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Titel: TREDJE GRADENS BRÄNNSKADOR I SJÄLEN 

En litteraturstudie om kvinnors upplevelse av att leva med Borderline 

Personlighetsstörning. 

 

Författare: Julia Hallberg & Linnéa Håkansson 
 

SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Personer med Borderline Personlighetsstörning (BPS) ses ofta 

inom sjukvården och är starkt förknippade med hög dödlighet. 

Återkommande egenskaper i denna patientgrupps liv är instabilitet, 

impulsivitet, en växlande självbild samt bristande relationer. Tidigare 

forskning visar att allmänsjuksköterskor besitter bristfälliga kunskaper om 

borderlinepatienter och deras upplevelser av att leva med BPS. 

Syfte: Studiens syfte är att belysa hur kvinnor med Borderline 

Personlighetsstörning (BPS) upplever sin livsvärld, för att genom livsvärlden 

delge allmänsjuksköterskor bättre verktyg för att möta och vårda denna 

patientgrupp på bästa sätt.  

Metod: Studien genomförs utifrån en kvalitativ ansats, med utgångspunkt 

från hermeneutiken. Fyra självbiografier analyseras med hjälp av Lundman 

och Hällgren-Graneheims (2008) kvalitativa innehållsanalys. 

Resultat: Upplevelsen av Borderline Personlighetsstörning beskrivs i studiens 

resultat genom fyra huvudkategorier: uppväxtens betydelse, behovet av 

relationer, ett svårthanterligt känsloliv samt synen på sig själv.  

Slutsatser: Ett livsvärldsperspektiv är nödvändigt att ha med sig som 

allmänsjuksköterska, för att förstå, vårda och möta borderlinepatienter på 

bästa möjliga sätt. Utifrån livsvärlden kan patientens sanna upplevelse av vad 

som bidrar till lidande respektive välbefinnande nås. Genom att kartlägga ett 

mönster av vad som bidrar till lidande respektive välbefinnande kan 

vårdpersonal vägleda patienterna till ett tillfrisknande samt till en mer 

hanterbar vardag. 

 

Nyckelord: Borderline Personlighetsstörning, kvinnor, upplevelser, livsvärld, 

lidande, välbefinnande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Till eftertanke 

 

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål 

måste jag först finna henne där hon är och börja just där. 

Den som inte kan det lurar sig själv  

när hon tror att hon kan hjälpa andra. 

 

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör 

men först och främst förstå det hon förstår. 

Om jag inte kan det 

så hjälper det inte att jag kan och vet mera.  

 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, 

så beror det på att jag är fåfäng och högmodig 

och egentligen vill bli beundrad av den andre 

istället för att hjälpa henne. 

 

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa 

och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa 

inte är att vilja härska utan att vilja tjäna. 

Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon. 

 

Sören Kierkegaard (1859) 
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INLEDNING  
 

Efter att författarna till föreliggande studie genomfört verksamhetsförlagd utbildning inom 

psykiatrisk vård, väcktes ett starkt intresse för patienter med Borderline Personlighetsstörning, 

som fortsättningsvis kommer att förkortas BPS. Vi upplevde hur vi själva, tillsammans med 

en stor del av vårdpersonalen, omedvetet mötte denna patientgrupp med rädsla och en 

osäkerhet för att göra eller säga fel saker. En bild av impulsivitet, svårigheter att hantera 

känslor och relationer skapades om borderlinepatienter, vilket bidrog till att vårdpersonalen 

ofta blev passiva och konflikträdda i mötet med patienterna. Detta kan liknas vid en stor 

skiljevägg eller mur som successivt byggdes upp mellan patienterna och vårdpersonalen, 

vilket utgjorde ett hinder för patienternas tillfrisknande. Vi upplevde hur denna mur var 

uppbyggd och genomsyrades av okunskap om BPS. För att muren mellan dem inte ska växa, 

samt för att optimal vård ska kunna ges, anses det att ny och mer kunskap behövs.  

 

Utifrån upplevda observationer och erfarenheter drar studieförfattarna slutsatsen att den 

kunskap som idag finns tillgänglig är ensidig och därmed otillräcklig. Majoriteten av de 

studier som finns idag behandlar BPS med utgångspunkt från sjuksköterskans upplevelser av 

att vårda borderlinepatienter. Därför kommer föreliggande studie undersöka 

borderlinetillståndet med utgångspunkt från patientens värld, för att delge 

allmänsjuksköterskor nya kunskaper och verktyg för att möta och vårda denna patientgrupp.  

 

BAKGRUND 
 

Före 1980-talet beskrevs begreppet borderline som en störning, tangerande mellan psykos och 

neuros (Näslund, 2010). Borderline var en så kallad ”skräpkorgsdiagnos” där varje patient 

som inte fullt ut klassades som neurotisk eller psykotisk tilldelades diagnosen. Mot bakgrund 

av detta definierades borderlinetillståndet som en gränslinje, vilket innebar att leva på gränsen 

mellan dessa tillstånd. Efter 1980-talet förändrades definitionen av BPS och beskrivs idag 

utifrån olika symtom som presenteras nedan, under rubriken Borderline Personlighetsstörning 

(BPS) (ibid.).  

 

Det finns flera betydelsefulla orsaker till uppkomsten av BPS där Emmelkamp och Kamphuis 

(2009) bland annat menar att personer som är känslomässigt sårbara och växer upp i en miljö 

som inte är bekräftande, utgör en riskgrupp för att diagnostiseras med BPS. De beskriver 

vidare att andra orsaker som utlöser diagnosen kan vara traumatiska upplevelser eller en 

otrygg familjemiljö som präglas av bestraffningar eller försummelse gentemot personen i 

fråga (ibid.).  

 

Borderlinepersoner ses ofta inom sjukvården och 1-2 procent av befolkningen har diagnosen 

(Allgulander, 2008). En majoritet av personer med BPS är enligt Gunderson och Links (2008) 

kvinnor, mer exakt 75 procent.  BPS är idag starkt förknippad med hög dödlighet genom 

självmord (Svenska psykiatriska föreningen, 2006). Vidare beskriver Näslund (2010) hur 70 

procent av personer med BPS vid något tillfälle skadat sig själva, mer eller mindre allvarligt. 

 

Borderline Personlighetsstörning (BPS) 
En människas personlighet bygger på dennes livsstil och självbild samt hur personen knyter 

an till omvärlden (Ottosson, 2009). Instabilitet, impulsivitet, en växlande självbild och 

bristande relationer är återkommande egenskaper hos personer med BPS (Allgulander, 2008). 

Herlofsson och Ekselius (2010) framhåller att personer med BPS besitter en sned bild av sig 

själva och andra samt bär på en känsla av att vara oälskad och maktlös. Dessa känslor 
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bekräftas av Perseius, Ekdahl, Åsberg och Samuelsson (2005) som poängterar att 

borderlinepersonernas värld är svårhanterlig och består av ångest, självhat, tomhet och smärta. 

Människor i omgivningen uppfattas som felfria och omtyckta av alla eller omvänt, som 

degraderande och svekfulla (Herlofsson & Ekselius, 2010). Det är svårt för omgivningen att 

veta hur de ska bete sig, eftersom en person med BPS är oerhört känslomässigt sårbar och har 

en tendens att fort gå från en extrem ytterlighet till en annan, det finns till exempel inget 

mellanting mellan att älska och att hata (ibid.). Allgulander (2008) betonar att pendlingen 

mellan ytterligheterna kan framkalla till exempel hetsätning, skulder eller annat 

självskadebeteende som knivskärning och tablettintoxikation. Dock skiljer sig definitionen av 

BPS något beroende på vilka diagnoskriterier som föreligger (Cullberg, 2003). Ingen annan 

form av psykisk ohälsa är så mångskiftande i symtom som BPS, vilket kan vara svaret på de 

skilda uppfattningar som finns vad gäller diagnos och benämning (Näslund, 2010). 

 

Diagnos och behandling  

För att en personlighetsstörning ska föreligga ska en människas personlighet i olika 

situationer orsaka ett individuellt lidande eller ge upphov till svårigheter i det sociala 

samspelet (Ottosson, 2009). Personer med samma diagnos är aldrig identiska, de kan ha 

likheter men varje människa är unik. Vidare beskriver Ottosson att en diagnos har till syfte att 

delge kort, men nödvändig information samt att det idag finns två system för klassificering av 

personlighetsstörningar, ICD-10 och DSM-IV (ibid.). Dessa klassifikationssystem har inom 

psykiatrin till syfte att vara hjälpmedel vid diagnostisering, behandling och omvårdnad 

(Blume & Sigling, 2008). Ottosson (2009) menar att DSM-IV är ett system som består av fem 

axlar: syndrom, somatisk sjukdom, psykosociala stressorer, personlighet samt funktionsnivå 

och skiljer sig därmed från ICD-10 som enbart behandlar patientens syndrom och 

personlighet.  

 

Blume och Sigling (2008) framhåller att den multiaxiala delen i DSM-IV innebär att 

patientens tillstånd, utöver de upplevda psykiska symtomen, bedöms utifrån flera olika 

aspekter. Dessa aspekter medför att läkaren vid diagnostisering tar hänsyn till hela patientens 

livssituation, söker samband mellan patientens tidigare somatiska sjukdomar och det nu 

upplevda psykiska tillståndet. Vidare eftersträvar läkaren att få tillgång till patientens 

”normala” tillstånd för att kunna ställa en korrekt diagnos (ibid.). För att fastställa diagnosen 

BPS enligt DSM-IV behöver en person uppfylla de allmänna kriterierna för 

personlighetsstörning (se bilaga 1) samt uppfylla fem av de nio diagnostiska kriterierna för 

BPS (se bilaga 2) (American Psychiatric Association [APA], 2002).  

