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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Borderline instabil personlighetsstörning (BPS) är en vanligt förekommande 
sjukdom som uttrycker sig i mångskiftande symtom så som depressionsperioder och 
relationsproblematik. Personer med BPS lider ofta av en identitetsstörning och 
självskadebeteende och suicidtankar är vanligt förekommande. Personer som lider av BPS 
upplever sig ofta missförstådda och dömda av sjuksköterskor. Sjuksköterskor upplever 
svårigheter i att förstå och hantera möten med personer som har diagnosen. För att förstå 
personer med BPS, och därmed kunna bidra till en bättre vård, är det av vikt att undersöka 
hur personer med BPS upplever sin livsvärld. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa hur personer med borderline instabil 
personlighetsstörning upplever sin livsvärld. 
Metod: En litteraturstudie genomfördes med kvalitativ ansats. Tre självbiografiska böcker 
valdes ut av författarna och analyserades med hjälp Krippendorffs (1980) innehållsanalys, 
tolkad av Graneheim och Lundman (2004). 
Resultat: Personer med BPS upplever många svårhanterliga känslor och kämpar dagligen 
med destruktiva tankar så som självförakt, skuld och skam, ångest, orkeslöshet och tankar om 
meningslöshet. Känslor kan snabbt skifta vilket kan leda till ett uttalat ambivalent 
känslomönster. De svårhanterliga tankarna och känslorna leder ofta till destruktiva 
självskadehandlingar, suicidtankar samt suicidförsök.  
Slutsats: För att sjuksköterskan på bästa sätt ska kunna hjälpa och stödja personer med BPS 
är det av vikt att han eller hon har kunskap om hur personerna upplever sin livsvärld. Detta 
för att undvika missförstånd, irritation och en känsla av maktlöshet hos sjuksköterskan. Om 
en djupare förståelse för vad en person med BPS går igenom finns, skulle det kunna förenkla 
samt förbättra relationen mellan sjuksköterskan och personen med BPS. Underliggande 
studie kan vara till hjälp för sjuksköterskor som kommer i kontakt med personer med BPS, 
och därmed kan vården gällande personer med BPS förbättras. 
 
Nyckelord: Borderline instabil personlighetsstörning, upplevelse, livsvärld.  
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Inledning 
Borderline instabil personlighetsstörning (BPS) är en allvarlig och komplex sjukdom som är 

vanligt förekommande inom den psykiatriska vården (Ottoson, 2009). Behandling av 

personer med BPS förekommer dock även inom den somatiska vården, då de ofta använder 

sig av destruktiva handlingar som kan leda till att de måste vårdas för sina kroppsliga skador 

(Näslund, 1998). Att leva med BPS anses vara påfrestande och innehåller inslag som 

impulsivitet, social missanpassning, djupa depressionsperioder och relationsproblematik 

(Ibid.). Personer med BPS har under sjukdomsförloppet vanligtvis regelbunden kontakt med 

den psykiatriska vården, samt återkommande inläggningar inom psykiatrisk slutenvård. 

Diagnosen är därför välkänd inom psykiatrin, och trots vana att hantera denna patientgrupp 

finns det ändå en bristande kunskap och förståelse hos personalen för patientens beteende och 

känslor (James & Cowman, 2007). Enligt Perseius, Ekdahl, Åsberg och Samuelsson (2005) 

bidrar brist på förståelse och kunskap hos sjuksköterskan till ett ökat lidande hos personen 

med BPS (Ibid.). Nuvarande forskningsutbud visar emellertid inte upplevelserna hos personer 

med BPS ur ett livsvärldsperspektiv. Med livsvärldsperspektivet som utgångspunkt menar 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg (2003) att sjuksköterskan kan sätta sig in 

i individens verklighet, så som han eller hon upplever den (Ibid.). För att möjliggöra detta för 

sjuksköterskan, och därmed kunna utveckla en bättre vård, är det av värde att studera hur 

personer med BPS själva upplever sin livsvärld. 

Bakgrund 

Borderline instabil personlighetsstörning 
Enligt Näslund (1998) är BPS en relativt vanligt förekommande sjukdom. Uppskattningsvis 

lider 1-2 % av personer över 18 år i Sverige av BPS. Det råder stor oenighet kring begreppet 

BPS. Sjukdomen är väldigt mångskiftande i sina symptom, vilket gör den svårfångad. 

Däremot finns många gemensamma drag hos personer som får diagnosen. De gör ofta 

kraftiga ansträngningar för att undvika separationer, har stormiga relationer samt utsätter 

människor i sin omgivning för växlande intensiv beundran och extrem nedvärdering (Ibid.). 

Herlofsson och Ekselius (2010) menar att de har en identitetsstörning vilket innebär att de har 

en kraftigt störd eller förvriden självbild (Ibid.). Ofta finns inslag av destruktiv impulsivitet 
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(som hetsätning eller missbruk) och självmisshandel och/eller suicidförsök är vanligt och 

återkommande (Näslund, 1998; Ottoson, 2007; Persius et al., 2005). De har ofta kraftiga 

humörsvängningar, ångest och depressioner som inte varar längre än några dagar (Herlofsson 

och Ekselius, 2010; Näslund, 1998). Näslund (1998) menar vidare att de har återkommande 

känslor av tomhet, leda och vrede som ofta kommer till uttryck genom slagsmål. Ett annat 

vanligt inslag är stress-relaterade paranoida föreställningar (Ibid.). Vad som orsakar BPS har 

länge varit tvetydigt, men idag syns ett tydligt samband mellan trassliga uppväxter och BPS. 

Personer med BPS har ofta varit utsatta för stora påfrestningar eller trauman som barn 

(Näslund, 1998; Ottosson, 2007). Med trauma menas en uppslitande händelse som lämnar 

spår, i form av lidande, hos individen. De trauman som upplevs har alltid en koppling till 

barnets relationer, vilket ger en förvriden bild av vad en relation innebär. Det kan exempelvis 

röra sig om sexuella övergrepp, våld inom familjen, en förälder som överger barnet, grova 

utskällningar, godtyckligt avlivande av barnets husdjur, inlåsning i en garderob som 

bestraffning med mera (Näslund, 1998). 

 

Eftersom BPS är en diagnos där känslor och upplevelser utgör en stor del av problematiken 

har författarna till följande studie valt att använda ett livsvärldsperspektiv som teoretisk 

referensram. 

Livsvärld 
Den subjektiva värld där människan lever och där personlig erfarenhet och upplevelse 

kommer till uttryck kallas livsvärld (Jahren Kristoffersen, 2005). Ett livsvärldsperspektiv 

beskriver inte bara människan som individ eller världen hon eller han lever i, utan hur 

personen upplever sin värld (Dahlberg et al., 2003). Arman och Rehnsfeldt (1992) beskriver 

upplevelsen som viktig för att människan på olika sätt ska få kunskap om världen. Det är 

också genom upplevelsen som han eller hon kommer i kontakt med omgivningen, samt finner 

inre harmoni (Ibid.). Det är i livsvärlden människan söker en mening, ett innehåll och ett 

sammanhang. I detta rum bejakas upplevelser och erfarenheter som tas tillvara på (Asp & 

Fagerberg, 2012). Det är genom livsvärlden människans liv kommer till uttryck. Detta gäller 

allt ifrån den vardagliga sociala samhörigheten till existentialismens djupare frågeställningar. 

Livsvärldsperspektivet innebär att iaktta, tolka, analysera och kunna beskriva världen efter 

människans erfarenheter. Livsvärld är den värld människan lever i (Dahlberg et al., 2003) och 

det är därför av vikt att belysa denna del för att erhålla en djupare förståelse för hur det är att 

leva med BPS. 
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Exempel på termer som är viktiga att ha kännedom om när livsvärlden är i fokus är 

välbefinnande och lidande, då de utgör en stor del av livsvärlden. 

Välbefinnande och lidande 

Enligt Wiklund (2003) kan lidandet handla om att tappa kontrollen, samt att det förknippas 

med skam- och skuldkänslor. Välbefinnande beskrivs av Torunn, Björk och Breievne (2005) 

som ett så bra mående som möjligt, i förhållande till individens unika situation (Ibid.). En 

annan term som är av betydelse för livsvärlden är sjukdomslidande. Med sjukdomslidande 

menas det lidande som orsakas av sjukdom eller annan ohälsa (Dahlberg et al., 2003). 

