstörning 

bland annat borderline personlighetsstörning, antisocial personlighetsstörning samt 

narcissistisk personlighetsstörning (APA, 2013). International Classification of Diseases 

[ICD] är ett diagnosiskt verktyg för kliniska syften, epidemiologi och health management 

(World Health Organization [WHO], 2016a). I ICD- 10 ingår borderlinetypen (som 

inkluderar borderline personlighetsstörning) och den impulsiva typen under det gemensamma 

namnet emotionell instabil personlighetsstörning (WHO, 2016b). Den här studien kommer att 

använda begreppet borderline personlighetsstörning enligt DSM på grund av att författarna 

till patografierna använder begreppet när de berättar om sin sjukdom.   

  

APA (2013) beskriver BPD som ett avancerat mönster av instabilitet i relationer till 

människor där personen varierar mellan att älska och hata en person, känslostämning som 

varierar mellan glädje, ilska, episoder av nedstämdhet och ångest, negativ självbild där 

personen tappar förmågan att tro på sig själv. Personer med BPD har även en markerande 

impulsivitet vilket yttrar sig i ett beteende som leder till självskada, suicidalt beteende, spelar 

bort pengar, perioder av okontrollerbart ätande (eng. binge-eating) och oansvarigt 

spenderande av pengar. Dessa drag är varierande i olika sammanhang och börjar i tidig vuxen 

ålder. Det är cirka 75 procent som är kvinnor med diagnosen BPD. Samsjuklighet kan även 
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förekomma hos personer med BPD, till exempel förstämningssyndrom, ätstörningar (främst 

bulimi) och Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (AD/HD). Suicidförsök och för tidig 

död förekommer oftast när personer med BPD har någon form av substansmissbruk eller 

förstämningssyndrom (ibid.). Förstämningssyndrom, andra personlighetsstörningar, 

personlighetsstörning orsakad av en annan sjukdom, missbruk samt identitetsproblem är 

några differentialdiagnoser där symtomen är likartade med BPD (APA, 2013). Inom 

psykiatrisk slutenvård är förekomsten av BPD ungefär 20 procent, i primärvården ungefär 6 

procent och inom psykiatrisk öppenvård cirka 10 procent. I högre åldrar kan förekomsten av 

BPD vara något mindre än i yngre åldrar (ibid). En förklaring till varför en person utvecklar 

BPD kan vara att personen som barn blivit utsatt för till exempel sexuella eller fysiska 

övergrepp, att personen blir försummad, inte blir bekräftad i familjen och/eller förlorar en 

förälder tidigt i livet (APA, 2013; Joyce et al., 2007). Barn till personer med BPD löper fem 

gånger högre risk att utveckla BPD än i övriga befolkningen (APA, 2013). Det kan även 

finnas en ärftlig risk att barn till personer med BPD utvecklar en antisocial 

personlighetsstörning, förstämningssyndrom eller utvecklar ett missbruk (ibid.). 

 

Upplevelser  

Enligt Eriksson (1987) utgörs grunden för en individs upplevelse av individens 

självmedvetande och medvetande. En upplevelse är individens egen och kan inte helt skapa 

en förståelse hos eller tolkas av en annan individ (ibid.). En upplevelse är något en person tar 

åt sig och är med om (Egidius, 2006).     

 

Kvinnors upplevelser av att leva med BPD  

Kvinnor med BPD kan uppleva sin värld som att de hela tiden ramlar för att sen behöva 

klättra upp igen (Perseius et al., 2005). Det emotionella kaoset upplevs okontrollerat 

(Perseius et al., 2005) och fokus på negativa känslor är dominerande (Spodenkiewicz et al., 

2013). Kvinnor med BPD som har haft en traumatisk barndom kan uppleva skam och skuld 

över det upplevda (Holm, Bégat & Severinsson, 2009a; Holm, Berg & Severinsson, 2009b). 

Att inte vilja berätta om barndomen för andra är vanligt. Förträngda minnen från barndomen 

kan ha intensifierat den emotionella smärtan kvinnorna kände (Holm et al., 2009b). 

Kvinnorna beskrev det som att föräldrarna missbrukade sin makt över deras känslor genom 

att inte ge bekräftelse (Holm et al., 2009a). 
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Att utföra olika aktiviteter kunde ge en känsla av mening och tillfredsställelse med livet och 

kunde handla om att ta hand om hundar, att laga mat, fysisk aktivitet och sång. Att försöka 

acceptera livet som det är, att inte älta det som varit och förstå vikten av hjälp från andra 

kunde upplevas tillfredsställande (Falklöf & Haglund, 2010). 

 

Behandlingsmetoder 

Sjuksköterskans roll är enligt Barker och Buchanan-Barker (2005) att guida personen i det 

svåra och vara ett aktivt stöd. Enligt Bateman, Gunderson och Mulder (2015) finns ett antal 

behandlingsalternativ i form av psykoterapi, bland annat dialektisk beteendeterapi [DBT]. I 

föreliggande studie finns DBT representerad som behandlingsmetod och förklaras därmed 

ytterligare. DBT är enligt Linehan (2000) en form av kognitiv beteendeterapi, speciellt 

utvecklad för personer med BPD. I behandlingen ingår individuell träning, vilket kräver att 

personen och terapeuten är aktivt deltagande, samt gruppträning. Behandlingstiden varierar 

beroende på motivationen hos personen som undergår behandlingen och terapeutens tolerans 

gentemot personen (ibid). Tre primära psykologiska sinnestillstånd redogörs inom DBT: 

förnuft, känsla och personlig visdom (Linehan, 2000). En person som tänker rationellt, 

logiskt, planerar sitt beteende och löser intellektuella problem på ett lugnt och metodiskt sätt, 

agerar med förnuftet. När en person agerar med en känsla styrs tänkandet av det aktuella 

känsloläget och personen har svårt att tänka förnuftigt och på ett rationellt sätt som gör att 

handlingar ageras i samstämmighet med känslan som personen känner just för stunden. I den 

personliga visdomen förenas förnuftet och känslan och en intuitiv kunskap adderas (ibid).   