 

Det system som används för sjukdomsklassifikation i Sverige utifrån Socialstyrelsens register, 

är ICD-10 (Herlofsson, 2010), som enligt Svenska Psykiatriska Föreningen (2006) inkluderar 

kliniska skildringar av personlighetsstörningar. ICD-10 beskriver diagnosen BPS som en 

emotionellt instabil personlighetsstörning där två typer av personlighetsstörningar kan 

urskiljas: impulsiv typ samt borderline typ (se bilaga 3) (ibid.).  

 

Vid behandling av BPS används ofta dialektiskt beteendeterapi, DBT, vilket är en 

psykoterapiform som utvecklats för kroniskt suicidala borderlinepatienter (Svenska 

Psykiatriska Föreningen, 2006). DBT tar form i en kombination av färdighetsträning och 

individuell terapi. Färdighetsträning sker i grupp och utgör den pedagogiska delen av 

behandlingen, där områden utifrån patientens svårigheter behandlas: att hantera relationer, att 

vara medvetet närvarande, att reglera känslor samt att uthärda när det är som värst. Genom 

individuell terapi vägleds patienten till att bemästra och hantera de vardagliga kriser som 

uppstår, med hjälp av lärda färdigheter.  
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Individuell farmakologisk behandling används även vid BPS, men hänsyn bör tas till att det 

inte finns något läkemedel som har indikationen borderline (ibid.).  

 

Tidigare forskning inom ämnesområdet 

Det finns flera studier om sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med BPS, men 

färre om hur det är att leva med diagnosen som patient. Föreliggande studie kommer därför att 

belysa hur det är att leva med diagnosen, för att få en djupare förståelse och kunskap, inför 

mötet med dessa personer. Enligt James och Cowman (2007) har sjuksköterskor idag 

bristfällig kunskap om diagnosen, endast 3 procent av de 65 deltagande sjuksköterskorna i 

studien har extra utbildning om BPS och 75 procent av dem upplever svårigheter i att vårda 

dessa patienter. Enligt Perseius et al. (2005) finns ett engagemang hos vårdpersonal att vilja 

förstå patienter med BPS, men patienterna upplever sig oförstådda då vårdpersonalens 

kunskaper inte är tillräckliga. Vidare skildras en bild av hur patienterna upplever hur 

vårdpersonalen möter dem med fördomar (ibid.). Commons Treolar och Lewis (2008) 

beskriver hur förståelsen för patienter med BPS förbättras om sjuksköterskor får mer 

utbildning och därmed mer kunskap inför mötet med patienterna.  

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Föreliggande arbete har en hermeneutisk ansats, vilket enligt Patel och Davidsson (2011) 

innebär att tolkningar och undersökningar görs för att förstå grunderna i människors liv och 

deras livsvärldar. Vidare framhåller de att hermeneutiken idag oftast representerar ett 

kvalitativt tankesätt vilket innebär att forskaren är öppensinnad och har ett subjektivt 

förhållningssätt (ibid.). Dahlborg Lyckhage (2006b) poängterar att det är ett kvalitativt 

tankesätt som krävs för att studera personers upplevelser och komma nära deras livsvärldar. 

Den hermeneutiska forskaren vill studera helheten av undersökningsområdet istället för att 

låta det studeras som separata delar (Patel & Davidsson, 2011). Resultatet av detta 

tillvägagångssätt blir mer fullkomligt och leder till att en djupare förståelse uppnås (ibid.). 

Genom hermeneutiken utgör patientperspektivet grunden för det vårdvetenskapliga synsätt, 

där vården tar sin utgångspunkt i patientens värld (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Utifrån detta arbetsförfarande eftersträvas en bredare förståelse för hur personer med BPS 

upplever sin värld, för att kunna möta dem på bästa sätt i vår framtida yrkesroll som 

allmänsjuksköterskor. Vårdvetenskapen är mångfacetterad och olika vårdvetenskapliga 

begrepp kan användas för att förstå och tydliggöra patientens situation. De vårdvetenskapliga 

begrepp som kommer att användas i studien är livsvärld, lidande, välbefinnande, subjektiv 

kropp samt vårdrelation.  

 

Livsvärld 

Livsvärlden är den subjektiva värld som vi människor lever i där upplevelser och erfarenheter 

kommer till uttryck, den är personlig och upplevs olika av alla (Jahren Kristoffersen, 2005). 

Människor känner och finns till via sin livsvärld och det är genom livsvärlden vi älskar, hatar, 

tycker, tänker och arbetar (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  Det är 

utifrån livsvärlden vi söker livets innehåll och dess mening. Den värld där konsten att förstå 

och beskriva världen såsom den upplevs av varje enskild människa kallas för ett 

livsvärldsperspektiv, där vi uppmanas att förstå människan utöver det vi kan se. För att förstå 

en patients livsvärld krävs en öppenhet och följsamhet hos vårdpersonal. Utifrån ett 

livsvärldsperspektiv ges möjlighet att få tillgång till det som kan bidra till ett välbefinnande, 

utifrån patientens perspektiv (ibid.). 

 



 

4 
 

Lidande och Välbefinnande 

Wiklund (2003) belyser vårdens strävan efter att lindra lidande samt skapa förutsättningar för 

välbefinnande hos en människa. Lidandet är förknippat med skam- och skuldkänslor och 

beskrivs som en känsla av att tappa kontrollen (ibid.). Torunn Björk och Breievne (2005) 

framhåller att välbefinnande innefattar en persons inre upplevelser samt att personen utifrån 

sin unika situation mår så bra som möjligt. Utifrån ett livsvärldsperspektiv kommer såväl 

lidande som välbefinnande alltid att vara närvarande för en människa (Dahlberg et al., 2003). 

Det kan liknas vid en vågskål där lidande och välbefinnande utgör varsin axel, där den ena 

aldrig utesluter den andra vilket innebär att dessa kan förekomma samtidigt (ibid.). 

 

Subjektiv kropp 

Kroppen är inte ett objekt utan bör förstås som ett subjekt, något som är levande (Dahlberg et 

al., 2003). Människan lever genom kroppen och utan kroppen finns ingen värld (ibid.). Det är 

genom kroppen som människan upplever sig själv och omvärlden utifrån synen, hörseln och 

känseln (Wiklund, 2003). Livet varierar genom förändringar i den subjektiva kroppen i såväl 

positiv som negativ riktning, vilket påverkar människans lidande och välbefinnande 

(Dahlberg et al., 2003). Den subjektiva kroppen genomsyras av upplevelser, erfarenheter, 

minnen och visdom som innefattar både en fysisk, psykisk, existentiell och andlig dimension. 

Människan är sin kropp, där kroppen och själen tillsammans bör ses som en helhet (ibid.). 

  

Vårdrelation 

En optimal vårdrelation ligger till grund för en god vårdprocess där patienten i vårdrelationen 

ges frihet att tala om sina behov och begär för att kunna utvecklas (Wiklund, 2003). Vidare 

beskriver Wiklund att en ömsesidighet mellan patienten och vårdaren är en förutsättning för 

en väl fungerande vårdrelation där det dels ställs krav på vårdaren att vara tillgänglig för 

patienten, dels att patienten öppnar sig och bjuder in till sin värld (ibid.). En fungerande 

vårdrelation är nyckeln till ett ökat välbefinnande och lindrat lidande hos patienten (Dahlberg 

et al., 2003). 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Att se hela människan är grundläggande för god vård där patienten ges möjlighet att växa och 

utvecklas. Det förutsätter att vårdpersonalen har en öppenhet och lyhördhet för att förstå och 

kunna ta del av patientens livsvärld. Genom grundutbildningen till allmänsjuksköterska ges 

kunskap om BPS i form av symtom och behandling men mindre kunskap om patientens egna 

upplevelser och erfarenheter. Detta trots att allmänsjuksköterskor kommer att möta denna 

patientgrupp oberoende av arbetsplats. James och Cowman (2007) poängterar att 

sjuksköterskor besitter otillräcklig kunskap om diagnosen. Genom föreliggande studie söker 

studieförfattarna kunskap om hur det är att leva med BPS. Vidare är det viktigt att belysa ett 

helhetsperspektiv i mötet med dessa patienter, vilket krävs för att kunna ge individanpassad 

och god vård. Utifrån denna fördjupade kunskap, sett ur ett patientperspektiv, kan kunskapen 

utgöra ett kraftfullt verktyg för allmänsjuksköterskan i vården. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

 Hur är det att leva ett liv med BPS? 

 Vilken kunskap behöver allmänsjuksköterskor ha för att möta och vårda patienter med 

BPS på bästa sätt? 
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SYFTE 
 

Studiens syfte var att belysa hur kvinnor med Borderline Personlighetsstörning (BPS) 

upplever sin livsvärld, för att genom livsvärlden delge allmänsjuksköterskor bättre verktyg för 

att möta och vårda denna patientgrupp på bästa sätt. 

 

METOD 
 

I denna litteraturstudie analyserades självbiografier utifrån en kvalitativ ansats. Vidare 

inspirerades analysen av hermeneutiken, vilket innebär att forskaren söker förståelse om 

helheten av undersökningsområdet (Patel & Davidsson, 2011). Forsberg och Wengström 

(2008) menar att en kvalitativ ansats innebär att forskaren är neutral och hela tiden försöker 

sträva efter en unik helhet. Dahlborg Lyckhage (2006a) framhåller att självbiografier kan ge 

kunskap om hur en människa vid olika tillfällen i livet upplever världen eller delar av den. 

