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Sammanfattning: 

Diagnosen borderline är förknippad med förutfattade meningar om hur individer med diagnosen 

är. Förståelsen för diagnosen borderline är sprungen ur ett psykiatriskt utifrånperspektiv som 

kan sägas definiera individen utifrån de symtomkriterier som föreligger. Av de som 

diagnostiseras med borderline är 75 procent kvinnor vilken också är den enda gruppen som ökar 

i diagnosstatistiken. Syftet med studien är att undersöka vad det som kvinna innebär att vara 

diagnostiserad med borderline genom att finna vad som framträder vara viktigast för denna 

målgrupp, ett upplevt inifrånperspektiv. Med grundad teori som metodansats har vi genomfört 

sex intervjuer med kvinnor diagnostiserade med borderline samt lyssnat till fyra podcasts som 

rör ämnet för att ta reda på vad det innebär att vara diagnostiserad. Den teoretiska modell som 

genererats består av en kärnkategori och sex övriga kategorier och deras inbördes relationer 

bildar tillsammans en förklaringsmodell som svarar på studiens syftesformulering. Det som 

framträtt vara kvinnornas huvudangelägenhet är kampen att hantera ansvar vilket svaras upp 

av kärnkategorin ansvarsstrategier. Resultatet vittnar om att det som kvinna diagnostiserad 

med borderline innebär ett ständigt hanterande av olika ansvarsaspekter.  

 

Key words: Borderline, diagnosis, women, grounded theory, existentialism, responsibility, 

strategies 



Förord 

Vi vill rikta vårt varmaste tack till de kvinnor som vi fått äran att intervjua. Ni har modigt delat 

med er av era livsberättelser. Utan ert deltagande hade denna studie inte tagit form. Tack! 

 

Vi vill tacka Jonas Lindblom som med ett brinnande intresse, entusiasm och enorm kunskap 

öppnat upp för nya perspektiv för oss. Tack!   

 

Vi vill tacka Pia G-W som hjälpt och stöttat genom uppsatsprocessen och bidragit med 

värdefulla tillgångar. Tack! 

 

Slutligen vill vi rikta ett tack till våra familjer och partners som stadigt står vid vår sida och 

följer våra upp- och nedgångar, mot- och medgångar. Tack! 
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1. Inledning 

Föreliggande studie syftar till att studera ett upplevt inifrånperspektiv hos kvinnor 

diagnostiserade med borderline (Emotionellt Instabil Personlighetsstörning) vilket ämnar ge en 

fördjupad bild av vad det innebär, att som kvinna, vara diagnostiserad med borderline. 

Forskning och litteratur inom området “kvinnor diagnostiserade med borderline” fokuserar i 

stor utsträckning vid att beskriva kvinnornas beteenden och känslor från ett psykiatriskt 

utifrånperspektiv. I texter om den borderlinediagnostiserade kvinnan som vi tagit del av 

beskrivs hon utifrån vilka egenskaper hon har (Mårtensson, 2014-02-04, Fogelmarck, 2013-10-

30, Lagercrantz, 2002-01-31). Bland annat beskrivs att hon är manipulativ, att hennes känslor 

går i berg-och dalbana och att hon agerar i affekt. De symtom för borderline som beskrivs i 

DSM-5 (Diagnostic and statistical manual of mental Disorders) är bland annat rädsla för att bli 

övergiven, överdriven ilska, känslor av tomhet, självskadebeteenden samt att individen har en 

instabil självbild (se bilaga 1.1, Krawitz & Jacksson, 2008). Av de individer som diagnostiseras 

med Borderline utgör 75 procent kvinnor (DSM-5) och det är gruppen unga kvinnor i åldrarna 

18–24 år som ökat vad gäller antalet diagnostiserade (Socialstyrelsen, 2017-12-29). Vi avser 

närma oss kvinnornas egna perspektiv där vi på ett djupare plan kan förstå individen och varför 

hon utifrån hennes egna perspektiv handlar på ett visst sätt (Stier, 2009: 38, 125).  