 

Färdighetsinlärning 

Syftet med behandlingsmetoden är att lära personerna att utveckla förmågor att hantera och 

integrera emotionella, kognitiva, beteende- och handlingsfärdigheter, för att lättare hantera 

olika tankar och situationer som självmordstankar och självskada på ett mer effektivt sätt. 

Färdigheterna lärs ut i tre steg och kan repeteras vid behov (Linehan, 2000). Att vara 

medvetet närvarande är det första i färdighetsträningen som lärs ut och handlar om att kunna 

balansera förnuft och känsla för att finna personlig visdom genom tre vad-färdigheter 

(observera, beskriva, delta) och tre hur-färdigheter (undvika värderande omdömen, fokusera 

på en sak i taget och vara effektiv) (Linehan, 2000). Dessa repeteras vid varje session under 
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hela behandlingstiden. I färdighetsträning för att hantera relationer är målsättningen för 

personen att utveckla strategier för att kunna be om det den behöver, att säga nej och att 

handskas med konflikter i relationer. I färdighetsträning för att reglera känslor lär personen 

sig att känna igen och benämna känslor, att identifiera hinder för att förändra sina känslor, att 

minska den känslomässiga sårbarheten, att skapa positiva känsloupplevelser, att vara 

medvetet närvarande i sina känslor, att handla tvärtom och att använda tekniker för att stå ut 

när det är svårt (ibid.). 

  

Tidvattenmodellen 

Tidvattenmodellen valdes som teoretisk referensram på grund av att den utvecklats för 

personer med psykisk ohälsa där ett holistiskt synsätt av omvårdnaden om personen står i 

fokus. Tidvattenmodellens kärnmetafor är vatten och syftar till att personens erfarenheter 

ändras konstant likt vatten och att människor lever på ett hav av erfarenheter (Barker & 

Buchanan-Barker, 2005). I Tidvattenmodellen läggs fokus på att hitta personen och kunna 

beskriva personens upplevelser av sin sjukdom istället för sjukdomen i sig. Det går att genom 

personens upplevelser och erfarenheter av sin sjukdom finna lösningar på de problem som 

personen upplever med att leva och till att få personen att må bättre. Med rätt stöd, hjälp och 

guidning från sjuksköterskan som professionellt stöd kan personen hitta sig själv i allt kaos 

som den psykiska ohälsan upplevs som (ibid.). 

  

Det är delvis från våra personliga och professionella erfarenheter som Tidvattenmodellen tar 

sin kraft ifrån (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Med hjälp av våra erfarenheter finns 

respekten för att människor i behov av hjälp behöver få känna sig omhändertagna och att 

någon bryr sig om hur de upplever livet. Begreppet “bry sig med” kan betonas om den 

vårdande relationen värdesätts och blir ett ömsesidigt arbetande på relationen, sjuksköterska 

och person emellan. Livet kan beskrivas som en resa av upplevelser och erfarenheter som 

människan erhåller över tid. Upplevelserna kan både vara positiva och negativa, vilket kan 

påverka människan på ett sätt som kan ge upplevelsen av psykisk ohälsa. Små bekymmer kan 

lätt bli till stora och överväldigande problem, som blir svåra att hantera för personen. 

Det är lätt som sjuksköterska att distraheras av personens smärta som uppstår i 

sammanhanget, men läggs fokus på personens upplevelser kan sjuksköterskan få en 

uppskattning av allvaret i personens situation (ibid.). 
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Det finns fyra antaganden som utgör kärnan i Tidvattenmodellen enligt Barker och 

Buchanan-Barker (2005). Det första antagandet handlar om att terapeutisk omvårdnad är en 

utvecklande och interagerande mänsklig aktivitet som mer riktar sig till personens framtida 

utveckling än de ursprungliga orsakerna till personens ohälsa. Det viktiga är att fokusera 

omvårdnaden på det problem som personen har just nu och dennes relation till hälsa och 

sjukdom, även om personens bakgrund spelar en viss roll. Det andra antagandet handlar om 

att upplevelsen alltid är osynlig, även om smärtan från psykisk ohälsa kan vara påtaglig i 

beteendet hos personen vilket blir synligt för andra i omgivningen. Mycket av den 

traditionella omvårdnaden har fokuserats på att få dessa personers beteende att passa in i en 

socialt accepterad mall. Omvårdnadens mål blir istället att hjälpa personen att få tillgång och 

se över deras egna upplevelser, för att kunna ändra deras livshistoria för att läka det förflutna 

och nutidens smärta, för att då kunna finna nya vägar för mänsklig utveckling. Det tredje 

antagandet är att relationen mellan vårdare och individ ska vara ömsesidig. Omvårdnad är 

ingen envägskommunikation utan ett utbyte av omtanke från båda parter. Det fjärde 

antagandet innebär att upplevelsen av psykisk ohälsa skapar kaos i vardagslivet, 

omvårdnadens primära fokusering blir på upplevelsen av och relationen mellan hälsa och 

sjukdom, inte sjukdom och hälsa i sig (ibid.) 