Genom att använda sig av biografier sågs möjligheten att komma närmare en skildring av hur 

det är att leva med BPS. Valet av metod gjordes efter att för- och nackdelar övervägts mellan 

olika metoder. En litteraturstudie baserad på artiklar uteslöts efter sökningar i relevanta 

databaser, då utbudet gentemot studiens syfte var för smalt men också för att 

förstahandsinformation uteblev. Även intervjuer uteslöts för att undvika att utgöra ett hinder 

för patienternas vårdprocess och utveckling. 

 

Datainsamling 

Utifrån en tankekarta över ämnesområdet bildades ett syfte som låg till grund för 

datainsamlingens sökord. Under insamlingens gång användes ett kritiskt förhållningssätt för 

att granska materialets väsentlighet för studien. För att hitta relevanta självbiografier gjordes 

sökningar såväl systematiskt som osystematiskt. Systematiskt via LIBRIS (bilaga 4) samt 

osystematiskt via bibliotekens hyllor (Universitetsbiblioteket i Växjö och Psykiatriska 

klinikernas Bibliotek i Växjö). Sökord som användes var ”borderline” som gav 455 träffar. 

Resultatet gav utöver biografier även faktaböcker samt böcker som var skrivna av anhöriga. 

Avgränsningar gjordes med sökorden ”borderline” och ”Lz” (beteckning för självbiografier) 

som gav totalt 11 träffar. Biografiernas beskrivningar och recensioner lästes för att undersöka 

innehållets relevans i förhållande till studiens syfte. Slutligen valdes fyra biografier ut för att 

läsas och analyseras (bilaga 5), som stämde väl överens med studiens syfte samt levde upp till 

de inklusions- och exklusionskriterier som presenteras nedan. 

 

Urvalsförfarande 

Studiens inklusionskriterier var att biografierna skulle vara skrivna av personer 

diagnostiserade med BPS. Vidare skulle fokus ligga på deras upplevelser av BPS, som skulle 

vara tydligt beskriven. Biografierna skulle även vara skrivna på svenska för att minska risken 

för missförstånd vid översättning. Efter gjorda avgränsningar var samtliga biografier skrivna 

av kvinnor. Det fanns en biografi, skriven av en man, som var av hög relevans för studiens 

syfte. Denna valdes att exkluderas då studieförfattarna ansåg att resultatets överförbarhet blev 

större om samtliga biografiförfattare var av samma kön. Inga begränsningar, gällande 

biografiernas utgivningsår gjordes, då det ansågs vara viktigare med ett innehåll som 

besvarade studiens syfte. Enligt exklusionskriterierna fick biografierna inte ingå i tidigare 

kurslitteratur eftersom studieförfattarna då redan bar på en tidigare uppfattning samt tolkning 

av biografiernas innehåll, vilket kunde ha påverkat resultatet negativt.  
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Dataanalys 

Analys av biografierna utfördes utifrån Lundman och Hällgren-Graneheims (2008) kvalitativa 

innehållsanalys, det vill säga att en fördomsfri granskning av personliga berättelser och texter 

gjordes för att skapa en ny helhet. Under analysen låg fokus på det manifesta innehållet, vilket 

innebar att det uppenbara och synliga uppmärksammades i materialet (Forsberg & 

Wengström, 2008). För att få djup och bredd i biografiernas innehåll lästes samtliga av båda 

studieförfattarna. En kontinuerlig dialog fördes, vilket gav utrymme för tankar, funderingar 

och ifrågasättande till det som lästes. Under inläsning gjordes noteringar i såväl biografierna 

som i separata anteckningsblock med stöd från en kvalitativ innehållsanalys, för att finna 

meningsenheter som var relevanta för studiens syfte. Meningsenheter är meningsbärande 

delar av textinnehållet som utgörs av ord eller meningar som hör samman genom innehållet 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Därefter jämfördes de enskilda meningsenheterna 

för att upptäcka likheter och skillnader. En förkortning av meningsenheterna gjordes sedan 

gemensamt, en så kallad kondensering, som innebar att det mest övergripande och viktiga 

plockades ut. En kodning av de kondenserade meningsenheterna påbörjades, där koderna 

tilldelades ett namn. De koder som berörde samma område kopplades samman och bildade 

underkategorier. Slutligen formades huvudkategorier som besvarade studiens syfte genom 

likartade underkategorier (ibid.) (se bilaga 6 för exempel på innehållsanalys). Detta 

tillvägagångssätt innebar att texten blev mer lätthanterlig eftersom biografiernas mest 

väsentliga textinnehåll kunde sammanställas på ett komprimerat sätt. En studie med kvalitativ 

analys användes då självbiografierna gav en stor textmängd.  

 

Forskningsetiska aspekter 

För att på ett rättvist sätt kunna återberätta och använda de livsberättelser som står skrivna i 

självbiografier menar Helsingforsdeklarationen (2008) att forskaren bör vara väl insatt i 

sjukdomens olika skeden. För att studiens resultat skulle spegla biografiernas innehåll, 

använde studieförfattarna ett neutralt förhållningssätt utan antagande, fördomar eller egna 

tolkningar. Underlaget diskuterades noggrant för att få fram ett sanningsenligt stoff till 

studiens resultat.  

 

RESULTAT 
 

Resultatet bygger på fyra självbiografier: Sänder på tusen kanaler (Aspelin, 2006), Borderline: 

en del av mig (Johansson, 2011), När hjärtat gråter (Nielsen, 2006) och Ansiktet bakom 

masken (Törnström, 2004).  

 

Utifrån det som var gemensamt och speciellt framträdande mellan biografierna togs fyra 

huvudkategorier och åtta underkategorier fram. De tre första huvudkategorierna inleds med en 

generell områdesbeskrivning som bygger på gemensamma åsikter och upplevelser, för att på 

ett naturligt sätt leda läsaren till underkategorierna. Underkategorierna ger en 

sammanhängande beskrivning om vad biografiförfattarna är eniga om. Den fjärde och sista 

huvudkategorin har inga underkategorier för att på bästa möjliga sätt beskriva dess innehåll 

som en helhet, vilket innebär att beskrivningen därunder belyser samtliga biografiförfattares 

gemensamma upplevelser. Vidare förstärks samtliga beskrivningar med citat för att förtydliga 

deras upplevelser. För att undvika missförstånd i resultatet benämns författarna till 

biografierna dels gemensamt som biografiförfattarna, dels enskilt som biografiförfattaren eller 

med initialen i respektive författares efternamn: Aspelin = A, Johansson = J, Nielsen = N samt 

Törnström = T.  
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Tabell: Resultatets huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategori Underkategori 

Uppväxtens betydelse Ovisshet 

Bekräftelse 

Behovet av relationer Relation som resurs 

Rädsla att bli missförstådd 

Rädsla för separationer 

Ett svårhanterligt känsloliv Ångest 

Impulsivitet 

Destruktivitet 

Synen på sig själv  

 

Uppväxtens betydelse 

Utifrån biografierna framgick det hur uppväxten dels kunde hjälpa men även stjälpa 

biografiförfattarnas personliga utveckling (Aspelin, 2006; Johansson, 2011; Nielsen, 2006; 

Törnström, 2004). Uppväxten formade dem, där olika förutsättningar gavs för att hantera 

med- och motgångar i livet. De beskrev hur uppväxten borde präglas av en stark grund 

bestående av trygghet, kärlek, stabilitet och kontinuitet. När den grund saknades eller bröts 

rasade deras värld samman i olika utsträckning. Biografiförfattarna uttryckte hur deras 

uppväxt delvis var bidragande till att utveckla BPS. Vad i uppväxten som bidrog till 

diagnosen upplevdes vara mobbing, skilsmässor, sämre familjeförhållanden, byte av skola 

eller flytt från ort till ort. Vidare kunde de urskilja hur ovisshet och bristande bekräftelse 

under barndomen direkt kunde kopplas till BPS (ibid.). 

 

Ovisshet 

Ovisshet under barndomen var en framträdande känsla i samtliga biografier (Aspelin, 2006; 

Johansson, 2011; Nielsen, 2006; Törnström, 2004). Ovissheten utmärktes av att leva i en 

osäker och instabil vardag. Biografiförfattarna beskrev en rädsla över att varje dag behöva gå 

till skolan där de mötte eventuell mobbing, svårigheter i skolämnen eller en känsla av att inte 

få stöd och bli tagna på allvar av lärare. Vidare upplevde de hur det i familjelivet förekom 

växlingar mellan att bli älskad, hatad och nedvärderad.  Ovissheten beskrevs av dem som en 

känsla av att leva med ständig oro, vilket bidrog till ett stort lidande hos biografiförfattarna. 

Denna ovisshet lämnade dem ensamma med en känsla av att inte veta hur nästa minut, timme 

eller morgondag skulle se ut (ibid.). 

 

Törnström (2004) växte upp i, vad hon kallade, en kärnfamilj där bråk var sällsynt fram till 

den dagen då en ny kvinna dök upp i pappans liv och familjen splittrades. T var alltid orolig 

för hur stämningen fortsättningsvis skulle vara hemma. Hon levde med en känsla av ovisshet. 

I citatet nedan hade mamman, inför henne, hotat pappan med att ta sitt liv och nästa gång T 

kom hem visste hon inte om mamman fortfarande levde.  