Dahlberg et al. (2003) menar vidare att lidande och välbefinnande är två samlingsbegrepp 

som inte behöver vara varandras motpoler. En människa kan under ett sjukdomsförlopp 

uppleva välbefinnande, trots ett konstant sjukdomslidande. Ett exempel på detta kan vara att 

trots symptom som smärta, illamående eller ensamhet (sjukdomslidande) kan samtidigt 

utrymme för skratt, social närhet eller bekvämlighet (välbefinnande) finnas (Ibid.). Detta är 

av vikt att ta hänsyn till i följande studie, då personer med BPS ofta kan uppfattas som 

konstant lidande (Holm & Severinsson, 2008). I rollen som sjuksköterska skall en ständig 

strävan finnas efter att motverka lidande och samtidigt skapa förutsättningar för 

välbefinnande. Det ställs inte krav på att sjuksköterskan ska förstå personens innersta väsen 

eller känslor, men genom ett livsvärldsperspektiv och genom att lära sig att tolka den enskilda 

individen ges möjlighet till att finna förståelse, om än inte fullt ut (Dahlberg et al., 2003). 

Sjuksköterskan och livsvärld 

Dahlberg et al. (2003) menar att sjuksköterskan genom ett livsvärldsperspektiv uppmanas att 

se bortom den faktiska kroppen för att finna förståelse för människan som en helhet. Detta 

innefattar tankar och känslor så som människan som unik individ uppfattar dem (Ibid.). 

Livsvärlden är personens egen inre värld och ingen livsvärld är den andra lik (Asp & 

Fagerberg, 2012). Det är viktigt att ha detta i åtanke vid det vårdande mötet. Att som 

sjuksköterska vara öppensinnad och följsam ger möjlighet till en djupare insikt i vad som 

gynnar personens välbefinnande, detta utifrån personens eget perspektiv (Dahlberg et al., 

2003). 

 

En del av problematiken när det kommer till tolkning av personens livsvärld kan vara hur 

personen i fråga uttrycker sig. Detta medför ett ökat krav på sjuksköterskan att han eller hon 

är desto mer lyhörd och följsam. Detta gäller speciellt de patientgrupper som kan uttrycka sig 
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på ett egendomligt sätt. Verklighetsuppfattningen behöver dock inte skilja sig åt personer 

emellan på grund av att de har olika sätt att uttrycka sig. Det är därför av vikt att 

sjuksköterskan besitter en djup kunskap om vilka känslor som kan ligga till grund för hur 

personen uttrycker sig och därmed kunna sätta sig in i, förstå och hjälpa på bästa sätt 

(Dahlberg et al., 2003). Detta ställer krav på att sjuksköterskan kan kommunicera, dels 

verbalt men även att han eller hon ska kunna tolka kroppsspråk (Fredriksson, 2012). Som 

tidigare nämnts är öppenhet och följsamhet två viktiga begrepp när ett livsvärldsperspektiv 

kopplas samman med vårdvetenskap. En människas livsvärld upplevs alltid olika, för olika 

individer, vilket givetvis även gäller sjuksköterskan. Det är därför av vikt att sjuksköterskan 

är medveten om sina förkunskaper, eventuella attityder och känslor. Detta för att kunna möta 

personen på ett så förutsättningslöst sätt som möjligt. Det är inte alltid så lätt men ett steg på 

vägen är att vara medveten om att förförståelsen till viss grad påverkar allt vi gör (Dahlberg 

et al., 2003). 

BPS och sjuksköterskan 
Westwood och Baker (2010) visar att det finns stora brister i mötet mellan sjuksköterskor 

inom psykiatrin och personer med BPS. Westwood och Baker (2010) menar vidare att 

sjuksköterskor inom psykiatrin på grund av irritation och brist på empati drar sig undan från 

personer med BPS. Perseius et al. (2005) menar att det huvudsakliga problemet inte är att 

vårdpersonal, däribland sjuksköterskor, saknar engagemang eller vilja att förstå personer med 

BPS, utan att det handlar om en brist på kunskap om sjukdomen. Denna brist speglas i att 

personer med BPS upplever att de blir bemötta med fördomar av sjuksköterskan (Ibid.). 

 

Det finns flera tidigare studier som visar hur sjuksköterskor upplever att arbeta med personer 

med BPS. Tidigare forskning har även visat att personer med BPS upplever att de ofta blir 

missförstådda av sjuksköterskan samt att de inte blir respekterade och behandlade med 

värdighet som människor (Perseius et al., 2005). Det finns dock en brist på forskning som 

beskriver personens upplevelser ur ett livsvärldsperspektiv, varför följande studie är viktig.  

Syfte 
Syftet med studien var att belysa hur personer med borderline instabil personlighetsstörning 

upplever sin livsvärld. 
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Metod 
Följande studie är en litteraturöversikt som är baserad på självbiografiska böcker. Eftersom 

litteraturöversikten ska belysa livet ur ett livsvärldsperspektiv, där subjektiva upplevelser och 

erfarenheter är i fokus, valdes en kvalitativ ansats (Friberg, 2006). Kvalitativ forskning är att 

föredra när fördjupning av ett problem är i fokus. Det innebär att forskaren är subjektiv och 

att forskningen bygger på ett litet antal individer och ett stort antal variabler (Olsson & 

Sörensen, 2011). Olsson och Sörensen (2011) menar vidare att skrivna berättelser speglar vår 

livssyn och vårt levnadssätt, vilket är relevant i relation till följande studies syfte. Dahlborg 

Lyckhage (2012) menar att självbiografier skapar förutsättningar för djupare förståelse när 

frågor angående upplevelsen är i fokus (Ibid.). För att kunna få en djupare förståelse för 

personer med BPS och deras egna upplevelser är troligen den säkraste källan personerna 

själva och deras egna ord, varför denna metod är relevant. I följande stycke beskrivs 

tillvägagångssättet vid datainsamling, dataanalys samt etiska förhållningssätt.  

Datainsamling 

Sökning och urval 

Sökningen gjordes på Libris databas (2013) under fliken ”utökad sökning”. Datainsamlingens 

sökord baserades på en brainstorming mellan författarna till följande studie. Sökorden som 

kom att användas var borderline samt biografi. Sökningen fick sammanlagt 14 träffar. 

Samtliga böcker granskades av författarna och en övervägning av urval gjordes efter att ha 

läst igenom recensioner samt handling av alla böcker. Av de sammanlagda 14 böckerna 

stämde fem av dem överens med studiens inklusionskriterier, vilka var att böckerna skulle 

vara självbiografier, skrivna på svenska av personer med diagnosen borderline instabil 

personlighetsstörning. Böcker som var skönlitterära eller faktabaserade samt böcker som var 

skrivna av anhöriga till personer med BPS stämde inte överens med studiens syfte och valdes 

därför bort. Böcker som var skrivna på annat språk än svenska exkluderades för att minska 

risken för feltolkning vid översättning. De fem böckerna som låg inom ramen för 

inklusionskriterierna översågs av båda författarna till följande studie och slutligen valdes tre 

slumpmässigt ut. Anledningen att endast tre böcker valdes var för att författarna ansåg det 

inom den begränsade tidsramen inte var möjligt att göra en djupdykning i fler än tre böcker. 

De tre valda böckerna gav även tillräckligt med underlag, för att utvinna ett resultat. Den 

slutliga valda litteraturen var tre böcker skriva av kvinnor med diagnosen BPS; Sänder på 
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tusen kanaler (Aspelin, 2012), Borderline - en del av mig (Johansson, 2011), samt Ansiktet 

bakom masken : om att vara borderline (Törnström, 2004). 

Litteratur 

Sänder på tusen kanaler, författad av Mikaela Aspelin 

En bok som handlar om en 27-årig kvinna som mitt i livet hamnar i en djup depression som 

visar sig vara mer än så. Hon får diagnosen borderline instabil personlighetsstörning och hela 

hennes värld faller samman. Författaren beskriver ett liv där kontraster skildras på ett naket 

och ärligt sätt. 

Borderline – en del av mig, författad av Helen Johansson 

En kvinna som skildrar hur det är att leva med borderline instabil personlighetsstörning. 

Genom dagboksanteckningar får läsaren följa henne under flera års tid, från det att hon blir 

diagnostiserad vid 21-års ålder till dess att hon, efter lång tid av plåga, hittar någon form av 

stabilitet i livet. 

Ansiktet bakom masken : om att vara borderline, författad av Jounita Törnström 

En berättelse om en kvinnas trassliga uppväxt, med en mamma som lämnar henne och en 

pappa som inte står upp för sin dotter när styvmodern utövar psykisk misshandel i hemmet. 