  

Barker och Buchanan-Barker (2005) beskriver personens upplevelser av psykisk ohälsa som 

en berättelse och styrs genom tre tydliga men sammanhängande domäner: jag, värld och 

andra. I jag-domänen finns människans innersta jag och genom den bearbetas alla känslor 

som personen känner och effekterna av problemen som gör att personen tycker att det svårt 

att leva. Genom värld-domänen relaterar till, tänker på och reflekterar vi över livet som en 

berättelse och hur den utvecklar sig. Det är här vi aktivt kan påverka hur resten av livet ska 

utveckla sig. I andra-domänen upplever vi och agerar tillsammans med andra individer i det 

sociala livet, som också är en del av personens tillfrisknande (ibid.).          

  

När vi lever från dag till dag upplever vi känslan av förändringar, detta blir utmaningen med 

livet, att hantera och identifiera vad som behöver göras här och nu för att tydliggöra våra 

egentliga behov, svårigheter eller problem i livet (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Den 

primära uppgiften blir för oss som sjuksköterskor att vägleda personer som lever med 

ovisshet i livet, genom att göra det som behöver göras när personen själv inte orkar. Den 

sekundära uppgiften blir att identifiera vad som behöver göras nu för att reducera möjligheten 

att patienten drabbas av potentiella problem och svårigheter i framtiden. Dessa två uppgifter 
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tillsammans, kan hjälpa till i sökandet efter den fasta punkten i livet som en gång förlorats i 

den psykiska ohälsans mörker (ibid.). 

   

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med borderline 

personlighetsstörning. 

                                                               

Metod 

Design 

En litteraturstudie baserad på patografier utifrån en kvalitativ design har utförts. En kvalitativ 

design används för att undersöka en persons upplevelser, till exempel av sjukdom och 

livsvärld (Forsberg & Wengström, 2013). Datainsamlingen kommer oftast från många källor 

och sker genom bilder eller ord samt omfattar en tolkning (Kristensson, 2014). Enligt 

Hawkins (1999) tillhandahåller patografier läsaren individens perspektiv och upplevelse av 

sjukdom och förser läsaren med en unik inblick som blottar individens synpunkter på sina 

egna upplevelser. Patografier är en form av självbiografier och användes som material för att 

besvara studiens syfte. Trovärdighet anses alltid finnas i personens tolkning av sina 

upplevelser (Segesten, 2012). Studien skulle beskriva vuxna kvinnors upplevelser av att leva 

med BPD, varför en kvalitativ design ansågs vara det tillvägagångssätt som kunde besvara 

studiens syfte. 

   

Urval 

Inklusionskriterier för studien var att patografierna skulle vara skrivna på svenska, 

publicerade år 2010 och framåt för att vara så nära i tiden som möjligt samt skrivna av 

kvinnor över 18 år med diagnosen BPD. Patografierna skulle vara skrivna av personerna 

själva om deras upplevelse av BPD. Exklusionskriterierna var att patografierna inte skulle 

handla om BPD med samsjuklighet som till exempel bipolaritet eller AD/HD och att det inte 

var en talbok eller liknande. 
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Datainsamling 

För att söka fram lämpliga patografier användes sökmotorn Libris. Libris är en söktjänst som 

är nationell och är en gemensam katalog för Sveriges bibliotek (LIBRIS, 2016a). Den första 

sökningen som gjordes begränsades med sökordet ”borderline personlighetsstörning”, 

genreform ”biografi”, språk ”svenska” samt “böcker övriga”. Sökningen gav sex träffar. Vid 

andra sökningen användes “emotionell instabil personlighetsstörning” istället för “borderline 

personlighetsstörning”, som gav sex träffar. Vid den tredje sökningen användes sökordet 

”borderline personlighetsstörning” och “patografi” och då gav sökningen noll träffar. Vid 

den fjärde sökningen användes sökordet ”borderline personlighetsstörning” och 

“självbiografi” vilket också gav noll träffar.  

 

De sex patografier som framkom i första och andra sökningen var identiska och samtliga 

patografier lästes på rubriknivå. Utav dessa sex patografier lästes fyra sammanfattningar då 

två exkluderades på grund av att studiens patografier inte skulle handla om samsjuklighet 

samt vara utgivna efter år 2010. De sammanfattningar som lästes var “Ansiktet bakom 

masken - om att vara borderline”(utgiven 2012) och “Våga säga Ja till livet - om att 

övervinna borderline” båda skrivna av Jouanita Törnström, samt “Borderline min verklighet” 

samt “Borderline: en trasig själ”, båda skrivna av Jeanette Svensson. För studien valdes 

“Ansiktet bakom masken - om att vara borderline” av Jouanita Törnström och “Borderline 

min verklighet” av Jeanette Svensson, för att de överensstämde med inklusionskriterierna och 

ansågs besvara syftet. I en femte sökning i Libris användes sökordet Borderline samt LZ där 

enligt Libris (2016b) L står för biografi med genealogi och LZ står för biografi med särskilda 

personer. Sökningen gav 16 träffar där 14 patografier föll bort på grund av att de inte 

överensstämde med inklusionskriterierna. Två patografier överensstämde med 

inklusionskriterierna, “Ansiktet bakom masken - om att vara borderline” av Jouanita 

Törnström (dubblett ifrån första sökningen) samt “Borderline - en del av mig (att leva med en 

psykisk sjukdom)” av Helen Johansson som inkluderades i studien. Till studien har det 

sammanlagt valts ut tre böcker som beskrivs nedan.   

  

Sammanfattning av patografierna 

Patografins namn: Ansiktet bakom masken - att vara borderline: en berättelse byggd på 

dagboksanteckningar och erfarenheter. 
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Författare: Jouanita Törnström 

Publicerad: år 2012. 

Sidantal: 166.  