 

I det moderna västerländska samhället har det skett en expansion av psykiatriska diagnoser där 

den ökade diagnostiseringen av borderline endast utgör ett exempel. Känslor och beteenden 

som tidigare sågs som normala tillstånd har idag kommit att förstås inom psykiatriska 

förståelseramar (Whitaker, 2010: 25; Kirk, Gomory & Cohen, 2013: 2). Några exempel är 

blyghet som förr sågs som ett personlighetsdrag men idag kommit att förstås som social fobi 

(Svendsen, 2014: 70). Ett barn som tidigare ansågs ha spring i benen kan idag förstås utifrån 

diagnosen ADHD. Även den sorg som kan infinna sig av naturliga skäl såsom förlust, uppbrott 

eller miljöpåverkan kan idag förstås som att människan lider av depression (Horwitz & 

Wakefield, 2010: 22). Likt exemplen ovan söker det sociologiska begreppet medikalisering 

förklara på vilket sätt medicinsk vetenskap tillämpas på en rad olika beteenden som inte är 

biologiska eller medicinska men som medicinen ändå har kontroll över (White, 2009: 43). 

Symptombeskrivningarna för psykiatriska diagnoser fram till den aktuella upplagan, DSM-5 

(2013), innefattar allt fler vardagliga beteenden och känslor såsom avundsjuka, irritation, att 

vara överdrivet fokuserad vid arbete samt rädsla för att bli avvisad (Kirk, Gomory & Cohen 

2015: 125). Kirk, Gomory & Cohen (2015: 2) lyfter fram kritik mot DSM och menar att 

expansionen av diagnoser samt dess kriterier psykologiserar normala beteenden och att dessa 

spridda känslor och beteenden idag pekar på symtom på psykiatriska diagnoser. När beteenden 

medikaliseras skapas det således en distinktion mellan vad som är friskt eller sjukt, normalt 

eller onormalt (White, 2009: 49).  

 

Det psykiatriska utifrånperspektivet domineras av hjärndysfunktionsteorin vilken bygger på att 

avvikande känslor och beteenden orsakas av störningar i hjärnan (Kärfve, 2000: 73). I denna 

teori tar man mindre hänsyn till påverkansfaktorer som uppväxt och miljö vilket kan påverka 

hur den borderlinediagnostiserade kvinnans beteenden, tankar och känslor förstås. Whitaker 

(2010: 25) menar att DSM sätter upp riktlinjer vad gäller normalt respektive onormalt mående 
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och beteende vilka sedan praktiseras inom psykiatriska kliniker. DSM utgör psykiatrins 

viktigaste manual och har kommit att kallas psykiatrins bibel. Syftet är att denna skall vara till 

nytta för skolade kliniker (DSM-5: 3). I mötet med patienten använder sig psykiatrikern av 

DSM för att fastställa vilken diagnos som potentiellt kan vara förklaringen till individens 

lidande. Vidare sätter psykiatrikern, utifrån DSM, upp riktlinjer för vilken behandling som bäst 

möter diagnosen. Genom att bedöma och avgöra vilken diagnos som individen har kan 

psykiatrikern finna en, för individen, lämplig behandling (ibid.). Manualen anges vara till hjälp 

då denna utgör diagnostiska kriterier vilka kan guida psykiatrikern i sitt bemötande av 

individen. Förklaringarna till borderline går i linje med DSM-5 och dess symtombeskrivningar: 

impulsivitet, instabilitet i mellanmänskliga relationer, tillitsproblematik samt svårigheter att 

kontrollera ilska (Mini-DSM, 2014). Litteratur och forskning om borderline visar hur man ska 

bemöta och behandla kvinnorna i den psykiatriska kontexten såväl som i vardagslivet. Således 

finns det en rad olika studier om diagnosen men få som utgår från individernas egna 

perspektiv. Vårt intresse ligger i att låta de som det talas om istället får tala själva.  