 

Till slut kom jag hem igen och som väl var hade inte mamma gjort allvar av 

sitt hot att begå självmord. (Törnström, 2004, s. 25) 

 

Följande citat illustrerar ytterligare en situation där ovissheten var framträdande. Det visar en 

skolsituation där Nielsen (2005), precis som alla andra dagar, fasade för skoldagen med dess 

motgångar. N var rädd för alla i sin omgivning, som hon ansåg hade fått makt över henne och 

gjorde allt för att slippa bli kränkt och sårad av deras påhopp. 
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De hade makten över mig. Jag var livrädd för dem, och om jag såg dem 

någonstans i korridoren, gick jag alltid omvägar för att slippa gå förbi dem. 

Kanske skulle jag då få en spark eller en knuff i ryggen, vilket jag inte vågade 

riskera. (Nielsen, 2005, ss. 60-61) 

 

Bekräftelse 

Biografiförfattarna beskrev hur de som barn var i behov av bekräftelse för att kunna känna 

trygghet och välbefinnande (Aspelin, 2006; Johansson, 2011; Nielsen, 2006; Törnström, 

2004). Den bekräftelse de fick gav dem motivation och hopp om framtiden, trots att den 

mestadels var bristfällig. De ville känna sig älskade och betydelsefulla och försökte tappert 

leva upp till bilden av den ”perfekta” dottern eller systern men fick ändå inte den bekräftelse 

de så gärna ville ha. Biografiförfattarna upplevde att de inte fick någon chans att lära sig sätta 

ord på vad de kände eftersom de inte fick sina tankar och känslor bekräftade. Den bristande 

bekräftelsen bidrog till en känsla av att inte känna sig sedd eller värd att älskas, vilket kom att 

genomsyra hela deras liv och dem som person (ibid.). 

 

Nedanstående citat belyser en situation där bristande bekräftelse framkom tydligt. 

Styvmamman, i citatet, hade en stor inverkan på såväl Törnström (2004) som övriga i 

familjen. Bekräftelsen som T tidigare alltid var garanterad att få av sina biologiska 

familjemedlemmar kunde hon inte längre räkna med. Istället ersattes bekräftelsen och 

kärleken av nedvärdering som bidrog till att hon ifrågasatte sin plats både i världen och i 

familjen. 

 

Som barn sökte jag kärleken hemma. Jag ville höra att jag var älskad, 

respekterad och viktig. Jag kan inte dra mig till minnes att jag någonsin fått 

höra: ”Jouanita, jag älskar dig.” Varje gång jag frågade min styvmamma om 

hon tyckte om mig blev svaret detsamma: ”Det vet jag inte, jag måste få 

fundera på det ett tag. Jag kan svara om fjorton dar!”. (Törnström, 2004, s. 

29) 

 

Behovet av relationer 

Gemensamt hos biografiförfattarna var att det fanns ett stort behov och en önskan om 

relationer, för att i sin sjukdom uppnå en känsla av välbefinnande (Aspelin, 2006; Johansson, 

2011; Nielsen, 2006; Törnström, 2004). Såväl betydelsefulla som mindre betydelsefulla 

relationer kunde urskiljas mellan dem och deras familjer, vänner och vårdpersonal. 

Biografiförfattarna bar på tankar som försvårade och motarbetade uppbyggnad av nya 

relationer, samt känslor som försvårade att bevara och vårda tidigare och pågående relationer. 

Goda relationer ingav en känsla av att vilja fortsätta leva och kämpa i svåra stunder. 

Relationerna i biografierna illustrerade både positiva och negativa upplevelser där centrala 

delar kunde urskiljas: relation som resurs, rädsla av att bli missförstådd samt rädsla för 

separationer (ibid.). 

 

Relation som resurs 

Biografiförfattarna såg det som en svaghet att behöva relationer för att må bra (Aspelin, 2006; 

Johansson, 2011; Nielsen, 2006; Törnström, 2004). De var lärda att vara starka och klara sig 

själva och insåg inte sitt behov av hjälp i form av relationer. När de sedan tog emot den hjälp 

som erbjöds eftersträvade de hädanefter att ingå i relationer, då det bidrog till ett 

välbefinnande där en såväl personlig utveckling som utveckling i vårdprocessen fanns. De 

förstod vidden av att relationer kunde utgöra en resurs som därmed blev ett personligt och 

primärt behov. För att genom relationer erhålla positiva upplevelser baserades det enligt 
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biografiförfattarna på att få mötas med empati och respekt. Vidare var ett öppet sinne utan 

fördomar väsentligt för att känna sig sedd och bli tagen på allvar. För att relationen skulle ses 

som en resurs upplevde de att personkemi och en kontinuerlig kontakt med samma personer 

var betydande. Biografiförfattarna upplevde vidare hur goda relationer med vårdpersonal 

kunde utgöra ett stöd under förutsättningar att vårdpersonalen visade förståelse och hade 

kunskap om borderlinepatienter. Detta bidrog i sin tur till en trygghet samt ett hopp om 

tillfrisknande och en positiv framtid (ibid.). 

 

Citatet nedan visar hur en betydelsefull relation kunde utgöra en resurs. Anette som beskrivs 

var kontaktperson till Törnström (2004) och fanns alltid där och stöttade T när ingen annan 

förstod. Kärleken T upplevde sig få av Anette hade hon tidigare bara fått känna från sin nu 

bortgångna Farmor. Hon bjöd in Anette till sin livsvärld, vilket hon inte gjort för någon annan 

tidigare. Kontaktpersonen fick hennes förtroende och kunde därigenom vägleda T till att fatta 

rätt beslut, känna trygghet och välbefinnande.  

 

Idag har jag pratat med Anette. Jag tycker så mycket om henne. Hon är den 

bästa för mig. Jag behöver henne. Jag vill att hon ska hjälpa mig. Hon förstår 

mitt helvete, hur ont det gör inom mig och vet min enorma plåga som förtär 

mig. Jag tycker så bra om henne, för hon tar mig på allvar, fastän jag hatar 

livet, hatar mig själv och alla människor. Trots detta så säger hon att hon 

ändå tycker om mig. Jag önskar att hon ville bli min kontaktfamilj, för jag 

behöver någon som henne. // Det är Farmors kärlek, förståelse, vänskap, 

empati och åter kärlek som jag får genom Anette. (Törnström, 2004, s. 62) 

 

Rädsla att bli missförstådd 

Biografiförfattarna upplevde att det var få personer som förstod dem och deras inre smärta 

samt att allt de gjorde eller sa missuppfattades av omgivningen (Aspelin, 2006; Johansson, 

2011; Nielsen, 2006; Törnström, 2004). De avstod från flera sociala sammanhang där 

kontakter kunde knytas och relationer skapas, i rädsla att inte bli tagna på allvar, bli 

ignorerade eller dömda. I kombination med en känsla av att vara värdelösa och inte värda att 

älskas eller umgås med, resulterade det i att biografiförfattarna stängde ute omvärlden. De var 

mycket restriktiva med vem som fick komma dem nära och ta del av deras livsvärld (ibid.).  

 

Johansson (2011) hade sedan tidigare dålig erfarenhet av vården då hennes problem inte tagits 

på allvar. Nedanstående citat illustrerar en situation där J motvilligt, men självmant, gått till 

psykakuten för att få hjälp efter en destruktiv handling. Hon upplevde läkarens bemötande 

som en käftsmäll, att inte bli förstådd eller tagen på allvar. J kände sig missförstådd och 

kränkt över att läkaren inte tog hänsyn till hennes sjukdom utan trodde att hon orsakat skadan 

i syfte att få uppmärksamhet. 

 

Under tiden som läkaren syr ihop såret (det blev alltså så djupt och brett att 

de var tvungna att sy) så säger han: ”Tror du inte att vi har annat att göra än 

att sy ihop dig bara för att du har skurit dig självmant”. (Johansson, 2011, s. 

60)  

 

Rädsla för separationer 

Efter biografiförfattarnas insikt om hur relationer positivt kunde påverka deras mående, 

infann sig en känsla av oro och rädsla för att missta relationerna (Aspelin, 2006; Johansson, 

2011; Nielsen, 2006; Törnström, 2004). De ifrågasatte sig själva och deras förmåga att leva 

upp till de krav som ställdes på dem i relationer. Biografiförfattarna upplevde sin sociala 
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kunskap som bristfällig och visste ofta inte hur de skulle bete sig. En fluktuerande känsla 

mellan upplevt välbefinnande och rädsla att förlora relationer, bidrog till ett känslomässigt 

kaos. I hopp om att undvika separationer agerade de intensivt och okontrollerat. Därigenom 

motarbetade de att hålla relationer vid liv då uppförandet skrämde bort en del personer som 

inte hade förståelse för hur de betedde sig (ibid.), vilket nedanstående citat ger exempel på. 

 

Jag begärde för mycket i min vänskap med henne och vi kom av och till i 

riktiga gräl. Jag vet med mig nu i efterhand att det var jag som ställde till det 

och ”såg till” att vi blev ovänner. För jag visste ju inte hur man skulle bete sig 

eller vara för att hålla en ”fredlig” vänskapsrelation. (Törnström, 2004, s. 54)  

 

Ett svårhanterligt känsloliv 

Ångest var tydligt framträdande i alla biografier och utgjorde en stor del i biografiförfattarnas 

liv (Aspelin, 2006; Johansson, 2011; Nielsen, 2006; Törnström, 2004). Vad som framkallade 

ångest varierade men gemensamt var att den, i olika utsträckning, var ständigt närvarande. 

När ångesten blev för stor och inte kunde kontrolleras tillträdde svårhanterliga impulser, som 

hanterades på olika sätt av biografiförfattarna. De använde sig av olika tillvägagångssätt för 

att få kontroll över situationen, där såväl destruktivitet som olika avledande strategier förekom 

hos alla (ibid.). 