Boken handlar om Jouanita som fick diagnosen borderline personlighetsstörning när hon var 

27 år. Boken är skriven utifrån hennes egna upplevelser och dagboksanteckningar från den tid 

när hon var 17 år till 28 års ålder. Jouanita ger även en beskrivning av sin barndom som 

kantades av otrygghet med en styvmamma som inte tyckte om Jouanita och en pappa som 

inte brydde sig. 

  

Patografins namn: Borderline min verklighet. 

Författare: Jeanette Svensson. 

Publicerad: år 2014. 

Sidantal: 125. 

Boken handlar om Jeanette som fått diagnosen borderline personlighetsstörning. Den 

beskriver hur hon upplever sin livsvärld och sammanfattar även en del av hennes förflutna 

med bland annat pojkvänner som har lyft henne för att sedan trycka ner henne. 

  

Patografins namn: Borderline- en del av mig (att leva med en psykisk sjukdom). 

Författare: Helen Johansson. 

Publicerad: år 2011. 

Sidantal: 94. 

När Helen var 21 år fick hon diagnosen Borderline personlighetsstörning. I boken beskriver 

Helen sina upplevelser av att leva med BPD och hur hennes liv har varit med familjen samt 

hur hon tror att hon fått diagnosen BPD. 

  

Analys 

En kvalitativ innehållsanalys har utförts med utgångspunkt av Graneheim och Lundmans 

(2004) tolkning av innehållsanalys. En manifest innehållsanalys med latenta inslag har 

utförts. Till en början i analysen kan texten analyseras med en manifest ansats (Graneheim & 

Lundman, 2004). Med manifest menas det som står i texten. Efter detta kan texten analyseras 

med en latent ansats, det vill säga att tolka underliggande budskap. Ett antal meningsenheter 

väljs ut, kondenseras och kodas för att sedan sammanställas i kategorier och teman. En 

meningsenhet är bestående av ord, stycken eller meningar som innehåller aspekter som 
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hänger ihop genom dess sammanhang och innehåll (ibid.). Meningsenheterna valdes ut 

enskilt, sammanställdes, diskuterades och fördes in i en tabell i ett Google drive-dokument. 

Kondensering innebär att texten förkortas men behåller det viktigaste, kärnan, i texten 

(Graneheim & Lundman, 2004). Meningsenheterna kondenserades tillsammans med en 

manifest ansats. Kondenseringarna diskuterades till konsensus uppnåddes om deras innehåll. 

En meningsenhets etikett kallas för kod (Graneheim & Lundman, 2004). Koden ska kunna 

förstås utifrån sammanhanget och kan handla om händelser, föremål eller annat (ibid.). 

Utifrån en latent ansats kodades kondenseringarna och diskuterades för att nå konsensus 

kring det latenta innehållet i meningsenheterna. En kategori är en grupp med ett gemensamt 

innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). Inga data ska kunna passa in i mer än en kategori 

men det är inte lätt när det handlar om personers upplevelser då en meningsenhet kan passa in 

i flera kategorier. En kategori i sin tur kan innehålla underkategorier (ibid.). I föreliggande 

studie har underkategorier valts att inte användas. Alla meningsenheter klipptes ut för att 

sedan sorteras i olika mappar utifrån gemensamma nämnare i koderna. De kodade 

meningsenheterna diskuterades för att kunna urskilja kategorier och ritades upp i en mindmap 

för att få en överblick över varje kategori. Exempel från innehållsanalysen se Bilaga 1.  

  

Etiskt övervägande 

Patografierna är publicerade med personernas tillstånd (Johansson, 2011; Svensson, 2014; 

Törnström, 2012) och är därmed offentliga. Eftersom materialet är offentligt följer det 

autonomiprincipen, som innebär enligt Olsson och Sörensen (2011) att personen själv ska ge 

sitt medbestämmande. Materialet som samlats in har behandlats med full respekt för 

personernas upplevelser utan att döma innehållet. Studien syftade till att följa 

godhetsprincipen, som innebär att var och en ska sträva efter att förhindra skada, göra gott 

och komma fram till väsentlig kunskap som kan förbättra omvårdnad (Olsson & Sörensen, 

2011).  
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Resultat 
Resultatet av analysen ledde fram till tre kategorier: Ett pendlande känsloliv, Behovet av att 

få lindring samt Strategier för att kunna hantera sjukdomen. 

 

Ett pendlande känsloliv 

Analysen visade att leva med BPD innebar att leva med ett stormigt känsloliv. Detta kunde 

exempelvis beskrivas som att känslorna förstorades upp och var som en explosion inom dem, 

att känslorna inte hade några gränser och kunde förändras hastigt, till exempel från att känna 

en överväldigande glädje till att bli rasande aggressiv. De kunde uppleva frustration och 

maktlöshet över till exempel att inte ha emotionell kontroll, att de kände avsky och förakt mot 

sig själva och andra, de kunde uppleva sig värdelösa, känna tomhet, skuld och skam. 

Upplevelsen av konstant pendlande mellan känslolägen kunde framkalla ångest och stärka 

rädslan för att känna några känslor. Tomhetskänslor kunde beskrivas som att vara emotionellt 

bedövad, vara identitetslös och känslan av att vara död inombords. Kvinnorna utvecklade ett 

behov av att upprätthålla en fasad för att kamouflera känslorna de kände, vilket kunde 

innebära till exempel att någon var mån om sitt yttre eller att någon inte visade känslor 

överhuvudtaget för att passa in i det sociala livet. För dem upplevdes det som ett onormalt 

sätt att leva på, vilket gav upphov till funderingar och ovisshet kring vilka faktorer som 

påverkade deras känsloliv (Johansson, 2011; Svensson, 2014; Törnström, 2012).  