Författaren beskriver hur det var att växa upp, men också hur det är att leva med diagnosen 

borderline instabil personlighetsstörning. 

Analys 
För att på ett så fördomsfritt sätt som möjligt granska personernas berättelser baserades 

analysen på Krippendorffs (1980) kvalitativa innehållsanalys som tolkats av Graneheim och 

Lundman (2004). I denna innehållsanalys beskrivs ett tillvägagångssätt där innehållet tolkas 

och bryts ner i mindre beståndsdelar. Genomförandet av en analys kan också beskrivas 

genom en strävan från en helhet till mindre delar för att därefter skapa en ny helhet. Detta för 

att kunna sammanställa innehållet i samtliga böcker och därmed få fram en ny gemensam 

enhet, det vill säga ett resultat. Eftersom syftet med studien var att beskriva en människas 

livsvärld lades fokus på det uppenbara och synliga i texten, detta beskrivs som det manifesta 

innehållet. Samtliga tre böcker lästes av båda författarna till följande studie och därefter 

fördes en dialog där anteckningar och funderingar delades. Författarna hade då markerat 

samtliga stycken i böckerna som beskrev känslor och upplevelser, detta motsvarar steg ett i 
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Krippendorffs (1980) innehållsanalys. I steg två sammanställdes upplevelserna i 

meningsbärande begrepp och i steg tre kondenserades de meningsbärande enheterna, vilket 

innebär att de kortas ner utan att mista själva innebörden. Efter att samtliga meningsbärande 

enheter kodats efter ord eller meningar som hörde samman, i steg fyra, kunde koderna 

sammanställas och jämföras i steg fem. Koderna kom i sin tur att forma resultatet genom 

olika underkategorier som kom att beskriva en sammanställning av de tre biografiförfattarnas 

livsvärld. Därefter sorterades underkategorierna in under sammanfattande kategorier. Ett 

sådant tillvägagångssätt gjorde texten mer lätthanterlig genom att det mest relevanta i texten 

framkom, se bilaga 1 (Graneheim och Lundman, 2004). 

Etiskt förhållningssätt 
Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460), får 

forskning endast bedrivas om den genomförs med respekt för människans värde (Ibid.). Vid 

bearbetning och analys av personernas texter har författarna till följande studie under hela 

perioden fört en etisk diskussion och haft ett etiskt förhållningssätt. Olsson och Sörensen 

(2011) beskriver vikten av att ta hänsyn till de etiska aspekterna vid genomförandet av en 

studie. Forskning skall utföras med respekt för det mänskliga värdet, mänskliga rättigheter 

samt grundläggande mänsklig frihet (Ibid.). Respekten för individens rätt att uttrycka sig 

understryks ytterligare av Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) vilket författarna haft i åtanke 

under hela förloppet av följande studie. Författarna har på ett fördomsfritt och icke-dömande 

sätt tolkat personernas berättelser, och därmed lämnat sina egna känslor och fördomar utanför 

det faktiska resultatet (Ibid.). De etiska aspekterna är av extra vikt i detta fall, då personer 

med BPS är en väldigt känslig och utsatt grupp i samhället (Näslund, 1998). 
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Resultat 
Under analysen bildades totalt 16 underkategorier som tillsammans sorterades in under fem 

kategorier, som sedan kom att forma det slutliga resultatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Kategorier och underkategorier. 

Upplevelsen av jaget 

Självförakt 

En stark känsla som genomsyrade stora delar av biografiförfattarnas berättelser var en känsla 

av självförakt. Biografiförfattarna skyllde sitt misslyckande av hanterandet av sin situation 

och sitt negativa tankemönster på sig själva vilket resulterade i ett uttalat självhat (Aspelin, 

2012; Johansson, 2011; Törnström, 2004). 

Jag är rädd, ångestfylld, desperat och i intensivt behov av att få något 

annat fokus, något annat fokus än det skrikande vrålande hatet till mig 

själv. (Aspelin, 2012, s 45).  
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Aspelin (2012) beskrev vidare hur hennes hat till sig själv hindrade henne från att leva sitt liv. 

Självhatet tar upp all syre, stjäl all plats. Hindrar min lek med Jepp, 

hindrar mig från att lösa vardagliga och normala konflikter och 

diskussioner som oundvikligen inträffar med två tonåringar i huset, 

hindrar kärlek, hindrar mig från att se framtiden. (Aspelin, 2012, s 13). 

Samtliga biografiförfattare beskrev inre röster som ständigt talade nedvärderande till dem, en 

röst som var kritisk, hånfull och ond. Aspelin (2012) beskrev att hon ville känna kärlek men 

att rösterna hindrade henne (Ibid.). Enligt biografiförfattarna tog självhatet upp all plats och 

skildrades som negativa budskap i deras tankar (Aspelin, 2012; Johansson, 2011; Törnström, 

2004). Törnström (2004), berättade om ett okontrollerbart självhat och en önskan om att veta 

vart detta självförakt kommit ifrån.  

Gud vad jag hatar! Varför? Jag hatar mig själv, hatar, hatar, hatar. 

(Törnström, 2004, s 82). 

Ovissheten och det ständiga ifrågasättandet var en gemensam känsla för samtliga 

biografiförfattare (Aspelin, 2012; Johansson, 2011; Törnström, 2004). De ville alla veta vart 

självföraktet kommit ifrån och varför det infunnit sig och inte ville släppa taget om dem. Det 

kunde handla om små detaljer som missnöje och hat gällande utseendet, eller mer personliga 

faktorer och beteenden hos biografiförfattarna. De hade idéer om att deras självförakt var 

smittsamt och att det förstörde allt de rörde vid, att de endast var bra på att sabotera och 

sprida hat (Aspelin, 2012; Johansson, 2011; Törnström, 2004). Aspelin (2012) beskrev en 

rädsla av att föra vidare de destruktiva tankarna och sitt självhat till sina barn. Hon var också 

rädd att hon skulle smitta resten av sin omgivning med sin sjukdom (Ibid.). 

Skuld och skam 

Alla biografiförfattarna hade en gemensam upplevelse av en oerhörd skuld- och skamkänsla 

för sina nära, som familj och vänner, men också inför kollegor, chefer, sjukvårdspersonal och 

allmänheten (Aspelin, 2012; Johansson, 2011; Törnström, 2004).  

 

De upplevde ofta skuld och skam inför orkeslösheten, då de inte förmådde sig att gå till 

arbetet eller att genomföra träffen de sedan tidigare bestämt med en vän. Detta kunde vara 

utlösande för dramatiska känslor där skammen och skuldkänslorna blev så starka att de tog 

över hela deras identiteter (Aspelin, 2012; Johansson, 2011; Törnström, 2004). Detta beskrev 
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Aspelin (2012) tydligt när det dåliga samvetet över att inte var en tillräcklig bra förälder tog 

över hennes vardag. 

Det går inte att vara hemma, jag äts upp av dåligt samvete, ångesten 

växer för varje sekund jag speglar mig i familjens ögon. (Aspelin, 2012, s 

17). 

Aspelin (2012) beskrev också att skammen och skuldkänslorna stod i vägen för hennes 

personliga utveckling, det hon ville uppnå i livet. Det var inte endast ett dåligt samvete över 

att inte finnas där för vänner och familj som var en utlösande faktor. Det kunde också röra sig 

om ett dåligt samvete som utlöstes av en oförmåga att begränsa matintaget, som Törnström 

(2004) beskrev som ”hetsätning”. Törnström (2004) och Johansson (2011) beskrev vidare att 

de vid upprepade tillfällen inte kunnat förmå sig att äta, vilket gick så långt att de inte åt 

någon riktig mat på flera dagar. Detta på grund av det tärande samvetet, som också hängde 

ihop med de destruktiva tankarna och det konstanta självföraktet (Ibid.).  

 

Biografiförfattarna beskrev vid upprepade tillfällen att de upplevde sig som en börda för sin 

familj och sina vänner. De skämdes över sig själva, sina onormala beteende och skamliga 

personligheter. Denna skam bottnade i att de inte lyckades leva upp till kraven som ställdes. 