 

Ångest 

I biografierna tog ångest uttryck på olika sätt och framkallades av olika anledningar, men 

gemensamt var att biografiförfattarna upplevde ångest som det värsta tänkbara (Aspelin, 

2006; Johansson, 2011; Nielsen, 2006; Törnström, 2004). Mot ångesten upplevde de att de 

inte hade någon chans och hyste stor respekt och rädsla för den. Den ständiga rädsla de hade 

för att få ångest bidrog ofta till att den framkallades. Det blev till en ond cirkel, där ångesten 

tog över och styrde deras liv. Biografiförfattarna hade stora svårigheter att hantera ångesten 

och försökte på olika sätt lindra den med hjälp av omgivningen. De använde sig även av 

professionellt stöd, där de fick hjälp och råd för hur de kunde hantera svår ångest (ibid.). 

 

Aspelin (2006) hade ideligen svår ångest och upplevde att det inte fanns någon mening med 

livet och ingen lösning på problemet. I följande citat lyckades A den gången lindra sin ångest 

genom att känna den trygghet och kärlek hon upplevde sig få genom sin son. 

 

Jag gör allt bara för att få det att upphöra, om så bara för en stund. TYST, 

TYSTNA FÖR FAN vill jag vråla till mitt inre. Det är kaos. En omöjlig 

ekvation. Det brinner i mitt huvud som är förtorkat, förlamat, förstört. // Jag 

kryper ner hos honom när han somnat, lägger mig tätt intill hans varma 

rundande rygg, försöker andas i samma takt som han. Jag skäms för att jag 

använder mig av honom för att lugna mig, för att jag söker tröst hos en 

fyraåring, men jag behöver honom för att känna mig verklig, vid liv. (Aspelin, 

2006, ss. 14, 20) 

 

Impulsivitet 

En överväldigande ångest försatte ofta biografiförfattarna i situationer där de fick kämpa med 

att försöka tygla starka impulser (Aspelin, 2006; Johansson, 2011; Nielsen, 2006; Törnström, 

2004). Förhållandet mellan ångest och impulser var svårhanterligt för dem, de upplevde att de 

inte hann tänka utan blev ett med känslan. De hade dels utifrån professionell hjälp, dels från 

sig själva utformat strategier och metoder för att avleda impulser. Strategier som ofta 

användes för att avleda impulser var att sova, gå en promenad, lyssna på musik, ringa till en 
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vän eller använda andningsövningar för att komma ner i varv. Trots god insikt om de 

konsekvenser som impulser bidrog till, föll biografiförfattarna ofta för impulsernas frestelse 

om en snabb ångestlindring som ofta uppnåddes genom självdestruktivitet. Resultatet av att ge 

efter för impulsiviteten blev att deras tillfrisknande och personliga utveckling stannade upp 

och tog ett steg bakåt. Detta skapade känslor som skam och skuld över vad de orsakat sig 

själva och andra (ibid.). 

 

Törnström (2004) tog vanligen inte hjälp av strategier för att lindra sin ångest, utan lät 

impulserna ta över och tog istället till destruktiva handlingar. Nedanstående citat belyser ett 

tillfälle då T, med hjälp av sin kontaktperson Anettes råd, lyckades lindra sin ångest med hjälp 

av andningsövningar.  

 

Jag var alldeles svart igår kväll och det var så nära… så nära att ta en kniv 

och få skära mig så att blodet börjar forsa. Jag berättade för Anette. Hon 

föreslog att jag skulle göra en andningsövning från DBT:s färdigheter för att 

distrahera mina tankar. (Törnström, 2004, s. 74) 

 

Destruktivitet 

Biografiförfattarna tog ofta till olika destruktiva handlingar när de mådde dåligt (Aspelin, 

2006; Johansson, 2011; Nielsen, 2006; Törnström, 2004). De mest förekommande destruktiva 

handlingarna var att skära eller rispa sig, samt att missbruka mediciner. Syftet med deras 

destruktiva liv varierade beroende på vilken situation de befann sig i. Självmordstankar var 

något som existerade hos alla men destruktiviteten kunde även vara ett rop på hjälp eller ett 

sätt att lindra ångesten (ibid.), vilket illustreras genom följande citat. 

 

Jag kunde aldrig föreställa mig att en psykisk smärta kunde vara så djup. Den 

åt mig inifrån. Istället gör jag något destruktivt för att lindra den inre 

smärtan, som t.ex. att skära mig själv.  (Törnström, 2004, s. 9) 

 

// En del människor tror att vi människor som mår dåligt och vänder oss till 

rakbladen istället för psykiatrisk hjälp, vill bli tröstade och att folk ska tycka 

synd om oss. Det är inte så det är. // Så den uppmärksamheten vi vill ha, och 

egentligen är det inte en uppmärksamhet ”vi vill ha” utan vad vi SKA ha, är 

att bara få bli sedda av folk. Vi ropar på en slags hjälp när vi skär oss. ( 

Nielsen, 2005, s. 203) 

 

Det kändes precis som att jag måste göra mig själv illa igen för att man skulle 

ta mig på allvar och vilja hjälpa mig. (Törnström, 2004, s. 79) 

 

Visst ville jag bli sedd och förstådd, men jag försökte inte ta mitt liv för att det 

var kul att leka med livet. Jag gjorde det för att dö. (Nielsen, 2005, s. 224)  

 

Synen på sig själv 

Sedan barndomen hade biografiförfattarnas självkänsla, självförtroende och självbild på olika 

sätt brutits ned på grund av bristande uppmärksamhet och stöd, vilket förtydligas genom 

citatet nedan (Aspelin, 2006; Johansson, 2011; Nielsen, 2006; Törnström, 2004). Det gav dem 

en syn på sig själva som värdelösa, otillräckliga och onormala. De kände sig splittrade och bar 

på en känsla av att vara fånge i sin kropp, där kroppen och själen upplevdes åtskilda. Vidare 

upplevdes diagnosen BPS så smärtsam inombords att den kunde jämföras med en känsla av 

att leva med tredje gradens brännskador i själen. Biografiförfattarna lärde sig att genom att 
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bära en mask blev vardagen mer lätthanterlig och de såg det som att de gjorde sig själva och 

omgivningen en tjänst genom att vara någon annan än sig själv. Masken var uppbyggd av en 

stark fasad som de trodde skulle leva upp till omgivningens förväntningar. De ville genom 

masken dölja sitt inre mående. Bakom masken började biografiförfattarna med tiden må allt 

sämre och de visste att fasaden till slut skulle brista. De upplevde ett starkt självhat och 

lidande över sig själva och önskade istället ett liv där de blev sedda som normala trots att de 

tog av masken och visade sitt rätta jag (ibid.).  

 

De [mobbarna] visste att de hade makten och hade tagit över mig och de åt 

sakta upp mig inifrån. De hade lyckats att ta all min personlighet ifrån mig 

och det värsta av allt: mitt självförtroende! Utan mitt självförtroende var jag 

ingenting. Jag kunde inte göra någonting för jag hade inte den styrka eller 

mod som behövdes för att kunna försvara mig. (Nielsen, 2005, s. 55)  

 

DISKUSSION 
 

Studiens syfte är att belysa hur kvinnor med Borderline Personlighetsstörning (BPS) upplever 

sin livsvärld, för att genom livsvärlden delge allmänsjuksköterskor bättre verktyg för att möta 

och vårda denna patientgrupp på bästa sätt. I resultatet framkommer det hur dessa personer 

upplever sin livsvärld och subjektiva kropp, vad som skapar lidande respektive välbefinnande 

samt hur en god vårdrelation bör vara. Därför anser studieförfattarna att studiens syfte och 

frågeställningar, i relation till den teoretiska referensramen, besvaras.  

 

Metoddiskussion 

Den kvalitativa ansats som ligger till grund för studien anses utgöra ett lämpligt metodval, då 

upplevelser utifrån självbiografier undersöks. Dahlberg (1997) framhåller att en kvalitativ 

metod är att föredra då syftet är att få en djupare förståelse för hur människor upplever sin 

värld. Därför analyseras självbiografier då studieförfattarna anser att det är en fördel och 

styrka att personerna som skrivit biografierna talar utifrån sina egna upplevelser och 

erfarenheter av att leva med BPS. De väljer själva vad de vill ta upp, vad de tycker är viktigt 

samt vad som berört dem och präglat deras liv, vilket bidrar till att komma nära personernas 

livsvärldar. Vid strukturerade intervjuer ges givna frågor vilket inte alltid ger utrymme för 

informanterna att tala utifrån sina hjärtan samt att resultatet lätt kan vinklas utifrån vilka 

frågor som ställs. Vidare ställs därför stora krav på den som intervjuar, för att genomföra 

intervjun på bästa sätt. Om den som intervjuar besitter kunskap och erfarenhet av vad som 

krävs för att utföra en intervju, hade detta kunnat utgöra ett mer sanningsenligt och 

omfattande resultat. En intervjustudie utesluts då författarna till studien är oerfarna av att 

utföra intervjuer. Vidare utesluts en litteraturstudie baserad på artiklar då 

förstahandsinformationen uteblir vilket bidrar till risk för feltolkningar. 