 

Det låter mycket egoistiskt men jag har inga begränsningar eller hämningar på mina 

känslor. Allt är förstorat och ett krossat hjärta hos dig är en krossad världsbild hos 

mig, det kunde lika gärna ha varit världens undergång (Svensson, 2014 s.9-10). 

 

Att känna sorg upplevdes för vissa kvinnor vara svårhanterligt. Någon intalade sig själv att 

inte vara värd något i livet och slutade äta. Att känna glädje kunde för någon annan kännas 

omöjligt eftersom förmågan att känna glädje kunde överskuggas av alla negativa känslor. 

Upplevelsen av att vara oönskad och oälskad fanns också för en av kvinnorna. Någon 

önskade att få bli accepterad och tillhöra en gemenskap men upplevde sig vara annorlunda i 

jämförelse med andra. Någon kunde uppleva en splittrad personlighet där det fanns en mörk 

personlighet som dominerade, en ljus personlighet som hade livsglädjen men som inte var 

närvarande samt en impulsiv personlighet som inte gick att kontrollera. Impulsivitet var något 
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som vissa kvinnor i studien kunde relatera till och kunde leda till negativ inverkan på 

ekonomin, som att skänka bort sina resterande pengar eller köpa saker som den egentligen 

inte behövde (Johansson, 2011; Svensson, 2014; Törnström, 2012).  

 

I analysen framkom det att inverkan på känslolivet gav ångest, vilket var en återkommande 

faktor i deras emotionella lidande och kunde uppkomma i varierande situationer. Emellanåt 

kunde ångest upplevas utan specifik anledning. Ångest kunde upplevas som plågsam 

emotionell smärta och beskrevs utifrån flera aspekter som att kvinnans aptit påverkades, 

upplevelse av en tryckande känsla i bröstet eller deras uppfattning om hur de hanterade 

mellanmänskliga relationer. Ångest kunde också upplevas som en känsla av att förlora sin 

fasta punkt eller av att vara fången i den egna kroppen (Johansson, 2011; Svensson, 2014; 

Törnström, 2012). 

 

Ångesten övertog min kropp och själ, det som var mitt sanna jag. Jag kunde aldrig 

föreställa mig att en psykisk smärta kunde vara så djup. Den åt mig inifrån och jag 

visste inte hur jag skulle bli fri. Jag vill bara ha frid inom mig själv (Törnström, 2012 

s.9). 

 

Analysen visade att känslolivet inverkade på mellanmänskliga relationer vilket kunde 

påverka deras liv negativt. Det kunde handla om att skapa och söka efter konflikter, avguda 

en person för att sen hata på grund av att personen visat sig ha brister, uttrycka sig sårande 

mot en person samt att ilska kunde riktas mot personer utan anledning. De upplevde en rädsla 

för att bli övergiven men kunde även uppleva att de inte var värda att ha någon relation. I de 

mellanmänskliga relationerna upplevde någon av kvinnorna panikkänslor i möten med 

okända människor och kunde isolera sig för att undvika dömande åsikter om sin psykiska 

ohälsa. Någon annan sökte kärlek i alla relationer och upplevde sig som krävande i relationen 

till vänner (Johansson, 2011; Svensson, 2014; Törnström, 2012).  

 

Behovet av att få lindring 

Analysen visade att kvinnorna saknade positiva strategier för att uppnå ett tillfredsställande 

välbefinnande. Någon upplevde att ältande av sina negativa tankar och problem upptog 

vardagen. Deras innersta önskan var att få uppleva frid och lindring inombords. Behovet av 

att få lindring av sin ångest upplevdes påträngande, därav utvecklades självskadebeteenden 
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som yttrades på olika sätt: missbruk av alkohol, mediciner eller sex, ätstörningar (anorexi, 

bulimi) eller att skära sig. Strategierna upplevdes ge lindring men kunde ha motsatt effekt. 

Att skära sig kunde för någon upplevas skrämmande i rädsla för att skära för djupt. Någon 

förstod ändå att det inte var ett bra sätt att hantera sin smärta på men hade inga bättre 

strategier (Johansson, 2011; Svensson, 2014; Törnström, 2012). 

 

Trycket ökar igen och jag sätter rakbladet mot armen. Först 

trycker jag spetsen rakt ner (Tankarna snurrar: men jag gör 

bara en liten rispa så släpper det). Då kommer lite blod och 

det «onda» rinner ut och jag kan gå och lägga mig (Johansson, 2011 s. 36). 

 

Analysen visade en önskan om att få dö på grund av känslomässigt lidande, avsaknad av 

livsglädje och hopp, som en form av lindring. I upplevelsen av att vilja dö fanns även en 

kluvenhet. Önskan upplevdes påträngande för några av kvinnorna som upplevde att 

människorna omkring dem skulle få det bättre utan dem. Självmordstankar skapade 

frustration över deras situation och var återkommande för någon. Några av kvinnorna hade 

försökt att begå självmord en eller flera gånger (Johansson, 2011; Svensson, 2014; 

Törnström, 2012). 

  

Jag har ju av och till försökt ta livet av mig flera gånger 

sedan gymnasiet - i över 10 år. I över 10 år har jag haft mitt 

helvete. Jag har kämpat varje dag för att hålla mig vid liv för 

att Ni vill det. Jag har skurit mig i handlederna och överdoserat 

tabletter (Törnström, 2012 s. 81).  

 

Strategier för att kunna hantera sjukdomen 

I analysen framkom positiva faktorer för att kunna hantera sjukdomen. Det kunde vara genom 

aktivitet och engagemang i en idrottsförening eller fackförening som gav glädje och 

välbefinnande, familj och syskon som stöttade och gav positiv energi när det kändes svårt, en 

partner eller kontaktman som kunde stötta när känslorna var påfrestande. Genom att lära sig 

hur BPD och ångest kunde hanteras för att uppnå för dem ett acceptabelt välbefinnande 

upplevdes positivt i vardagen, till exempel genom DBT och att acceptera sin personlighet. 