 

I takt med att det psykiatriska utifrånperspektivet kommit att dominera får människor allt 

mindre utrymme att själva definiera sina livssvårigheter vilket leder till att det upplevda 

inifrånperspektivet marginaliseras och får stå tillbaka för kliniska bedömningar. För att få 

sjukpenning behöver du som exempel ett utlåtande av en läkare eller psykiatriker vilken 

genomför en objektiv bedömning av din hälsa (Försäkringskassan). Det upplevda 

inifrånperspektivet är understuderat och för att närma oss området har vi valt att använda oss 

av en metod som lämpar sig väl för att undersöka nya områden, nämligen Grundad Teori (GT). 

Det unika för metoden är att den värdesätter individens egna erfarenheter och anser att detta är 

en kunskap som bör tas med i studier. Genom att vända oss direkt till kvinnorna kan vi 

möjliggöra för deras röst att höras och närma oss en mer nyanserad bild av vad det innebär att 

leva med diagnosen borderline. I den föreliggande studien har vi låtit hänge oss åt kvinnornas 

berättelser vilka helt och fullt ligger till grund för den modell som i resultatdelen kommer att 

presenteras. 

 

1. 1 Bakgrund: Borderline 

I kommande del redogör vi mer ingående för diagnosen borderline. Vi kommer att beskriva vad 

det är för typ av diagnos, vilka symtom som diagnosen kännetecknas av samt alternativa 

förklaringsmodeller till orsaken för diagnosen.  

 

Diagnosen borderline som den ser ut idag inkluderades år 1980 i DSM-3. Psykiatriska 

störningar delas in i tre olika kluster baserat på dess likheter och skillnader (DSM-5). Borderline 

återfinns inom kluster B tillsammans med antisocial, histrionisk respektive narcissistisk 

störning (DSM-5). De symtom som kännetecknar borderline är bland annat rädsla för 

övergivenhet, överdriven ilska, känslor av tomhet, självskadebeteenden och instabil självbild 

(Krawitz & Jacksson, 2008). Prevalensen för borderline, i västvärlden, anges vara 1–2% (Lieb 

et al., 2004).  
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Det finns flera teorier till orsaken för borderline, dock ingen definitiv förklaringsmodell 

(Krawitz & Jacksson, 2008: 51). Pedrovic (2015) argumenterar för att borderline bör ses som 

en neuropsykiatrisk diagnos. Han menar att diagnosen är nära relaterad till ADHD och att båda 

härrör från människans neurologiska biologi där vissa delar i hjärnan är mindre än “normalt”. 

En annan hypotes är den biosociala modellen som framhåller att individens medfödda 

temperament i relation till den miljö barnet växer upp i är avgörande för dess emotionella 

(in)stabilitet (Crowell, Beauchaine & Linehan, 2009). När barnet inte blir validerad, upplever 

trauman eller har en på annat sätt dysfunktionell uppväxt får det konsekvenser i form av 

känslomässig sårbarhet vilket i den psykiatriska terminologin benämns som borderline.  

 

Ökningen av individer som diagnostiseras med borderline har mellan 2008–2016 endast 

representeras av unga kvinnor (Socialstyrelsen, 2017). Det diskuteras huruvida anledningen till 

ökningen är om det faktiskt är fler som insjuknar eller om det snarare handlar om en ökad 

medvetenhet om psykisk ohälsa i samhället (ibid). En annan förklaring är att “samsjukligheten” 

för diagnosen är hög och Lawn och McMahons (2015: 511) studie visar på en 

komorbiditetsprevanlens för borderlinepatienter. Psykiatriska diagnoser som anges i DSM-5 

(2013) har generellt vaga definitioner och allmängiltiga symtom. Detta gör att kritiker 

argumenterar mot diagnosernas giltighet och trovärdighet (Kirk, Gomory & Cohen, 2013: 166). 