Det rådde en uttalad besvikelse gällande dem själva, hur de misslyckades följa upp personliga 

mål och inte lyckades hålla sina ord. Skammen inför de känslor personerna upplevde var 

också uttalad, att de skämdes för att de var deprimerade, var i behov av vård, skadade sig 

själva och var allmänt egocentriska. Skamkänslor över dem själva och att de inte lyckades 

upprätthålla en fungerande vardag genomsyrade samtliga biografiförfattares berättelser 

(Aspelin, 2012; Johansson, 2011; Törnström, 2004). Aspelin (2012) berättade att hon ville be 

om förlåtelse för allt ont hon hade orsakat sina barn och sin man, att hon ständigt mådde 

dåligt över sitt beteende och upplevde ett behov att gottgöra det onda.  

Jag är ledsen. Jag är deprimerad. Jag är förtvivlad och handlar i 

förtvivlans tecken. Jag vill inte stå till svars för vad jag gör. Någon dag 

ska jag be om ursäkt. Jag vet hur ont jag gjort. (Aspelin, 2012, s 48). 

Förvrängd verklighetsuppfattning 

De scenarion och upplevelser som biografiförfattarna beskrev skiljde sig många gånger från 

den levda verkligheten. Vid olika tillstånd beskrev Aspelin (2012) att hon inte längre visste 
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vart hennes fysiska kropp slutade och världen omkring henne började. Hon beskrev vidare att 

hon i olika situationer tappade känseln, lukten, förmågan att känna smak eller om hon vid 

samtal skrek eller viskade. Hon upplevde också ljuden runt omkring henne som dova och 

förvrängda. Hon upplevde ofta att hon befann sig i en overklig situation, samtidigt kunde hon 

inte slita sig loss från den utan kände sig förlamad. Detta kunde många gånger trigga igång 

ett destruktivt beteende i försök att återvända till verkligheten. 

Jag är bedövad, lam, stum. Jag är utanför mig själv. Jag tar till alla 

medel, oavsett vad det kostar, för att återvända till min kropp. (Aspelin, 

2012, s 25). 

Biografiförfattarna beskrev vidare en värld som var full av hat och negativitet. Denna 

förvridna verklighetsuppfattning bottnade i känslor som självförakt, vilket helt fick ta över 

livet och till slut utgjorde biografiförfattarnas verklighet. Det var en värld som 

biografiförfattarna beskrev som mörk, kall och förruttnad. Där endast död och lidande fick 

uttryck. En värld biografiförfattarna visste inte var sann men stundtals fick vara deras 

verklighet (Aspelin, 2012; Johansson, 2011; Törnström, 2004). 

Personlighetsklyvning 

Splittrad personlighet 

En splittrad personlighet beskrevs tydligt i biografierna. Jaget var alltid konstant skiftande 

mellan olika personligheter och känslor. Biografiförfattarna beskrev att de varierade sitt 

beteende och sina tankar beroende på omgivningen och människorna runt dem (Aspelin, 

2012; Johansson, 2011; Törnström, 2004). Törnström (2004) beskrev att hon såg sig själv 

som tre olika personer, alla med sitt specifika mål. Personerna hon målade upp tog helt enkelt 

över henne i olika situationer utan att hon hade någon kontroll över dem. Hon beskrev de 

olika personerna som den svarta, den vita och den okontrollerbara. Längre fram i biografin 

uppenbarades även en ny person som blev kallad den skuldbeläggande.  

 

Aspelin (2012) liknade sin skiftande personlighet vid en tv-affär. 

Kaos. Jag är en OnOff-affär, min bröstkorg består av en vägg med tusen 

tv-monitorer. Varje skärm sänder sin egen film. Självklart och högljutt 
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uppblåst vräker de ur sig bilder och menar att deras budskap är det enda 

sanna. (Aspelin, 2012, s 27). 

Ambivalens 

Törnström (2004) kunde under morgonen känna stort missnöje gentemot sin kontaktperson 

som hon höll av mycket. Känslor som hat och att kontaktpersonen hatade henne uttrycktes, 

samt känslor av övergivenhet. Starka känslor som fiendskap och uttryck som att 

kontaktpersonen inte brydde sig om henne kunde genomsyra morgonen medan en oändlig 

kärlek och ånger var i fokus några timmar senare (Ibid.). Ett ambivalent känslomönster som 

detta var gemensamt hos alla biografiförfattarna och resulterade ofta i samvetskval och ett 

ångestpåslag (Aspelin, 2012; Johansson, 2011; Törnström, 2004). Det rådde en stark 

beslutsångest och personerna pendlade mellan känslor gällande liv och död. Aspelin (2012) 

berättade att hon kastades mellan existentiella känslor som att inte vilja finnas samtidigt som 

ett dåligt samvete ägde rum när hon insåg att hon inte skulle finnas där för sina barn. Denna 

ambivalens ledde i sin tur till en ökad ångest och ett tilltagande samvetskval (Aspelin, 2012). 

Törnström (2004) uttryckte blandade känslor gentemot att vilja bli bättre i sitt mående då hon 

ständigt utryckte en beslutsångest ifall hon skulle gå i sin terapi. Känslor som att det inte var 

någon idé att försöka och att det faktiskt hjälpte var upprepade sinnesstämningar som hastigt 

växlade (Törnström, 2004). 

 

Det rådde ett litet mellanrum mellan känslor som hopp och förtvivlan då biografiförfattarna 

ena ögonblicket kunde uttrycka att det fanns stunder som var värda att leva för, när de snabbt 

därefter skiftade sinnesstämning och uttryckte självförakt och dödslängtan (Aspelin, 2012; 

Johansson, 2011; Törnström, 2004). 

Ständigt pendlar jag mellan djup håglöshet, total likgiltighet, och 

malande dåligt samvete, luthersk ångest, frustrerande ursinne. (Aspelin, 

2012, s 12). 

Svartvitt tänkande 

Biografiförfattarna beskrev upprepat hur de kastades mellan olika känslor och hur de i ena 

stunden älskade för att i nästa hata. Det svartvita tänkandet speglades i både Johanssons 

(2011) och Törnströms (2004) berättelser, samt i Aspelins (2012), som utförligt beskrev hur 

hon i vissa fall kunde känna total upprymdhet, hopp och lycka för att sedan falla ner i ett hål 

av hopplöshet och mörker. De mörka känslorna kunde utlösas av något väldigt litet, som 
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exempelvis att en ingrediens inte fanns hemma då hon skulle laga middag. Hon beskrev även 

hur hon upplevde världen, som antingen svart eller vit. 

Jag ser världen som när man tittar på bilderna vi alla sett: Två svartvita 

profiler av ansikten i ena stunden, en vas i andra. Man kan inte se dem 

samtidigt, när man ser den ena är det omöjligt att föreställa sig den 

andra. (Aspelin, 2012, s 13). 

Relationer till olika människor beskrevs som mycket viktiga för biografiförfattarna, samtidigt 

som de ratade och hatade människorna. Små faktorer utlöste stora känslor, vilket gjorde det 

svårt för biografiförfattarna att hitta balansen i sitt liv. Relationerna beskrevs därför som 

svåra att få att fungera (Aspelin, 2012; Johansson, 2011; Törnström, 2004). 

Uppgivenhet 

Meningslöshet 

En återkommande upplevelse som beskrevs av samtliga författare var att de inte såg någon 

mening med sitt liv eller att göra saker som var nödvändiga för deras hälsa. Enkla saker som 

att gå upp och klä på sig på morgonen eller att äta blev svårt eftersom det saknade mening. 

Biografiförfattarna beskrev även att de inte kände någon glädje inför någonting längre. Även 

lusten och glädjen i att göra saker som de brukade tycka om var som bortblåst (Aspelin, 

2012; Johansson, 2011; Törnström, 2004). 

Ingenting är roligt längre, inte ens fotbollen som jag alltid tyckt varit 

roligt. (Johansson, 2011, s 48). 

Det här speglades i att de dels inte kände sig värda att göra något, men även att de inte såg 

någon mening med att göra något. Törnström (2004) ansåg att det var meningslöst att gå upp 

på morgonen och klä på sig. Hon beskrev även frågande varför hon skulle äta och hävdade att 

hon inte var värd det. Aspelin (2006) beskrev att hon att hon kände meningslöshet till det 

mesta, men att hon i stunder kunde se att hon behövdes av sin son, vilket blev hennes 

anledning att gå upp på morgonen. Dock kunde även meningen med det försvinna, i stunder 

där det blev så jobbigt för henne att hon inte kände någon annan utväg än att ta sitt liv (mer 

om det under underkategorin Dödslängtan). 
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Vardagen upplevdes som grå och tung av samtliga biografiförfattare, och en orkeslöshet 

infann sig ofta (Aspelin, 2012; Johansson, 2011; Törnström, 2004). 