 

Föreliggande studie lägger stor vikt och mycket tid på förarbete, vilket innebär att en ständig 

diskussion förs. Vidare används ett kritiskt förhållningssätt där material och innehållets 

relevans i förhållande till studiens syfte fortlöpande ifrågasätts. Detta resulterar i att studiens 

innehåll är genomtänkt och håller sig inom utsatta ramar, vilket därmed höjer studiens 

trovärdighet. Fortsättningsvis har studieförfattarna kännedom av den förförståelse som finns, 

men är medvetna om vilket förhållningssätt som bör föreligga. Tidigare kunskaper och 

erfarenheter om borderlinepatienter eftersträvas att läggas åt sidan, för att utan fördomar vara 

öppna för att ta emot nya intryck och upplevelser. Detta bidrar till ett mer sanningsenligt 

resultat.  
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Vid urvalsförfarandet föreligger såväl genomtänkta inklusions- som exklusionskriterier för att 

resultatet ska vara överförbart. Målet om att få en så homogen urvalsgrupp som möjligt 

uppfylls men kritik kan riktas mot valet av att utesluta män från studien. Skillnader och 

likheter mellan män och kvinnors upplevelser av att leva med BPS kan därför inte urskiljas, 

vilket kan ses som bristfälligt då resultatet enbart kan överföras på kvinnor. 

 

Samtliga självbiografier läses och granskas enskilt för att minska risken att gå miste om viktig 

och betydelsefull information, vilket anses vara en styrka för resultatet. För att underlätta 

granskning av det stora textinnehåll biografierna medför används Lundman och Hällgren-

Graneheims (2008) kvalitativa innehållsanalys. Denna kvalitativa innehållsanalys ses som 

nödvändig för att finna en struktur och få ut det mest väsentliga ur biografierna. Under 

granskningen jämförs enskilda meningsbärande enheter för att finna likheter och skillnader. 

Därefter utförs en kondensering och kodning för att skapa resultatets kategorier. En svaghet 

kan urskiljas då studieförfattarna inte har någon tidigare erfarenhet av att utföra 

innehållsanalys. Resultatet hade därför kunnat bli annorlunda och bidragit till en högre 

tillförlitlighet om de haft en djupare kunskap och större erfarenhet i utförandet. 

 

Studieförfattarna anser att det inte går att generalisera resultatet till samtliga kvinnor som 

diagnostiseras med BPS. Detta eftersom resultatet baseras på personliga upplevelser och 

erfarenheter samt att antalet deltagare som resultatet bygger på är lågt. Däremot anses det att 

resultatet är överförbart och tillförlitligt i de fall där likartade förhållanden föreligger i 

vårdsammanhang. Detta eftersom den större delen av vad som beskrivs i biografierna är 

gemensamt samt att annan forskning och litteratur styrker resultatet.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen baseras på en diskussion av de huvudkategorier som tidigare tagits fram 

i resultatet. Utifrån diskussionen finns en strävan om att lyfta fram det som är mest 

framträdande och betydande för allmänsjuksköterskans yrkesroll. För att få kunskap om 

resultatets överförbarhet jämförs det med andra studier, litteratur och biografier för att 

undersöka om eventuella skillnader och/eller likheter kan påvisas. 

 

Studiens resultat visar hur biografiförfattarnas uppväxt kom att påverka såväl deras personliga 

utveckling som utvecklingen av BPS (Aspelin, 2006; Johansson, 2011; Nielsen, 2006; 

Törnström, 2004). Gemensamt är att uppväxten präglas av instabilitet och bristande 

bekräftelse. Vad i uppväxten som delvis bidrar till BPS upplevs individuellt och kan innefatta 

både mobbing, sämre familjeförhållanden, skilsmässa, flytt från stad till stad eller byte av 

skola (ibid.). Ottosson (2010) bekräftar detta och framhåller hur ett samband mellan 

störningar i tidig uppväxt och BPS ofta kan påvisas. Vidare poängteras hur dessa störningar 

delvis utmärks av en bristande grundtrygghet (ibid.). Även Näslund (2010) påpekar att såväl 

uppväxt som familjehistorik har stark anknytning till uppkomsten av BPS. Studieförfattarna 

anser därför att det är grundläggande som allmänsjuksköterska att se till helheten hos varje 

individ för att kunna förstå, möta och vårda denna patientgrupp. 

 

Resultatet visar hur biografiförfattarna upplever sig ha ett stort behov av relationer för att 

känna välbefinnande (Aspelin, 2006; Johansson, 2011; Nielsen, 2006; Törnström, 2004). 

Goda relationer definieras som en känsla av att mötas med empati, ett öppet sinne utan 

fördomar samt en kontinuerlig kontakt. Ytterligare krav ställs på vårdpersonalen då 

biografiförfattarna anser dem vara ett stöd, under förutsättningar att de visar förståelse och 

besitter fördjupande kunskap om borderlinepatienter (ibid.). Studien av Fallon (2003) 

bekräftar att borderlinepatienter upplever välbefinnande genom relationer, eftersom de vågar 
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ge uttryck för de smärtsamma känslor som de tidigare bevarat för sig själva. Patienterna i 

studien framhåller även hur vårdpersonal kan utgöra det största stödet i deras liv om de är 

lugna, empatiska, tålmodiga, kunniga och intresserade av deras situation (ibid.). Liknande 

exempel påvisar Åkerman (2004) som menar att goda relationer får henne att må bra. 

Däremot upplever Åkerman hur en relation utan kontinuitet och när vårdpersonal inte håller 

vad de lovar, medför ett stort lidande (ibid.). Utifrån ovanstående bör allmänsjuksköterskor 

vara medvetna om den resurs han/hon kan vara för en borderlinepatients välbefinnande och 

tillfrisknande. Vidare ska allmänsjuksköterskor därför ha kunskaper om borderlinepatienters 

individuella upplevelser samt möta dem med respekt och utan fördomar, för att en god 

vårdrelation ska föreligga.  

 

Biografiförfattarna uttrycker att de upplever en ständig rädsla för att missta relationer 

(Aspelin, 2006; Johansson, 2011; Nielsen, 2006; Törnström, 2004). Rädslan genomsyras av 

negativa känslor där de bland annat är rädda att inte bli tagna på allvar samt att de ifrågasätter 

om deras sociala kunskaper är tillräckliga. Detta resulterar i att de delvis avstår från sociala 

sammanhang, samt att de delvis i relationer agerar intensivt och maniskt för att undvika 

separationer (ibid.). Liknande resultat framkommer i såväl Perseius et al. (2005) som Fallons 

(2003) studier där deltagarna uttrycker en stor rädsla för att bli missförstådda i relationer. 

Dessutom framhåller Fallon (2003) att studiedeltagarna upplever att de blir åsidosatta och 

nonchalerade av omgivningen och har därigenom svårigheter att bygga samt underhålla 

relationer. Vidare beskriver Åkerman (2004) hur hon drar sig för att ingå i sociala 

sammanhang då hon inte tror att hon skulle passa in och förstås av omgivningen. 

Fortsättningsvis framhåller Åkerman (2009) att hon har betydande vårdrelationer som hon 

värderar högt. Däremot bromsas hennes tillfrisknande från BPS då hon blir ivrig och tar till 

drastiska åtgärder för att undvika separationer, till exempel i form av självdestruktivitet 

(ibid.). Åkermans erfarenheter kan relateras till upplevelserna som framkommer i resultatet. 

Genom detta menar studieförfattarna att det är nödvändigt att allmänsjuksköterskor har 

kunskap om vilka svårigheter borderlinepatienter upplever i det sociala samspelet. Detta för 

att både i ett vårdsammanhang få denna patientgrupp att känna sig bekväma och trygga, men 

även för att vidare kunna förmedla kunskap till anhöriga och närstående om varför de agerar 

som de gör i relationer. Vidare anses det att denna kunskap krävs för att hjälpa personer med 

BPS att få stabila relationer utan oro för separationer. 

 

Studiens resultat visar att ångest utgör en central del i biografiförfattarnas liv och medför ett 

stort lidande (Aspelin, 2006; Johansson, 2011; Nielsen, 2006; Törnström, 2004). En 

överväldigande ångest leder till svårigheter att hantera starka impulser, där de har svårt att 

avgöra vad som är rätt och fel. Sambandet mellan en kraftig ångest och bristande 

impulskontroll resulterar, trots avledande strategier, ofta i destruktiva handlingar. Syftet med 

destruktiviteten är beroende av situationen och kan både vara ett rop på hjälp, ett sätt att lindra 

ångesten, en vilja att dö eller en önskan att bli sedd (ibid.). I studien av Perseius et al. (2005) 

framkommer det hur studiedeltagarna upplever att omgivningen tror att de skadar sig för att få 

uppmärksamhet. Detta medför ett lidande för dem då destruktiviteten grundar sig i att de mår 

dåligt och inte för att få uppmärksamhet (ibid.). Åkerman (2009) bekräftar att orsaken till att 

personer med BPS skadar sig själva är individuell och varierar därför från tillfälle till tillfälle 

samt från person till person. Vidare poängterar hon att vårdpersonalen, vid varje ny 

självskadehandling, därför bör upprepa frågan om varför destruktiviteten tillträder (ibid.). 

Studieförfattarna hävdar att allmänsjuksköterskor bör, i mötet med denna patientgrupp, ha 

förståelse för att destruktiva handlingar upplevs individuellt samt har ett varierande syfte.  
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Fortsättningsvis krävs det därför att vi som allmänsjuksköterskor tar oss tid att samtala med 

patienten efter en självskadehandling, för att kartlägga ett mönster för när destruktiviteten tas 

till. Detta krävs för att tillsammans med patienten kunna utforma strategier för att avleda svår 

ångest och därmed hantera starka impulser. 