Någon upplevde att färdigheterna i DBT kunde användas för att skingra tankarna på att begå 
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självmord och att psykofarmaka kunde lindra den emotionella smärtan som mörka 

tankebilder gav. Någon upplevde att den blev stärkt som person av att inte skära sig och gav 

en positiv inverkan som var värd att utveckla (Johansson, 2011; Svensson, 2014; Törnström, 

2012). 

  

Varje dag, varje vecka, varje månad, år efter år måste jag arbeta med mig själv 

(Johansson, 2011 s.62). 

 

Men framtiden kunde upplevas oförutsebar, skrämmande och de upplevde en oro för vad som 

skulle kunna hända. Oron var något de bearbetade varje dag och kvinnorna vågade inte ha 

höga förhoppningar om en morgondag (Johansson, 2011; Svensson, 2014; Törnström, 2012). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En kvalitativ design valdes som metod för att studien skulle beskriva kvinnors upplevelser av 

att leva med BPD. En kvalitativ design är att föredra om upplevelser ska beskrivas 

(Kristensson (2014). Litteraturstudier kan vara att föredra på grund av att det kan finnas ett 

behov av att sammanställa litteratur från andra författare för att sen kunna lösa ett kliniskt 

problem eller för att kunna förstå ett problem (ibid.). Patografier som litteratur anses ge ett 

trovärdigt resultat som styrks av Segesten (2012) som menar att det finns en trovärdighet i 

skrivna berättelser. Dagboksanteckningar förekom i två av patografierna och gav en bred bild 

över specifika upplevelser och händelser, vilket styrks av Olsson och Sörensen (2011) som 

menar att dagboksanteckningar ger en direkt bild av en upplevelse. Dahlborg-Lyckhage 

(2012) menar att det finns fördelar med att analysera biografier eftersom värdefull kunskap 

om en persons upplevelser av hälsa/ohälsa och lidande illustreras i skrift. Enligt Segesten 

(2012) är en vetenskaplig artikel granskat material som publicerats och innehåller den senaste 

forskningen om ett fenomen. Regler för utformandet av en vetenskaplig artikel finns och 

granskningen ska bidra till att endast god forskning publiceras (ibid.). Analys av 

vetenskapliga artiklar hade varit en möjlig metod men valdes bort då patografier ansågs ge en 

djupare inblick i personers upplevelser av att leva med BPD som styrks av Dahlborg-

Lyckhage (2012) som menar att patografier innehåller detaljerade beskrivningar av 
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människors vardag. Det som skulle beskrivas i föreliggande studie var upplevelser vilket gör 

att en kvalitativ design är en bra metod.   

 

Kvantitativa studier innefattar ofta ett brett urval och hade därför kunnat ge ett djupare 

resultat men kvantitativa metoder används för att beskriva skillnader, effekter eller frekvenser 

och eftersom upplevelser är omöjliga att generalisera och beräkna är en kvantitativ metod inte 

lämplig (Kristensson, 2014). Därför uteslöts en kvantitativ design för att kunna besvara 

studiens syfte. En fördel med intervjuer hade varit att följdfrågor kunde ställts till 

intervjupersonerna vilket kunde gett ett djupare svar. Nackdelen med patografier skulle kunna 

vara att det inte går att komplettera information från personerna som skrivit patografierna. På 

grund av det kan missförstånd uppstå om en upplevelses innebörd. Etikkommittén Sydost 

(2016) beskriver att det är studentens lärosäte som tar beslutet om patienter får intervjuas i ett 

examensarbete (Blekinge Tekniska Högskola godkänner inte intervjuer med patienter i ett 

examensarbete på kandidatnivå). Därför var inte en empirisk intervjustudie en möjlig metod 

för studien.  

  

En manifest innehållsanalys med latenta inslag har utförts där textmaterialet har kondenserats 

för att sedan kodas och kategoriseras. Med latent menas att det sker en tolkning av texten för 

att uppmärksamma det som inte är uppenbart. Skott (2012) menar att tolka texten ger en 

djupgående förståelse för det skrivna och det viktiga är att förstå beskrivningen av den 

situation personen befinner sig i. Enligt Kristensson (2014) blir en text mer latent ju längre 

innehållsanalysens process fortgår. I föreliggande studie tolkades det insamlade materialet till 

viss del för att det kunde finnas en underliggande mening i upplevelserna som beskrevs.  

  

Den första och andra litteratursökningen gav två patografier, “Ansiktet bakom masken - om 

att vara borderline” och “Borderline min verklighet”, vilka ansågs besvara studiens syfte. Två 

litteratursökningar gjordes ytterligare men gav inte några träffar. När meningsenheter valts ut 

ur patografierna “Ansiktet bakom masken - om att vara borderline” och “Borderline min 

verklighet” uppmärksammades att en tredje patografi behövdes för att syftet skulle styrkas 

ytterligare. Ytterligare en litteratursökning utfördes och “Borderline - en del av mig (att leva 

med en psykisk sjukdom)” valdes ut. Detta resulterade i att analysens början startade senare 

än beräknat. Till föreliggande studie valdes tre patografier ut som ansågs kunna svara på 

syftet. Hade fler patografier valts ut hade ett djupare resultat kunnat uppnås med fler 
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upplevelser och aspekter av att leva med BPD. Men på grund av den korta tid det fanns att 

utföra studien valdes det att använda tre patografier.  