Jag orkar inte lösa det men det går inte heller att glömma eländet en 

stund, ha kul, träffa folk, träna eller ha sex. Blodet rinner som sirap 

genom ådrorna. Allt det jag brukar göra föra att läka mig, och 

självmedicinera bort mina dåliga dagar, vända hopplösheten genom yttre 

saker, känns så långt borta, omöjliga och skrattretande. (Aspelin, 2006, s 

11). 

Orkeslöshet 

Biografiförfattarna beskrev en långdragen och svårhanterlig trötthet, vilket gjorde att hela 

vardagen blev svår och tung att ta sig igenom. Aspelin (2012) beskrev denna trötthet som 

mycket krävande, då hon har ett barn att ta hand om. 

Hur ska jag orka hämta Jepp på dagis? Hur ska jag kunna hälla upp 

flingor när mina armar är så tunga? Hur ska jag kunna uthärda en hel 

eftermiddag och kväll med barnet och tjafset och brödsmulorna och Jepps 

glada prat, hur ska jag stå ut med matlagning och sagoläsning utan att 

förgås? (Aspelin, 2012, s 15). 

Hopplöshet 

Personerna beskrev återkommande at de inte såg någon väg ut ur sin sjukdom och sitt 

lidande. De upplevde att de var förlorade och att det inte fanns något hopp kvar (Aspelin, 

2012; Johansson, 2011; Törnström, 2004). Aspelin (2012) liknade sina känslor vid att vara 

fast på botten av en brunn, men halsen full av slem vilket gjorde det omöjligt att skrika på 

hjälp. Att nå botten var även något som beskrevs av Törnström (2004). 

Jag mådde botten, det var en helt obeskrivbar känsla, allt kändes så svart, 

det gjorde så ont inom mig och jag ville bara ge upp och att min 

omgivning skulle ge upp på mig. Det kändes så hopplöst alltihop. Inget 

hopp fanns alls. (Törström, 2004, s 78). 

Biografiförfattarna ifrågasatte om de skulle komma att klara sig igenom sin sjukdom, och 

tvivlet var alltid närvarande. 



 

19 
 

Jag är så less på hela min existens. Ska jag orka kämpa och hur länge, i 

så fall? (Törnström, 2004, s 88). 

Biografiförfattarna beskrev även vid upprepade tillfällen att de upplevde en uppgivenhet inför 

sitt tillstånd, som att de var absolut förlorade, vilket gjorde det svårt för dem att försöka bli 

bättre och fortsätta kämpa mot sjukdomen. De antydde att de ofta ville ge upp, eftersom de 

var fast beslutna på att det ändå var för sent för dem att kunna bli bättre (Aspelin, 2012; 

Johansson, 2011; Törnström, 2004). 

Jag är förlorad, jag vet det absolut. Snälla tro mig. Jag kommer att dö, 

för min själ är redan död. (Törnström, 2004, s 77). 

Svårhanterliga känslor 

Rädsla 

Rädsla var en gemensam och ofta återkommande känsla som biografiförfattarna beskrev 

(Aspelin, 2012; Johansson, 2011; Törnström, 2004). Det kunde handla om rädsla för små 

saker som ljud eller bilder (Aspelin, 2012). De beskrev exempelvis att de var rädda för att 

prata med människor de inte kände. De beskrev även en rädsla för vad de var kapabla att göra 

mot sig själva eller andra, en rädsla för att misslyckas med saker de tog sig an. De var rädda 

för att vara ensamma, men framförallt var rädslan för att förlora människor de brydde sig om 

ständigt närvarande (Aspelin, 2012; Johansson, 2011; Törnström, 2004). 

Jag tänker slänga mig framför tåget, om min kontakt med Annette bryts. 

Jag klarar inte av att alla människor som betyder något för mig, hela 

tiden försvinner. (Törnström, 2004, s 86). 

Rädslan för döden beskrevs som stor, men rädslan för att leva var parallellt närvarande hela 

tiden (Aspelin, 2012; Johansson, 2011; Törnström, 2004). 

Jag är så rädd att ta upp plats och syre i denna värld som redan är så 

fullspäckad med andra människors syre och plats. (Aspelin, 2012, s 67). 

Ångest 

Ångesten som beskrevs i biografierna gjorde sig i uttryck på olika sätt mellan 

biografiförfattarna. Gemensamma faktorer fanns dock, då samtliga biografiförfattare hade 

svårt att finna ro och sova samt att de kände en konstant inre stress (Aspelin, 2012; 
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Johansson, 2011; Törnström, 2004). Vissa beskrev att de hade panikartade känslor med 

hjärtklappning, svettningar, kramper och en malande känsla i bröstet (Aspelin, 2012; 

Törnström, 2004). 

Nästan dagligen får jag ångestattacker och försöker bemästra dem. Jag 

går som om jag hade MS, stapplar fram och rycker i hela kroppen av 

kramper. Kan inte prata, stammar, orden fastnar på tungan och kommer 

fram i hackande ofullständiga meningar. (Aspelin, 2012, s 31). 

Ångesten ledde även till att saker i omgivningen blev skrämmande och antog bisarra 

proportioner. Aspelin (2012) beskrev att hon i en ångestattack uppfattade möbler och saker 

omkring henne som spetsiga, stora och farliga. Johansson (2011) utvecklade under sin 

sjukdomstid ett komplicerat förhållningssätt till mat, då hon fick svåra ångestattacker i 

samband med måltiderna.  

Det som händer med mig när jag har ångest och svårt att äta är att jag 

får svårt att andas och att det blir väldigt tungt att andas. Varje tugga 

man tar blir oerhört jobbig. Ju svårare ångest jag har desto svårare att 

andas. (Johansson, 2011, s 28). 

Sorg 

Biografiförfattarna kände emellanåt en sorg i sitt mående. De beskrev ofta att de grät, men 

även att de kände sig ledsna, sorgsna och ensamma (Aspelin, 2012; Johansson, 2011; 

Törnström, 2004). 

Jag vet inte hur många gånger jag gråtit mig till sömns. Jag vet inte hur 

många gånger jag sagt till mig själv. Varför lever jag överhuvudtaget. 

(Johansson, 2011, s 33).  

Törnström (2004) beskriver att hon känner sorg över att hennes personlighet sakta försvinner, 

och att den glädje och frid hon en gång kunde känna byts ut mot en person som bara känner 

hat, sorg, smärta och vrede. 

Vrede 

Emellanåt uttryckte författarna en vrede över sin situation. Det var inte alltid tydligt beskrivet 

exakt vad ilskan berodde på, men att den var närvarande var ett faktum. I vissa stunder kunde 
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biografiförfattarna starta bråk med andra av anledningen att få utlopp för sina känslor och sin 

vrede, och i andra fall höll de vreden inom sig, för att de inte ville att andra skulle uppfatta 

dem som galna. Det ledde i vissa fall till att vreden blev värre och även framkallade andra 

känslor, som sorg eller ångest (Aspelin, 2012; Törnström, 2004; Johansson, 2011). 

Plötsligt och utan förvarning bubblar vreden upp. Jag vill inte lära känna 

min kropp, denna förhatliga massa med kött. Jag vill vråla, gråta, fly. Det 

exploderar hastigt och utan förvarning. Jag lyfter handen och bankar den 

i betongväggen gång på gång. (Aspelin, 2012, s 78). 

Känslan av att inte bli förstådd 

Biografiförfattarna beskrev att de ofta upplevde att de inte blev förstådda av omvärlden, 

vilket upplevdes som smärtsamt och orsakade en stor känsla av ensamhet. De upplevde ofta 

att det blev missförstådda inom vården, vilket gjorde att de inte fick utlopp för sina känslor 

(Aspelin, 2012; Törnström, 2004; Johansson, 2011). 

Om det bara fanns någon enda stans jag kunde gå där jag fick skrika ut 

det. Slåss och skrika mig blodig och hes, mot havet eller himlen eller en 

bergsvägg. Mot någon som inte hade makten att låta skriket bli en 

anledning till förlängd LPT och extravak. (Aspelin, 2012, s 31). 

De beskrev även att det var svårt att anhöriga inte förstod vad de gick igenom, och att de i 

vissa fall kände sig dömda (Aspelin, 2012; Johansson, 2011; Törnström, 2004). Johansson 

(2011) beskrev att hon kände sig oerhört sårad och ledsen då hennes anhöriga inte förstod 

henne (Ibid.). I vissa fall var det till och med så att personer i biografiförfattarnas omgivning 

trodde att de använde sig av destruktiva metoder (som att skära sig) för att påkalla 

uppmärksamhet och att de egentligen inte mådde så dåligt, vilket upplevdes som smärtsamt 

(Aspelin, 2012; Johansson, 2011; Törnström, 2004). 