Det går inte att fastställa psykiatriska diagnoser utifrån ett blodprov eller en hjärnscanning utan 

bedömningen görs uteslutande av psykiatrikerns eller läkarens bedömning. Konsekvensen av 

det, menar kritiker, är att frågor kring diagnosernas reliabilitet och validitet väcks. I relation till 

psykiatriska diagnosers validitet lyfter Kirk, Gomory och Cohen (2013) att sannolikheten för 

att två olika psykiatriker ställer samma diagnos på samma individ endast är 50%.   

 

Sammanfattningsvis är diagnosen borderline omdiskuterad. Är det en neurologisk störning eller 

en konsekvens av uppväxtmiljön? Är diagnosen kronisk eller ett tillstånd som går att förändra? 

Vad innebär diagnosens komorbiditet i relation till dess reliabilitet och validitet? Det 

förekommer att diagnosen borderline ställs på kvinnor som utsatts för våld och övergrepp. 

Kvinnornas reaktioner kan uppfattas som rimliga givet de trauman kvinnan utsatts för (Sansone, 

Chu & Wiederman, 2006, Sansone, Reddington, Sky & Wiederman, 2007). Med kvinnornas 

trauman i åtanke kan man utifrån ett kritiskt sociologiskt perspektiv vidare fundera på om 

borderline utgör ”en politisk diagnos” som döljer mäns våld mot kvinnor. I nästkommande 

kapitel formulerar vi studiens syfte samt går närmare in på vad metoden Grundad teori är och 

hur vi har tillämpat den i studiens utförande.  

 

1.2 Syfte och frågeställning   

Syftet med studien är att ta reda på vad det innebär, att som kvinna, vara diagnostiserad med 

borderline genom att finna dessa kvinnors huvudangelägenhet. I enlighet med metodvalet GT 

har vi vid studiens inledning ingen formulerad frågeställning. Frågeställningen har istället vuxit 

fram i takt med att vi kommit i kontakt med vårt studieområde. 
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1.3 Disposition  

Vi har nu presenterat studiens inledning, information om diagnosen borderline samt studiens syfte. 

I det närmaste kommer vi att presentera dispositionen för kommande delar av vår studie. I följande 

kapitel presenterar vi vår valda metod och dess metodologiska angreppssätt, vi motiverar vårt val 

samt redogör för hur vi gått tillväga i urvalet och datainsamlingen. Metodkapitlet avslutas med en 

presentation av våra etiska överväganden. Därefter går vi vidare till att presentera hur vi har 

genomfört studien. Vi fortsätter därefter med presentationen av studiens resultat för att sedan 

redovisa tidigare forskning vilken vi avsiktligt valt att presentera efter resultatkapitlet då det följer 

studiens arbetsprocess. I diskussionen presenterar vi resultatet i relation till studiens syfte och 

frågeställning, till tidigare forskning samt den teori vi tillämpat. Studien avslutas därefter med en 

presentation av vår självkritiska metoddiskussion samt förslag på framtida forskning.  

2. Metodkapitel 

Följande kapitel inleds med en motivering av vårt metodval för att sedan gå vidare till att 

redogöra för metoden som sådan. Efter redovisningen av metoden beskriver vi på vilket sätt vi 

genomfört urvalet och datainsamlingen samt vad datainsamlingen utgjorts av. Därefter kommer 

vi att gå vidare till avsnittet som handlar om etik för att sedan avsluta metodkapitlet med att 

beskriva de kvalitetskriterier som vi har förhållit oss till.  

2.1 Motivering av valet: Grundad Teori  

I vår studie om kvinnor diagnostiserade med borderline vill vi närma oss vad som händer där. 

Vi vet i dagsläget hur psykiatrin ser på diagnosen och den som är diagnostiserad men det 

upplevda inifrånperspektivet inom fältet är knapphänt varför vi anser att metoden GT lämpar 

sig väl. Genom att använda oss av GT kan vi få fram vad som är särskilt angeläget för kvinnorna 

och hur de hanterar de aspekter som framträder. Genom att på ett icke förutbestämt och nyfiket 

sätt låta datan tala till oss möjliggör vi för deltagarna att fritt berätta om olika teman som ringar 

in deras liv vilket bidrar till ett inifrånperspektiv där förklaringarna utgår från kvinnan (Holton 

& Walsh, 2017: 33). Vår förhoppning är att studien skall vara till nytta för kvinnorna samt för 

de som arbetar med och möter eller har relationer med kvinnor som är diagnostiserade med 

borderline. Vår studie kan förhoppningsvis ge en ökad samhällelig förståelse för vad det innebär 

att som kvinna är att vara diagnostiserad med borderline.  