  

Datainsamlingen gav många meningsenheter som analyserades med hjälp av Graneheim och 

Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys. Analysmetoden upplevdes lättförståelig och 

enkel att följa, då de olika analysfaserna beskrivs utförligt av Graneheim och Lundman 

(2004). I kategoriseringsfasen upplevdes en del meningsenheter som svårplacerade då de 

kunde falla in under mer än en kategori. Detta löstes genom att gå igenom meningsenheterna 

flera gånger för att hitta rätt kategori till dem och även ändra namn på kategorin till mer 

heltäckande. Föreliggande studie valde att använda endast kategorier och inga 

underkategorier eftersom delar av resultatet kunde passa in på mer än en underkategori och 

då ansågs det lämpligt att endast ha kategorier. Delar av analysen har utförts enskilt, som att 

ta ut meningsenheter och en del av kondenseringen och kodningen, men har diskuterats 

gemensamt för att nå konsensus om innehållet. Att göra vissa delar enskilt skulle kunna vara 

en styrka som ger fler aspekter på upplevelser i texten och risken för påverkan av varandra 

kan minskas. Detta styrks av Kristensson (2014) som menar att när det insamlade materialet 

ska läsas igenom är det en fördel att göra det enskilt för att få en övergripande förståelse över 

materialet. Men enligt Kristensson (2014) kan det vara en styrka att vara två personer eller 

fler som utför en analys av ett material eftersom att en svaghet med att analysera ett material 

själv kan vara risken för påverkan av förförståelsen hos den enskilda personen. Risken för 

övertolkning kan finnas vid analys av ett material där övertolkning av en meningsenhet skulle 

kunna innebära att det latenta blir misstolkat. För att få ett djup i analysen hade det latenta 

innehållet i kategorierna kunnat analyseras ytterligare och bildat teman. Teman binder 

samman den underliggande meningen i kategorierna (Graneheim & Lundman, 2004).  

Godhetsprincipen har tillämpats och författarnas upplevelser har under analysen handskats 

med respekt och inte övertolkats.  

  

Resultatdiskussion 

Det framkom tre huvudfynd utifrån studiens syfte, ett pendlande känsloliv, behovet av att få 

lindring samt strategier för att kunna hantera sjukdomen.  

 

I första huvudfyndet framgick det att kvinnorna upplevde ett pendlande känsloliv de inte 

kunde hantera vilket påverkade deras personlighet där fokus låg på den negativa 
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uppfattningen om sig själva. De ville dölja sitt verkliga jag för att ingen skulle ana hur de 

egentligen kände. Deras negativa inställning till sig själva skapade ångest som präglade deras 

tillvaro där deras självhat intensifierades och påverkade deras välbefinnande. I kärlek och 

relationer ville de bli älskade men deras självhat lät dem tro att de inte var värda kärlek. Det 

går att återfinna vissa liknelser av deras upplevelser i tidigare studier (Holm et al., 2009b; 

Perseius et al., 2005; Spodenkiewicz et al., 2013) bland annat behovet av att dölja sitt 

känsloliv och emotionella smärta, dyster framtoning av sig själv och en ambivalens i 

relationer till andra. För sjuksköterskan skulle det kunna innebära att visa förståelse för deras 

upplevelser och visa omtanke för kvinnan i sitt bemötande. Barker och Buchanan-Barker 

(2005) menar att upplevelsen av psykisk smärta kan vara osynlig men blir synligt genom 

kvinnans beteende. Sjuksköterskan bör visa ett genuint intresse för att hjälpa kvinnan den har 

framför sig genom att utforska upplevelserna av det psykiska lidandet. Det kan komma att 

innebära att sjuksköterskan behöver visa engagemang och ta över ett visst ansvar från 

kvinnan genom att vara den drivande kraften så att kvinnan kan få hjälp med att lösa sina 

problem om kvinnan upplever sig oförmögen att klara av det på egen hand (ibid.). National 

Institute of Health Care Excellence [NICE] (2009) menar att om sjuksköterskan misstänker 

att en kvinna har borderlineproblematik bör den i samråd med kvinnan bedöma och utvärdera 

nivån av emotionellt lidande och upprätta en kontakt med psykiatrisk specialistvård. Det 

skulle kunna tyda på att allmänsjuksköterskan behöver övergripande kunskaper om 

innebörden av borderlineproblematik för att kvinnor ska få adekvat omvårdnad. 

 

I det andra huvudfyndet framgick det att i ena stunden hatade de livet och ville dö men kunde 

ändra uppfattning och ville leva istället. För att fly undan sin ångest och emotionella smärta 

fanns ett behov av att få lindring och inre frid. De utvecklade copingstrategier som yttrade sig 

i ett självskadebeteende som kunde ge sig uttryck i ett missbruk av alkohol, sex eller ett 

parasuicidalt beteende. Det framkom en önskan om att få dö där tankar på självmord fanns 

eller försök till självmord hade gjorts. Lamph (2011) menar att självskadebeteende ofta är 

förknippat med BPD på grund av hög prevalens men att det inte behöver vara ett symtom på 

BPD. Självskada är ett fenomen där många invecklade känslor påverkar beteendet (Holm & 

Severinsson, 2010). För att avleda den emotionella smärtan skadar de sig själva för att den 

fysiska smärtan är mer hanterbar (Holm & Severinsson, 2010; Lamph, 2011). I två studier 

framkommer det att suicidalt beteende finns även i unga åldrar som kan bero på en desperat 

vilja att få känna kärlek eller på grund av föräldrarnas beteende (Holm et al., 2009a; Holm & 