 

Vissa av biografiförfattarna beskrev att de ofta ville ha hjälp, men att de inte visste hur de 

skulle be om den hjälpen. Dels för att de skämdes, men också för att de inte trodde att någon 

skulle förstå dem (Johansson, 2011; Törnström, 2004). 

Hjälp mig, hjälp mig! Ingen hör mitt rop på hjälp. Ingen förstår! 

(Törnström, 2004, s 76). 
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Känslobaserat handlande 

Dödslängtan 

Tankar på döden, att livet inte var värt att leva, utgjorde sig i upprepade suicidförsök i 

biografiförfattarnas berättelser. De ansåg att deras liv inte var värda att leva, att de gjorde sig 

bättre döda. De destruktiva beteendena utfördes dock inte alltid i suicidsyfte, som när de 

exempelvis skar sig för att döva ångesten. Det var när tankarna varit så mörka och svarta, när 

ingen utväg syntes möjlig, som biografiförfattarna gjorde försök att suicidera genom 

hängningsförsök, hopp från hög höjd eller överdosering av läkemedel och alkohol (Aspelin, 

2012; Johansson, 2011; Törnström, 2004). 

 

Oerhört mörka och uttalade tankar hos biografiförfattarna beskrevs där döden sågs som en 

befrielse (Aspelin, 2012; Johansson, 2011; Törnström, 2004). Törnström (2004) beskrev med 

en övertygelse hur hon aktivt ville välja döden. 

En del liv är helt enkelt inte värda att leva. Mitt är ett av dem liven, 

därför väljer jag döden. (Törnström, 2004, s 50).  

Samtliga biografiförfattare beskrev inte bara en dödslängtan utan också en utförlig detaljrik 

beskrivning för hur de skulle suicidera (Aspelin, 2012; Johansson, 2011; Törnström, 2004). 

Aspelin (2012) och Törnström (2004) uttryckte rädsla för döden men att de ändå längtade 

efter den. Aspelin (2012) beskrev också en rädsla i att lämna sina barn men att hon heller inte 

såg någon annan utväg än att dö, att hon gjorde mer skada än nytta genom att leva. 

Suicidtankarna var inte alltid så uttalade utan kom smygandes tills de tog upp all plats, och 

till slut upplevdes som självklara. 

Från att i början haft svaga, smygandes självmordstankar tar de sig 

successivt ton och vrålar efter ett tag till mig, dag som natt, att jag gör 

mig bäst död. Jag håller dem på avstånd ganska länge. Men en dag går 

det inte längre. (Aspelin, 2012, s 14). 

Destruktivitet 

Hur biografiförfattarna hanterade sin ångest skiljde sig åt. En gemensam komponent var dock 

att alla hade vissa strategier för hur de skulle gå tillväga för att lindra ångesten. Att skära eller 

rispa sig var något de alla gjorde för att lindra ångesten (Aspelin, 2012; Johansson, 2011; 
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Törnström, 2004). Aspelin (2012) beskrev hur hon i syfte att lindra ångesten skadar sig själv. 

Det blir ett sätt att hantera svårigheter, en lösning som pockar på och 

fortsätter vare en del av min identitet. Det är oerhört 

beroendeframkallande. (Aspelin.2012, s 27).  

Det förekom också tablett- och matmissbruk. Biografiförfattarna uttryckte att 

självskadebeteendena oftast inte var i suicidsyfte utan ett sätt att få bukt med den ihärdiga 

ångesten (Aspelin, 2012; Johansson, 2011; Törnström, 2004). Johansson (2011) beskrev att 

maten äcklade henne så oerhört att hon helt enkelt inte förmådde sig att äta. Sedan kunde hon 

få infall där hon utan gräns hetsade i sig enorma mängder mat vilket också resulterade i en 

ännu mer uttalad ångest (Ibid.). Detta blev en ond cirkel som biografiförfattarna också 

beskrev, där tillfälligt lindrande av ångesten gav upphov till en starkare ångest som de i sin 

tur var kände sig tvungna att lindra med desto mer destruktiva beteenden (Aspelin, 2012; 

Johansson, 2011; Törnström, 2004). Törnström (2004) tog dock hjälp av professionellt stöd 

och andra metoder som exempelvis andnings- och avslappnings övningar för att återfå 

kontrollen så att hon inte behövde utöva självskadebeteende alla gånger. 

 

Aspelin (2006) beskrev att under de värsta perioderna blev självskadebeteende, som att skära 

sig i underarmarna, det enda som i stunden gjorde att ångesten gav med sig. Trots att hon så 

många gånger stått emot, var ångesten och oron vid många tillfällen så olidlig att hon utan att 

tänka på det skar sig. Efteråt beskrev hon att ett lugn infann sig så fort hon fick se blodet 

pulsera från det öppna såret. Denna upplevelse liknade de andra biografiförfattarnas, där de 

destruktiva handlingarna kom fram när ingen annan utväg sågs. Aspelin (2012) beskrev i sin 

berättelse en medvetenhet om hur hennes ångest kunde och borde ha hanterats, men att det 

var genom självskadebeteende som rösterna i huvudet äntligen tystnade för en liten stund. 

Detta så fort rakbladet trängde igenom huden, då hon upplevde ett lugn. 

Och väl där, utmattad, suckar jag belåtet när rakbladet landar, 

ångestmonstret får sitt och släpper taget en liten stund. (Aspelin, 2012, s 

38).  

Hon beskrev också den skam och skuld hon sedan fick bära med sig genom ärren hon 

åstadkommit genom sitt, som hon uttryckte det, misslyckande att hantera ångesten. Johansson 

(2011) lindrade sin ångest genom intag av alkohol men när detta efter en tid inte längre 
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hjälpte och ångesten och obehagskänslorna stegrade skar hon sig i underarmarna. 

Nästa gång jag mådde dåligt så provade jag först att dämpa ångesten 

med några öl men då det inte hjälpte så skar jag mig och då försvann 

smärtan. (Johansson, 2011, s 34).  

Johansson (2011) beskrev att hon insåg att det inte var rätt att skada sig själv men att hon då 

inte kunde hejda sig. I det ångestladdade ögonblicket fullt av desperation kändes det rätt 

(Ibid.). Desperation var en känsla samtliga biografiförfattare beskrev, en desperation som ofta 

resulterade i impulsartade självskadeakter (Aspelin, 2012; Johansson, 2011; Törnström, 

2004).  

Diskussion 

Metoddiskussion 
Föreliggande studie har utförts med en kvalitativ ansats, där tre självbiografiska böcker har 

granskats och analyserats. Eftersom syftet var att belysa hur personer med BPS upplever sin 

livsvärld, vilket innefattar upplevelser och känslor (Dahlberg et al., 2003), var en kvalitativ 

ansats att föredra. Greenhalg (2012) menar att en kvalitativ ansats vid en litteraturstudie kan 

ge oss kunskap om i vilken situation en person befinner sig. Olsson och Sörensen (2011) 

menar att en kvalitativ ansats är att föredra i en studie där personers upplevelser är i fokus, 

framför en kvantitativ, eftersom upplevelser och känslor inte går att uppmäta. Validiteten är 

av vikt att belysa när en tolkning av ett material görs genom en kvalitativ studie. Denna 

tolkning, som bidrar till ett resultat, ska överensstämma med verkligheten vilket också utgör 

en hög validitet (Ibid.).  

 

Innehållsanalysen som användes, tolkad av Graneheim och Lundman (2004), utgick ifrån en 

manifest metod, vilket innebär att det uppenbara och synliga i texterna tolkas. Detta för att 

kunna återskapa ett så detaljrikt och sanningsenligt resultat som möjligt (Graneheim & 

Lundman, 2004). Alternativet hade varit att utgå från en latent ansats vilket kan beskrivas 

som en mer djupgående analys där författarna tolkar och letar efter dolda meningar bakom 

texterna (Ibid.). Denna ansats skulle dock kunnat reducera validiteten i resultatet, då 

författarnas egna värderingar och känslor i detta fall hade vävts in i tolkningen. 
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Studien baserades på tre självbiografiska böcker. Enligt Paulsson (2008); Greenhalg (2012); 

Polit och Beck (2012) är redan skrivet material, som i detta fall dagboksanteckningar och 

liknande, relevant vid genomförandet av en kvalitativ studie. Dahlborg-Lyckhage (2012) 

styrker att självbiografier är en informationskälla att föredra för ökad förståelse för personens 

upplevelser (Ibid.). Dock har författarna haft i åtanke att materialet kan ha varit begränsat och 

att vissa upplevelser och känslor därför möjligtvis uteslutits av personerna som skrivit 

texterna. Om det istället hade gjorts en empirisk studie, då data samlas in genom intervjuer 

eller frågeformulär, kunde resultatet blivit mer trovärdigt eftersom det hade gått att ställa 

följdfrågor (Olsson & Sörensen, 2011) samt att alla deltagare hade fått samma 

frågeställningar och förutsättningar.  