 

I resultatet framkommer det hur biografiförfattarna är mycket sårbara individer och inte 

besitter en helt klar självbild (Aspelin, 2006; Johansson, 2011; Nielsen, 2006; Törnström, 

2004). De upplever sin själ vara splittrad från kroppen samt ser sig själva som värdelösa och 

inte värda att älskas. Biografiförfattarna bygger upp en fasad som de starkt står fast vid för att 

dölja sin inre smärta och sitt mående, i hopp om att vara andra till lags (ibid.). Perseius et al. 

(2005) bekräftar att studiedeltagarna utifrån en fasad vill dölja sitt sanna jag för att bli sedda 

som normala. Åkerman (2004) framhåller att hon avskyr den fasad hon byggt upp men vågar 

samtidigt inte släppa den då hon vet att hon inte passar in i den ”friska och normala” världen, 

vilket styrker det som framkommit i föreliggande studies resultat. Utifrån detta anser 

studieförfattarna att allmänsjuksköterskor bör ha kunskap om att denna patientgrupp ofta bär 

en mask som kan ge sken av något annat än vad som egentligen föreligger. Det är 

allmänsjuksköterskans uppgift att ge patienterna en känsla av att han/hon är där för att de vill 

hjälpa dem, vill förstå dem för den de är, trots att det är tidskrävande. Detta för att nå fram till 

den unika människans livsvärld och därigenom stärka hans/hennes självkänsla, 

självförtroende och självbild. 

 

Förslag till framtida forskning 

Genom studiens syfte eftersträvar studieförfattarna att delge allmänsjuksköterskor kunskap 

om vad som krävs för att vårda och möta patienter med BPS optimalt. För att nå denna 

kunskap anses det att patientgruppen själva ska få komma till tals, där de får uttrycka sina inre 

känslor, tankar och upplevelser av att leva med BPS. Denna vinst ses som ovärderlig och 

större i jämförelse med vad som framkommer i tidigare studier, som många gånger belyser 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda denna patientgrupp. Därför bedöms det att forskning, 

med utgångspunkt från patienten, bör fortskrida. För att i framtiden kunna generalisera fler 

studieresultat ges ett förslag på att låta studien baseras på ett större deltagarantal samt att 

överväga intervju som metodval för att få ett mer omfattande resultat. Vidare ser 

studieförfattarna att forskning kring mäns upplevelser av att leva med BPS bör utforskas, trots 

att de utgör en klar minoritet av dem som diagnostiseras med BPS. Detta för att undersöka om 

eventuella likheter, skillnader eller samband finns mellan kvinnor och mäns upplevelser. 

 

Slutsatser 

Det är utifrån ett livsvärldsperspektiv möjlighet ges att både finna och bearbeta grundorsaker 

till varför BPS utvecklas. Genom att bjudas in och få ta del av en patients livsvärld tas inte 

bara hänsyn till hur patientens livssituation ser ut här och nu, utan hänsyn tas även till hela 

människan och hans/hennes subjektiva kropp. Genom resultatet framkommer det att sämre 

uppväxtförhållanden är en av flera bidragande orsaker till att diagnostiseras med BPS. 

Borderlinepatienter har ofta mycket i sitt bagage som format och präglat deras liv. Därmed 

kommer allmänsjuksköterskor inte kunna hjälpa och stötta patienterna mot ett tillfrisknande, 

utan att ha förståelse för deras upplevelser och erfarenheter om den situation de befinner sig i.  

Slutsatsen dras om att ett livsvärldsperspektiv är nödvändigt att ha med sig som 

allmänsjuksköterska, för att vårda och möta borderlinepatienter på bästa sätt. Utifrån 

livsvärlden kan patientens sanna upplevelse av vad som bidrar till lidande respektive 

välbefinnande nås. Genom denna kunskap ges förutsättningar för att kunna bearbeta lidandet 

samt utifrån välbefinnandet kunna urskilja vilka resurser denna patientgrupp besitter.  
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Genom att kartlägga ett mönster av vad som bidrar till lidande respektive välbefinnande kan 

vårdpersonal vägleda patienterna till ett tillfrisknande samt till en mer hanterbar vardag. 

Därför kommer följande slutsatser utgå från de två vårdvetenskapliga begreppen lidande och 

välbefinnande.  

 

Lidande 

Resultatet visar att en ständigt närvarande ångest, som i sin tur ofta leder till bristande 

impulskontroll och destruktiva handlingar, utgör ett stort lidande för borderlinepatienter. För 

att både kunna förstå och lindra lidandet hos denna patientgrupp förutsätter det att 

allmänsjuksköterskor tar deras ångest på allvar och stöttar dem. Detta kan göras genom att 

samtala med patienterna men även genom att hjälpa dem att utforma avledande strategier för 

att undvika och hantera lidandet. Vidare visar resultatet hur borderlinepatienter upplever sig 

bli mötta med fördomar kring vilken funktion destruktiviteten fyller för dem. De menar att 

syftet med destruktiva handlingar skiljer sig beroende på person och situation, vilket 

allmänsjuksköterskor behöver ha förståelse för.  

 

Genom resultatet framkommer det att patienter med BPS ofta använder sig av en mask i hopp 

om att passa in och bli sedda som normala av omgivningen. De bär masken på grund av att de 

upplever sig ha ett dåligt självförtroende och en inte helt klar självbild, vilket bidrar till ett 

stort lidande för dem. Trots att dessa patienter ger ett sken av att utåt sett må bra, förutsätter 

det inte att detta speglar hur de mår på insidan, då det bakom masken kan döljas en känsla av 

att leva med tredje gradens brännskador i själen. Denna kunskap behöver 

allmänsjuksköterskor ha för att kunna stötta patienterna till att våga ta av sig masken och 

känna att de duger som de är.  

 

Välbefinnande 

Goda relationer med såväl närstående som vårdpersonal är det i borderlinepatienternas liv 

som bidrar till det mest väsentliga och största välbefinnandet enligt resultatet. Detta trots att 

de upplever sig vara otillräckliga samt besitter bristande kunskaper i sociala sammanhang. 

Resultatet visar att en god vårdrelation definieras med en känsla av att mötas med empati, 

respekt och kontinuitet.  Vidare beskriver patientgruppen hur de ställer ytterligare krav på 

vårdpersonalen att besitta fördjupande kunskaper om BPS, för att våga öppna upp och känna 

att de blir tagna på allvar. Allmänsjuksköterskor bör vara medvetna om vilken stor resurs de 

kan utgöra för patienternas välbefinnande, men bör även tänka på hur sårbara och lättkränkta 

dessa patienter är i sociala sammanhang.  

 

För att lindra lidandet och främja välbefinnandet hos borderlinepatienter bör 

allmänsjuksköterskor inhämta kunskaper om såväl deras livsvärld som subjektiva kropp. 

Detta för att kunna förstå, möta och vårda denna patientgrupp på bästa möjliga sätt. 
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Allmänna diagnostiska kriterier för personlighetsstörning enligt DSM-IV: 

 

A. Ett varaktigt mönster av upplevelser och beteenden som påtagligt avviker från vad  

som allmänt sett förväntas i personens sociokulturella miljö. Mönstret kommer till  

uttryck inom minst två av följande områden: 

1. Kognitioner (dvs. sättet att uppfatta och tolka sig själv, andra personer och inträffade 

händelser) 

2. Affektivitet (dvs. komplexiteten, intensiteten, labiliteten och rimligheten i det 

känslomässiga gensvaret) 

3. Mellanmänskligt samspel 

4. Impulskontroll 

B. Det varaktiga mönstret är oflexibelt och framträder i många olika situationer och 

sammanhang. 

C. Det varaktiga mönstret leder till kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i  

arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden. 

D. Mönstret är stabilt och varaktigt och kan spåras tillbaka åtminstone till adolescensen  

eller tidig vuxenålder. 

E. Det varaktiga mönstret kan inte bättre förklaras som ett uttryck för eller en följd av  

någon annan psykisk störning. 

F. Det varaktiga mönstret beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t  

ex missbruksdrog, medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada (t ex skalltrauma) 

(Svenska psykiatriska föreningen, 2006) 
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Kriterier för 301.83 Borderline personlighetsstörning F60.31 enligt DSM-IV: 

 

Efter uppfyllda allmänna diagnoskriterier för personlighetsstörning föreligger följande: 

 

Ett genomgående mönster av påtaglig impulsivitet samt instabilitet med avseende på 

mellanmänskliga relationer, självbild och affekter. Störningen visar sig i ett flertal olika 

situationer och sammanhang från tidig vuxenålder och tar sig minst fem av följande uttryck:  

 

1. Gör stora ansträngningar för att undvika verkliga eller fantiserade separationer. Obs: 

Sådant suicidalt eller självstympande beteende som beskrivs under kriterium 5) räknas 

inte in här. 

2. Uppvisar ett mönster av instabila och intensiva mellanmänskliga relationer som 

kännetecknas av extrem idealisering omväxlande med extrem nedvärdering.  

3. Uppvisar identitetsstörning, dvs. varaktig och påtaglig instabilitet i självbild och 

identitetskänsla.  

4. Visar impulsivitet i minst två olika avseenden som kan leda till allvarliga 

konsekvenser för personen själv (t ex slösaktighet, sexuell äventyrlighet, 

drogmissbruk, vårdslöshet i trafik, hetsätning). Obs: Sådant suicidalt eller 

självstympande beteende som beskrivs under kriterium 5) räknas inte in här.  

5.  Uppvisar upprepat suicidalt beteende, suicidala gester eller suicidhot eller 

självstympande handlingar.  