Severinsson, 2011). Andra bidragande orsaker till att vilja ta sitt liv kan vara en otrygg 
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barndom och minnena från den (Holm et al., 2009b). Självskada kan ha flera olika funktioner 

för kvinnor därför är det viktigt att upptäcka de olika funktionerna varje gång en kvinna 

uppsöker sjukvård för sina skador (Lamph, 2011). Barker och Buchanan-Barker (2005) 

menar att sjuksköterskan ska visa nyfikenhet för kvinnans berättelse om varför den vill skada 

sig själv eller vill ta sitt liv och respektera hur den uttrycker sig. Uttrycken säger mycket om 

kvinnors erfarenheter som sjuksköterskan bör uppmuntra till att få ta del av. Tid är värdefullt 

och att ge kvinnorna tid till att uttrycka sin historia är en början till förändring (ibid.). Det 

skulle kunna innebära att sjuksköterskan behöver ta sig tid för kvinnorna även i en stressig 

arbetsmiljö. Det tyder på att sjuksköterskan behöver vara ett aktivt stöd för anhöriga. Det 

skulle vara av intresse att sammanställa anhörigas upplevelser av att deras närstående har ett 

självskadebeteende för att sjuksköterskan ska kunna ge användbara råd för hur de ska hantera 

situationen.  

  

I tredje huvudfyndet framgick det att det fanns faktorer som upplevdes positiva för kvinnorna 

och gjorde att de kunde hantera sjukdomen. Det kunde handla om att vara med i en 

idrottsklubb, familj, syskon, partner eller en kontaktman som kunde stötta. Även om det 

fanns faktorer som påverkade deras vardag positivt, fanns där ändå en oro för framtiden. Det 

framkom i föreliggande studie att lära sig färdigheter i DBT kunde hjälpa och kunde 

användas vid tankar på att begå självmord. Linehan (2000) menar att syftet med DBT är att 

lära sig utveckla förmågor för att lättare kunna hantera till exempel självmordstankar och 

självskada och kan användas för att hantera vardagen och stå ut när någonting är svårt utan att 

impulsiviteten tar överhand som leder till destruktiva handlingar. Det beskrivs i Falklöf och 

Haglunds (2010) studie att utföra aktiviteter gör att kvinnor känner sig tillfredsställda och det 

kan bidra till välbefinnande. Detta tyder på att sjuksköterskan behöver stötta kvinnor till att 

lära sig copingstrategier för att hantera vardagen. Barker och Buchanan-Barker (2005) menar 

att sjuksköterskan ska sträva efter att vägleda kvinnan till att hitta sig själv och en väg till 

återhämtning. Den vårdande relationen bör värdesättas och förtroende mellan kvinnan och 

sjuksköterskan och det är viktigt att kvinnan får känna sig sedd och får vara delaktig i sin 

återhämtning. Sjuksköterskan bör vara tydlig så att kvinnan förstår vad som behöver göras 

och varför (ibid.). Livet är i konstant förändring (Barker & Buchanan-Barker, 2005) och 

skulle kunna innebära ett återfall in i gamla mönster, vilket skulle kunna tyda på att 

sjuksköterskan behöver finnas till som stöd även dem dagar de mår som sämst.  
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Slutsats 

Kvinnor med BPD kan uppleva ett instabilt känsloliv där känslorna inte har några gränser och 

där de upplever att de behöver dölja sin personlighet för andra. Inom sig upplever de en 

meningslös tillvaro, tomhet, självhat, hat mot andra och detta skapar ångestkänslor hos 

kvinnorna. Ångesten kan hanteras genom att de skadar sig själva med olika metoder och 

självmordsförsök. Sjuksköterskan kan komma att möta en kvinna med BPD inte enbart inom 

psykiatrisk vård utan även i somatisk vård. Det handlar om att förstå det komplexa i deras 

sinnesstämning och bemöta dem med förståelse och inte vara rädd för att utforska deras 

upplevelser tillsammans med dem. Att ta sig tid och involvera anhöriga så att kvinnan kan få 

så mycket stöd som möjligt kan vara viktigt. Det skulle kunna behövas fler empiriska studier 

inom detta område men också studier om hur anhöriga upplever det att ha en närstående med 

BPD.   
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Bilaga 1 Exempel från innehållsanalysen 
  

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

“Mina känslor 
har alltid varit 
som en 
explosion, en 
tryckvåg som är 
omöjlig att 
stoppa. Det 
handlar inte bara 
om kärlek utan 
om alla känslor 
en människa kan 
känna.” 
(Svensson, 2014, 
s. 4)  

Mina känslor har 
varit 
explosionsartade. 
Inte bara kärlek 
utan alla känslor 
en person kan 
känna. 

Explosionsartade 
känslor. 

Ett 
pendlande 
känsloliv. 

Istället gör jag 
något destruktivt 
för att lindra den 
inre smärtan som 
t.ex. att skära 
mig själv. 
Innersta längtan 
är dock 
egentligen inte 
att få dö,utan att 
bli fri - fri från 
allt det svarta.” 
(Törnström, 
2012, s.9) 

Jag vill lindra 
den inre smärtan, 
men vill 
egentligen inte 
dö utan bli fri 
från det svarta. 

Lindra innersta 
smärtan för att bli 
fri 

Behovet av 
att få 
lindring.  

“Under alla mina 
år när jag mått 
dåligt och även 
när det var som 
värst så har jag 
alltid hållit igång 
med idrotten, 
fotboll och 
innebandy. Det 

När jag har mått 
dåligt så har 
mina tillflykter 
varit idrotten, där 
jag mått bra. 

Att idrotta ger 
glädje och 
välmående. 

Strategier 
för att 
kunna 
hantera 
sjukdomen. 
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har varit den av 
mina tillflykter 
där jag faktiskt 
både mått bra 
och varit glad.” 
(Johansson, 
2011, s.24) 

  
  
  
  
  
  
 