 

Olsson och Sörensen (2011) menar att fördelen med en litteraturstudie baserad på 

självbiografier är att primärkällor används, jämfört med en litteraturstudie baserad på en 

artikelöversikt, då en sammanställning av redan befintlig data görs (Ibid.). I denna studie har 

det manifesta innehållet, baserat på biografiförfattarnas ursprungliga upplevelser och känslor, 

granskats vilket gör resultatet mer trovärdigt.  

 

Vid sökningen av biografilitteraturen användes Libris databas (2013) som sökmotor. 

Anledningen att Libris databas (2013) användes var för att det är de svenska 

forskningsbibliotekens gemensamma katalog, som uppdateras dagligen. Detta gör den 

representativ för föreliggande studie. Det visade sig dock att litteraturutbudet var relativt 

hämmat redan från början och sökresultatet resulterade i endast fem självbiografiska böcker 

som föll inom ramen för inklusionskriterierna. Hade fler sökmotorer använts hade det kanske 

resulterat i att andra böcker kommit med i sökningen, vilket hade kunnat påverka resultatet i 

någon riktning. 

 

Två av de fem böcker som föll inom inklusionskriterierna vid sökningen exkluderades med 

argumentet att det fanns tillräckligt med information i de tre utvalda böckerna för att utvinna 

ett trovärdigt resultat. Det hade också varit svårare att göra en djupdykning i texterna i fler än 

tre böcker inom tidsramen för studien. Resultatet kunde dock ha blivit annorlunda ifall alla 

böcker tagits med i studien. Det hade exempelvis varit intressant att inkludera en mans 

berättelse i studien för att se om resultatet hade påverkats, då en av de exkluderade böckerna 

var skriven av en man.  
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Eftersom det inte finns någon kvalitetsgranskning att tillgå, när det gäller självbiografiska 

böcker, har författarna till föreliggande studie fått granska böckerna på egen hand, vilket 

möjligen gjort resultatet mindre pålitligt i förhållande till en studie baserad på 

kvalitetsgranskade vetenskapliga artiklar. Dock har böckerna som valdes ut granskats noga i 

förhållande till studiens syfte och inklusionskriterier, vilket bidragit till ett så pålitligt resultat 

som möjligt. 

 

De tre böckerna som valdes var alla skrivna av kvinnor med diagnosen BPS. Böckerna skulle 

vara skrivna på svenska, vilket ansågs som en fördel då feltolkningar av texterna undveks. 

Det hade dock blivit ett större utbud av material, om engelskspråkiga böcker hade 

inkluderats, vilket hade kunnat leda till att resultatet påverkats.  

 

De tre självbiografierna lästes enskilt ett flertal gånger av samtliga författare, för att undvika 

att relevant fakta gick förlorad. Allt material i böckerna innehållande känslor och upplevelser, 

relaterade till studiens syfte, markerades för att sedan bilda de meningsbärande enheterna. De 

meningsbärande enheterna kondenserades därefter för att sedan bilda koder som i sin tur 

kunde delas upp i underkategorier och kategorier. Eftersom känslorna som beskrevs i 

böckerna gled in i varandra var det svårt för författarna till föreliggande studie att utskilja de 

olika underkategorierna och kategorierna. Graneheim och Lundman (2004) betonar vikten av 

att information separeras, vilket inte var helt och hållet möjligt i detta fall. Eftersom BPS är 

en sjukdom där en del av problematiken handlar om att känslor varvar och påverkar varandra, 

finner författarna till föreliggande studie resultatet trovärdigt trots Graneheim och Lundmans 

(2004) riktlinjer. 

 

En faktor som kan ha påverkat resultatet var att det fanns en tydlig skillnad gällande 

biografiförfattarnas sätt att uttrycka sig, skrivförmåga samt vilken infallsvinkel de valt. 

Somliga av biografiförfattare hade valt att lägga mycket fokus på barndomen och känslor 

gällande denna. Syftet med studien var att belysa hur personer med BPS upplever sin 

livsvärld, varför berättelser om barndomen inte syftar till att beskriva livsvärlden under 

sjukdomsförloppet och därför sorterades bort i resultatet. Även de delar i böckerna som 

skildrade hur de mådde efter att de påbörjat och avslutat behandling för sin sjukdom (som 

exempelvis dialektisk beteende terapi) valdes att inte redovisas eftersom de inte skildrar 

livsvärlden under det faktiska sjukdomsförloppet. Positiva aspekter i böckerna fanns, men det 

var i en sådan reducerad utsträckning att de valdes att inte redovisas, då författarna till 
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föreliggande studie inte ansåg att det påverkade resultatet. Gällande skrivutförandet fanns det 

en stor skillnad i uttrycksförmåga hos biografiförfattarna, där somliga hade ett väldigt 

målande språk och använde sig av synonymer för att beskriva sina känslor, medan andra var 

väldigt upprepande och mer begränsade i sitt uttryck. Därför har vissa av biografiförfattarna 

valts att citeras i större utsträckning än andra. 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa hur personer med BPS upplever sin livsvärld, för att därmed 

ge sjuksköterskor, som är i kontakt med personer med BPS, mer förståelse för vad personen 

går igenom och därför kunna utöva en bättre vård. I resultatet syns ett mönster av 

svårhanterliga känslor, självförakt och destruktivitet hos biografiförfattarna. Många av 

känslorna var svåra att sortera, för författarna till denna studie, då de varvades och 

påverkades av varandra. Skuld kunde exempelvis leda till ångest som i sin tur kunde leda till 

destruktivitet, vilket utlöste desto mer ångest. Personerna kastades mellan olika känslolägen 

och pendlade snabbt mellan att älska och hata personer i deras närhet, vilket styrks av 

Ottoson (2009) som menar att personer med BPS ofta har relationer som kännetecknas av 

instabilitet och ambivalens. Ett ambivalent mående stöds även av Näslund (1998), som menar 

att en person med BPS har ett humör som ständigt är föränderligt. Perseius et al. (2005) 

beskriver vidare att BPS-personens liv ofta präglas av känslor som ångest, oro, hopplöshet 

och livsleda, ofta som följd av ett återkommande självhat (Ibid.). 

 

Självförakt var en av underkategorierna i resultatet, vilket visade sig ha en betydande roll hos 

biografiförfattarna. Självföraktet var alltid närvarande i deras texter, då det beskrevs som ett 

hat som tog upp all plats, all tankeverksamhet och allt syre. Att förakta och klandra sig själv 

blev biografiförfattarnas vardag. Näslund (1998) menar dock att självbilden hos personer med 

BPS är ständigt föränderlig, och beskriver vidare en identitetsdiffusion, som betyder 

spridning. Det innebär att personen inte har någon fast uppfattning av sig själv, vilket i sin tur 

kommer att leda till motsägande påståenden från personen om sig själv. I resultatet av 

föreliggande studie är detta beteende inte påvisat, då personerna beskriver upprepade 

negativa känslor gentemot sig själva, vilket inte är föränderligt. Däremot visade resultatet att 

personernas mående var föränderligt, som tidigare nämnts. Vidare beskriver Näslund (1998) 

att personer med BPS bär på kroniska känslor av tomhet och leda, vilket stämmer överens 

med föreliggande studies resultat. Perseius, Öjehagen, Ekdahl, Åsberg och Samuelsson 

(2003), styrker också resultatet eftersom de menar att personer med BPS upplever ett 
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känslomönster av självhat, som tenderar att få dem att fördöma sig själva, sina tankar och 

känslor och därmed även fördöma andra människors tankar och känslor (Ibid.). Självhatet 

styrks även av Perseius et al. (2005) som beskriver att personer med BPS upplever 

svårigheter att kunna tro på att de skulle kunna må bättre, när deras största fiende i livet är de 

själva. Kopala-Sibley et al. (2012) styrker ytterligare att personer med BPS har en brist på 

självrespekt och menar att självkritik är vanligt då personer med BPS ofta känner en 

underlägsenhet gentemot andra och en emotionell otrygghet i relation till andra människor. I 

studien av Perseius et al. (2005) framkom även att personer med BPS blev arga på sig själva 

då de inte lyckades ta livet av sig efter ett suicidförsök. Personerna upplevde ett självhat och 

en vilja att dö, men att de inte riktigt vågade gå hela vägen, vilket upplevdes som frustrerande 

(Ibid.), vilket också är överensstämmande med denna studies resultat. 