6. Är affektivt instabil, vilket beror på en påtaglig benägenhet att reagera med förändring 

av sinnesstämningen (t ex intensiv episodisk nedstämdhet, irritabilitet eller ångest som 

vanligtvis varar i några timmar och endast sällan längre än några få dagar).  

7.  Känner en kronisk tomhetskänsla.  

8.  Uppvisar inadekvat, intensiv vrede eller har svårt att kontrollera aggressiva impulser 

(t ex ofta återkommande temperamentsutbrott, konstant ilska, upprepade slagsmål).  

9. Har övergående, stressrelaterade paranoida tankegångar eller allvarliga dissociativa 

symtom. 

(APA, 2002) 
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Generalkriterier för specifik personlighetsstörning, F60, enligt ICD-10: 

G1. Det finns bevis för att individens karakteristiska och genomgripande mönster av  

inre upplevelser och beteende i helhet avviker tydligt från vad som är kulturellt  

förväntat och accepterat (eller ”normalt”). Sådana avvikelser måste manifestera sig i  

mer än ett av följande områden: 

1. Kognition (sättet att ta emot och bearbeta information om saker, människor och 

händelser, formandet av attityder och föreställningar om sig själv och andra) 

2. Affekter (spännvidd, intensitet och hur adekvata emotionella ”arousal” och svar är) 

3. Kontroll över impulser och behovet av belöningar 

4. Sättet att relatera till andra och hur man hanterar interpersonella situationer. 

G2. Avvikelser måste manifestera sig genomgripande i form av beteenden som är  

inflexibla, maladaptiva eller på annat sätt dysfunktionella inom ett vitt område av  

personella och sociala situationer (det får inte vara begränsat till ett speciellt ”trigger”-område 

eller en speciell situation). 

G3. Det finns ett personligt lidande eller sociala svårigheter, eller båda, som klart visar  

sig vara associerat med beteendet beskrivet i kriterium G2. 

G4. Det måste finnas bevis för att avvikelsen är stabil och har funnits en lång tid,  

debuten ska ha skett i sen barndom eller under tonårstiden. 

G5. Avvikelsen kan inte förklaras med att vara en manifestation eller konsekvens av  

andra psykiska syndrom hos vuxna, även om periodicitet eller kroniska tillstånd från  

F00-F59 eller F70-F79 kan samexistera eller vara pålagrade avvikelsen. 

G6 Organisk hjärnsjukdom, skada eller dysfunktion måste kunna exkluderas som möjlig  

orsak till avvikelsen. (Om en organisk orsak kan visas ska kategori F07 användas). 

(Svenska psykiatriska föreningen, 2006). 

 

Kriterier för F60.3 Emotionellt instabil personlighetsstörning, enligt ICD-10: 

F60.30 Impulsiv typ 

A. Generalkriterierna för personlighetsstörning (F60) enligt ovan ska vara uppfyllda. 

B. Minst tre av följande symtom ska vara uppfyllda, en av vilken är (2): 

1. En markant tendens att agera oväntat och utan hänsyn till konsekvenserna. 

2. En markant tendens till grälsjukebeteende och konflikter med andra, speciellt när 

impulsiva handlingar bemöts eller kritiseras. 

3. Skuld till vredesutbrott eller våld, med oförmåga att kontrollera de resulterande 

beteendeutbrotten. 

4. Svårigheter att upprätthålla handlingar som inte ger någon omedelbar belöning. 

5. Instabilt och oberäkneligt humör. 

   

F60.31 Borderline typ 

A. Generalkriterierna för personlighetsstörning (F60) enligt ovan ska vara uppfyllda. 

B. Minst tre av symtomen uppräknade i kriterier B för F60.3 enligt ovan måste finnas  

samt ett tillägg på minst två från följande: 

6. Störning i och osäkerhet kring självbild, mål och egna preferenser (inkluderande 

sexuella) 

7. En förmåga att bli inblandad i intensiva och ostabila relationer som ofta leder till 

emotionella kriser 

8. Anstränger sig mycket för att undvika att bli övergiven 

9. Återkommande hot eller handlingar av självskadande art 

10. Kroniska känslor av tomhet 

(WHO, 1993) 
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Översikt biografisökning: 

Databas Sökord Antal träffar Utvalda biografier 

LIBRIS 

 

 

 

 

 

”Borderline” 

 

Avgränsningar: 

”Borderline” + 

”Lz” 

455 

 

 

11 

 

Borderline: en sann berättelse 

om gränslös vänskap (Kraus, 

2004) 

 

Sänder på tusen kanaler: en 

bok om borderline (Aspelin, 

2006 1:a uppl.) 

 

Borderline: en sann berättelse 

om gränslös vänskap (Talbok) 

(Kraus, 2005) 

 

Borderline: en del av mig (Att 

leva med en psykisk sjukdom) 

(Johansson, 2011) 

 

Ansiktet bakom masken – att 

vara borderline (en berättelse 

byggd på dagboksanteckningar 

och erfarenheter) (Törnström, 

2004) 

 

Borderline: en sann berättelse 

om gränslös vänskap (Kraus, 

ny utgåva 2005) 

 

När hjärtat gråter (Nielsen, 

2006 1:a uppl.) 

 

Panikboken: en berättelse om 

borderline (Hedman, 2003) 

 

Sänder på tusen kanaler: en 

bok om borderline (Aspelin, 

2006 3:e uppl.) 

 

Sänder på tusen kanaler: en 

bok om borderline (Aspelin, 

2006 2:a uppl.) 

 

Frisk?: en liten bok om att vara 

störd eller frisk eller både och, 

samt en reseberättelse. (van 

Barneveld, 2002) 
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Borderline: en del av mig (Att 

leva med en psykisk sjukdom) 

(Johansson, 2011) 

 

Ansiktet bakom masken – att 

vara borderline (en berättelse 

byggd på dagboksanteckningar 

och erfarenheter) (Törnström, 

2004) 

 

 

 

 

 

När hjärtat gråter (Nielsen, 

2006 1:a uppl.) 

 

 

 

 

Sänder på tusen kanaler: en 

bok om borderline (Aspelin, 

2006 3:e uppl.) 
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Översikt av de analyserade biografierna:  

Författare: 

Titel: 

Årtal: 

Metod Beskrivning 

Helen Johansson 

Borderline: en del av 

mig (Att leva med en 

psykisk sjukdom) 

2011 

Självbiografi Helen berättar i boken om sina upplevelser och 

tankar kring hur det är att leva med Borderline 

personlighetsstörning. Hon beskriver ingående 

om allt från relationer och intressen till 

destruktiva handlingar. Helen hoppas att läsare 

enklare ska förstå en person med Borderline och 

varför de gör som de gör.  

Mikaela Aspelin 

Sänder på tusen kanaler: 

en bok om borderline 

2008 

Självbiografi Mikaela beskriver upplevelsen av att ha 

Borderline personlighetsstörning från den dagen 

livet rasar samman till den dagen hon kommer 

tillbaka. Hon låter oss ta del av allt från en vanlig 

vardag i skolan till hängsnaror på en låst 

psykavdelning. Mikaela beskriver även ingående 

sina relationer till män, familjen och 

vårdpersonal. 

Janna Nielsen 

När hjärtat gråter 

2006 

Självbiografi Janna skildrar upplevelsen av att leva med 

Borderline personlighetsstörning i hemmet, i 

skolan och inlåst på psykiatriska avdelningar. I 

boken får vi följa henne under sin ungdom där 

familjeförhållandena förändras och sätter spår 

inombords. Janna visar att man klarar mycket 

mer än man kan tänka sig.  

Jouanita Törnström 

Ansiktet bakom masken: 

om att vara borderline 

2004 

Självbiografi Jouanita berättar om sina inre upplevelser av 

Borderline personlighetsstörning, hennes kamp 

mellan liv och död. Hon beskriver utförligt sina 

känslor från en uppväxt med separerade föräldrar 

men även känslor som färdigutbildad 

sjuksköterska. Jouanita hoppas att vårdpersonal 

ska ta del av boken och få en ökad kunskap och 

förståelse för patienter med Borderline.  
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Exempel på innehållsanalys: 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Det går att ta sig 

upp med rätt 

hjälp och stöd 

samt förståelse 

från 

vårdpersonal 

som är insatta 

och kompetenta 

Det går att ta sig 

upp med stöd 

och förståelse 

från kompetent 

vårdpersonal 

 

Behov av stöd 

och förståelse 

 

Relation som 

resurs 

 

Hon fanns alltid 

där vid min sida 

och kramade 

mig. Hon höll 

mig i handen 

och jag kände 

mig trygg.   

Hon fanns alltid 

vid min sida, jag 

kände mig 

trygg. 

Trygghet i 

relationen 

  

Alla runt om 

mig förstår 

varken mig eller 

min inre smärta 

Ingen förstår 

mig och min 

inre smärta 

Ingen förstår Rädsla att bli 

missförstådd 

Behovet av 

relationer 

Jag vet inte vad 

jag ska säga och 

göra längre, allt 

jag säger och 

gör 

missuppfattas 

Allt jag säger 

och gör 

missuppfattas 

Känner sig 

missförstådd 

  

Jag är så rädd 

för att bli 

lämnad ensam 

kvar för hur jag 

beter mig 

Rädd att bli 

lämnad för sitt 

beteende 

Rädd att bli 

lämnad 

Rädsla för 

separationer 

 

Jag visste ju inte 

hur jag skulle 

vara eller bete 

mig i olika 

relationer för att 

få ha dem kvar 

Vet inte hur jag 

ska bete mig för 

att behålla 

relationer 

Svårigheter att 

bevara relationer 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