 

2.2 Metodbeskrivning 

Grundad teori växte fram som en kritik gentemot induktiva och deduktiva metoder (Hartman, 

2001: 28). Strauss och Glaser kom under 1960-talet att gemensamt forma den nya teori som 

kom att föra de två metoderna samman. Forskarna gick vid ett senare skede skilda vägar då 

deras syn på relevant data skildes åt. Glaser och Strauss har utarbetat två olika sorters GT. Glaser 

har kvar grundsynen på metoden där teorin ska emergera från datan. Strauss har å sin sida ändrat 

synen på teorigenerering och enkelt förklarat snabbat på processen (Glaser, 2001). Detta 

innebär, enligt Glaser, att teorin inte får den tid den behöver och således riskerar att bli 

framtvingad. Vi kommer därför att utgå från Glaser när vi nu går vidare i vår 

metodbeskrivning.   



5 
 

GT består av både induktiva och deduktiva inslag. Forskaren möter fältet på ett öppet sätt och 

låter datan styra riktningen för studien vilket är det induktiva inslaget (Holton & Walsh, 2017: 

68). Det deduktiva inslaget i metoden görs synligt i det teoretiska urvalet där forskaren, baserat 

på vad som vuxit fram, formulerar hypoteser genom vilka de nya datainsamlingarna sker 

(Glaser, 2010: 61). I vår studie har det inneburit att de kategorier som framträtt i de första 

intervjuerna har legat till grund för nya och mer specifika frågeformuleringar som vi utgått från 

vid senare intervjuer. 

Utgångspunkten i GT är att allt är data. Med det menas att GT inte gör någon skillnad på olika 

typer av data utan allt ses som tillförlitlig empiri som tjänar sitt syfte (Glaser, 2010: 28, Glaser, 

2001: 5). Hur datamaterialet samlas in och kodas sker processuellt genom hela 

studieförfarandet. Genomförandet av en GT handlar om ett konstant jämförande där forskaren 

söker likheter och skillnader i datan, ställer koderna mot varandra samt förankrar potentiella 

mönster i sina minnesanteckningar (memos) (Holton & Walsh, 2017: 34). Syftet med den 

jämförande metoden är att se om den initiala datan samt den nya datan ger stöd åt de 

framväxande kategorierna samt huvudangelägenheten (Holton & Walsh, 2017: 78, 169). 

Jämförelserna hjälper även att skapa mönster av olika egenskaper inom kategorierna. Dessa 

likheter, skillnader och egenskaper distinktierar kategorierna och gör dem skiljbara från varann 

samtidigt som de knyter an till den kärnkategori som huvudangelägenheten svaras upp på 

(Holton & Walsh, 2017: 79). Det är denna process samt analysförfarandets olika steg som gör 

GT unik från andra metoder då hypoteserna är sprungna ur den insamlade och bearbetade datan. 

Dessa faser kommer mer ingående att redogöras för under kapitlet genomförande. 

2.3 Urval 

Vi kommer i det närmaste att presentera hur vi gått tillväga i vårt urval. Studiens syfte är att ta 

reda på vad det innebär att, som kvinna, vara diagnostiserad med borderline. För att närma oss 

detta studieintresse har vi använt oss av två urvalsmetoder som vi funnit mest relevanta.  
 