 

Det uttalande självhatet och den bristande självrespekten som beskrevs i resultatet var en av 

de bidragande faktorerna som vid upprepade tillfällen drev personerna till destruktiva 

beteenden, som att de exempelvis inte åt någon mat, överkonsumerade alkohol och tabletter 

eller skar sig själva. Näslund (1998) menar att självdestruktivitet är en av huvudpunkterna då 

det kommer till att diagnostisera personer med BPS och att inslag av självmisshandel och 

suicidförsök är vanligt. Fallon (2003) visar att personer med BPS använder sig av 

självdestruktiva handlingar för att lindra frustration och ångest samt att det sker automatiskt, 

som en impulsiv känsla som snabbt blir handling utan vidare eftertanke. Detta styrks även av 

Nica och Links (2009) som menar att personer med BPS på grund av sin nedstämdhet i 

kombination med ett impulsartat och svängande humör utgör en stor risk för destruktiva eller 

suicidala beteenden (Ibid.). Personerna med BPS beskrevs känna en lättnad när de såg blodet 

pulsera från såret efter att de skurit sig (Fallon, 2003). Det stämmer överens med denna 

studies resultat, då Aspelin (2012) beskriver precis samma scenario. Även Perseius et al. 

(2005) visar att personer med BPS känner ett överväldigande inre mörker som gång på gång 

driver dem till impulsartade destruktiva handlingar, varpå de känner skam efteråt (Ibid.). 

 

Skam- och skuldkänslor var en annan del i denna studies resultat som påvisades. 

Skuldkänslorna berodde ofta på att personerna hade en känsla av att inte kunna finnas där för 

sina anhöriga, exempelvis att inte kunna vara en bra vän eller förälder. Skammen var ofta 

förknippad med att personerna skämdes över sina orealistiska känslor, sina impulsartade 

beteenden och sina ärr efter att ha skurit sig. Det här styrks av Nehls (1999) som menar att 

personer med BPS kan uppleva skuldkänslor då deras lidande blir så stort att de inte orkar 
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leva längre, och i vissa fall kanske då även utövar suicidförsök. Personerna i Nehls (1999) 

studie slets mellan tankar som att deras anhöriga hade mått bättre om de inte funnits, 

samtidigt som en stor skamkänsla tog över när de insåg vilket smärta de skulle utsätta sina 

anhöriga för ifall de skadade sig själva eller faktiskt tog sitt liv (Ibid.), vilket överensstämmer 

med denna studies resultat. 

 

Resultatet i föreliggande studie visade också att personer med BPS har återkommande tankar 

om att inte vilja leva längre, och att det i vissa fall även leder till allvarliga suicidförsök. 

Näslund (1998) menar att självmordsrisken för personer med BPS är hög, då 8-10% av alla 

med diagnosen avlider genom självmord (Ibid.), vilket styrker resultatet ytterligare. 

Slutsats 
Personer upplever stora svårigheter i att leva med sjukdomen BPS. Alla aspekter som tagits 

upp i studien är av vikt för sjuksköterskan att ha kännedom om, i arbetet med en person med 

BPS, då personerna ofta känner sig dömda och missförstådda. Utan kunskap om varför 

personer med BPS ofta agerar på ett sätt som kan tolkas som provocerande eller manipulativt, 

är det svårt för sjuksköterskan att agera ödmjukt och icke-dömande. För att på bästa sätt 

kunna hjälpa personer med BPS är det av vikt att sjuksköterskan möter personen med respekt 

och ödmjukhet. Med föreliggande studie som grund kan en förståelse växa fram hos 

sjuksköterskan och möjligen bidra till en bättre relation mellan sjuksköterskan och personen 

med BPS, vilket eventuellt kan bidra till en bättre vård. 

 

Författarna till föreliggande studie anser att vidare forskning i ämnet som tagits upp hade 

varit av intresse. En interventionsstudie hade varit ytterst intressant, då forskningen idag inte 

säger så mycket om hur sjuksköterskor uppfattar och känner i arbetet med personer med BPS 

då de fått ytterligare utbildning och kunskap inom området. Författarna till föreliggande 

studie är hoppfulla inför en framtid då sjuksköterskor och personer med BPS kommer att 

kunna mötas utan fördomar och negativitet. I en sådan framtid kanske personer med BPS 

hade blivit bättre förstådda och därmed fått ett snabbare tillfrisknande. 
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Självständighet  
Föreliggande studie har i största mån utformats gemensamt. Dock har vissa delar delats upp, 

där författarna har haft olika ansvarsområden. Syftet arbetades fram tillsammans. Vid 

insamling av litteratur tog Elina huvudansvaret för att samla in relevanta artiklar och Sanna 

fördjupade sig i relevanta böcker för ämnet. Tillsammans kunde författarna sedan 

sammanställa en inledning och bakgrund. Sökandet efter relevanta självbiografier gjordes 

gemensamt. De tre valda självbiografiska böckerna lästes sedan enskilt av båda författarna. 

Därefter förekom en diskussion där enighet fanns att böckerna svarade på studien syfte. 

Böckerna lästes därefter igen enskilt och all text som innehöll känslor och upplevelser 

underströks och av båda författarna, varpå underkategorier skapades gemensamt. Denna 

process krävde ett samarbete författarna emellan där diskussioner fortlöpande infann sig 

gällande vilka känslor och upplevelser som hörde till respektive underkategori. Därefter 

delades underkategorierna in i olika ansvarsområden mellan författarna som tolkade citaten 

och på så sätt utformades första utkastet till resultatet. Efter att resultatet hade sammanställts 

tillsammans tog Elina huvudansvaret för resultatdiskussionen och Sanna för 

metoddiskussionen. Sedan granskades och korrigerades respektive delar tillsammans. Genom 

hela arbetet har en ständig dialog förts författarna emellan, där diskussioner och 

frågeställningar fått stort utrymme. 
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Bilaga 1. Exempel på innehållsanalys 

 

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

Gud vad jag hatar! Varför? Jag 
hatar mig själv, hatar, hatar, hatar. 

Hatar mig själv Självhat Självförakt Upplevelsen på jaget 

Ständigt pendlar jag mellan djup 
håglöshet, total likgiltighet, och 
malande dåligt samvete, luthersk 
ångest, frustrerande ursinne. 

Pendlar mellan håglöshet, 
likgiltighet, dåligt samvete, 
ångest, ursinne 

Pendlar mellan olika känslor Ambivalens Personlighetsklyvning 

Jag mådde botten, det var en helt 
obeskrivbar känsla, allt kändes så 
svart, det gjorde så ont inom mig 
och jag ville bara ge upp och att 
min omgivning skulle ge upp på 
mig. Det kändes så hopplöst 
alltihop. Inget hopp fanns alls. 

Mådde botten, obeskrivbar känsla, 
allt kändes svart, det gjorde ont, 
ville bara ge upp, kändes hopplöst 
allting, inget hopp fanns 

Hopplöst tillstånd Hopplöshet Uppgivenhet 

Plötsligt och utan förvarning 
bubblar vreden upp Jag vill inte 
lära känna min kropp, denna 
förhatliga massa med kött. Jag vill 
vråla, gråta, fly. Det exploderar 
hastigt och utan förvarning. Jag 
lyfter handen och bankar den i 
betongväggen gång på gång. 

Plötsligt bubblar vreden upp. Vill 
inte känna min kropp. Vill vråla, 
gråta, fly. Exploderar hastigt, 
bankar handen i väggen 

Ursinne Vrede Svårhanterliga känslor 

Och väl där, utmattad, suckar jag 
belåtet när rakbladet landar, 
ångestmonstret får sitt och släpper 
taget en liten stund. 

Belåtenhet när rakbladet landar, 
ångestmonstret släpper 

Självskadebeteende Destruktivitet Känslorbaserat handlande 
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