2.3.1 Ändamålsenligt urval 

Som redovisats i inledningen är upp till 75 procent av de som diagnostiseras med borderline 

kvinnor, varför vi i studien valde att avgränsa oss till kvinnor. Ett ändamålsenligt urval baseras 

på att valet av data görs i relation till vad man avser att undersöka (Patton, 2002: 238). Glaser 

menar att ett ändamålsenligt urval är en förutsättning då man som forskare i en GT utgår från 

ett intresseområde och således behöver inhämta data från intresseområdet. I vår studie har vi 

tillämpat det ändamålsenliga urvalet genom att välja vilka attribut som är viktiga för studien 

och vilka individer vi anser har den bästa informationen och kunskapen om det intresseområde 

som studien utgår från. Attributen har utgjorts av kvinna och diagnostiserad med borderline.   

 

2.3.2 Teoretiskt urval  

I linje med GT är den andra typen av urval som tillämpats det teoretiska urvalet. Det teoretiska 

urvalet är som ovan beskrivits det deduktiva inslaget i GT och starkt förknippat med den 

jämförande metoden (Patton, 2002: 235). I jämförelsen får vi fram aspekter som är av vikt för 

deltagarna men för att kunna uppnå den mättnad som krävs för teorin behöver vi samla in mer 
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information (Glaser & Strauss, 1967: 62). Med hjälp av de hypoteser som formulerats utifrån 

den första datainsamlingen görs således ett teoretiskt urval vilket fördjupar kärnkategorin och 

dess relationer till övriga kategorier (Hartman, 2001: 67–68, Holton & Walsh, 2017: 101). I 

studiens process befinner sig forskaren inledningsvis i den öppna fasen där fokus ligger på att 

finna så många kategorier som möjligt och fylla dem med egenskaper. I vårt första urval utgick 

vi endast från ett ändamålsenligt urval för att i den öppna fasen få en överblick över vårt 

studieobjekts huvudangelägenhet samt hur den hanteras av deltagarna. Det ändamålsenliga 

urvalet har legat till grund för all insamlade data men när deltagarnas kärnkategori framträdde 

använde vi oss, i den selektiva fasen, främst av det teoretiska urvalet.  

 

I den selektiva fasen gjorde vi ett teoretiskt urval där datainsamlingen fokuserade vid att 

fördjupa kärnkategorin, finna mönster mellan alla kategorier samt ta bort de kategorier som inte 

längre var relevanta i relation till kärnkategorin. Vanligtvis hanteras det teoretiska urvalet 

genom att forskaren vänder sig till den typen av data som hon behöver veta mer om. Då vi i vår 

studie inte haft den förmånen att kunna välja våra deltagare har det teoretiska urvalet i praktiken 

hanterats genom att vi i de olika faserna ändrat vår intervjuguide. I den öppna fasen var 

intervjuguiden öppen och fokuserade på olika teman i livet, i den selektiva fasen övergick 

intervjuguiden till att anta en mer strukturerad form där vi använde oss av frågor som ringade 

in de aspekter som vi behövde veta mer om. Det deduktiva inslaget i GT hanterades därmed 

genom vad vi ställde för frågor till kvinnorna. I den selektiva fasen använde vi oss även av 

podcasts där kvinnor diagnostiserade med borderline intervjuades. Anledningen till det var att 

podcasts kan sägas utgöra en massmedial bild av kvinnan diagnostiserad med borderline 

samtidigt som kvinnorna delar med sig av sina livsberättelser utifrån deras egna perspektiv, ett 

upplevt inifrånperspektiv. Den teoretiska fasen, vilken syftar till att lyfta upp det funna 

materialet på en abstrakt och teoretisk nivå, har inte utgjorts av vidare datainsamling.  

 

I vår urvalsprocess har vi valt att använda oss av olika kanaler för att komma i kontakt med 

deltagare. Vi har dels lagt ut intervjuförfrågan via våra respektive Facebook-sidor. Vi har även 

använt oss utav vårt kontaktnät på så sätt att vi har frågat människor som jobbar inom den 

sociala sektorn om de kan sprida informationen om vår studie. På så sätt har vi nått ut med 

information om vår studie och de som velat delta har i sin tur kontaktat oss via våra 

mailadresser. Av geografiska skäl och den snäva tidsramen för uppsatsen har vi valt att begränsa 

oss till deltagare som befunnit sig i Mellansverige. En närmare beskrivning av studiens urval 

kommer att tas upp under de analytiska faserna.  

 

2.4 Datainsamling  

Vår datainsamling har bestått av sex intervjuer med kvinnor som är diagnostiserade med 

borderline. Intervjuerna har varat under 60–90 minuter vardera och har samtliga transkriberats. 

Datainsamlingen har även bestått av fyra podcastar i vilka kvinnor diagnostiserade med 

borderline intervjuats om deras livssituation. Då ämnet för studien kan upplevas som känsligt 

har det varit svårt att få tag på tillräckligt många intervjudeltagare varför vi valt att ta in podcasts 

där intervjuerna kretsat kring liknande teman som våra intervjuer (Se bilaga 1:2 för tabell av 

insamlade data). Podcastarna är, “Bare confessions feat. Melika”, “Psykprat med närstående - 
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en mix av kärlek och diagnoser”, “Psyksmart - borderline del 2” samt “Våga Prata - Nathalie 

berättar om uppväxten med emotionell instabil personlighetsstörning”. Längden på podcastarna 

varierar mellan 30 och 60 minuter och har delvis transkriberats.  

Initialt avråds man inom GT att spela in intervjuer. Såväl teoretiker som deltagare kan komma 

att bli påverkade (Holton & Walsh, 2017: 64–65). Riskerna är att teoretikern kan inta ett allt för 

avslappnat förhållningssätt och ha en för stor förtröstan till diktafonen samt att deltagaren kan 

känna sig trängd i situationen vilket kan komma att påverka samtalet negativt. Vi som står 

bakom denna studie är fortfarande nya inom området varför vi valt att spela in våra intervjuer. 

Att spela in har för oss möjliggjort att fånga in viktiga koncept som framkommit under 

intervjuerna vilka hjälpt oss att fullfölja den grundade teorins tanke om att allt ska vara grundat 

i data. Vi har efter varje intervju, på varsitt håll, skrivit memos innan vi lyssnat igenom det 

inspelade materialet för att fånga in de tankar som vi fått under intervjuerna.  

2.5 Memoskrivning 

Memoskrivandet är en fundamental del av GT där forskaren skriver ner tankar, hypoteser och 

relationer mellan kategorierna, det är av vikt att skriva ned direkt när de kommer (Glaser, 1978: 

83). Det memoskrivandet gör för forskaren är dels att lyfta processen från ett beskrivande till 

en begreppslig teoretisk nivå. Ytterligare en effekt är att teoretikern med hjälp av 

memoskrivandet uppmuntrar till nyfikenhet och kreativitet. I samband med att den första 

datainsamlingen och kodningen genomfördes skrev vi memos var för sig där vi formulerade 

tankar och mönster som vi uppfattade (Holton & Walsh, 2017: 72). Efter intervjuerna skrev vi 

ner utförliga minnesanteckningar för att minnet inte skulle svika oss (ibid: 60). För att inte bli 

överväldigade av all data som samlades in har vi kodat och analyserat materialet parallellt med 

ny datainsamling och memoskrivande. Efter att vi har kodat har det kommit upp nya tankar om 

potentiella mönster vilka vi då har skrivit ner. Dessa memoanteckningar samt kodningen har vi 

senare använt oss av vid nästa datainsamling för att kunna fördjupa oss (Holton & Walsh, 2017: 

73). En grundsten inom GT är att forskaren alltid ska hålla sig nära datan och memoskrivandet 

har för oss fungerat som ett klister som har hållit våra hypoteser nära den empiriska datan.  

2.6 Teoretisk känslighet 

För att kunna generera en teori som är grundad i data har vi ständigt behövt förhålla oss till de 

mönster som framträder med en öppenhet och lyhördhet. Redan i de inledande intervjuerna 

började vår teoretiska känslighet att växa fram i samband med att vår förståelse för de kategorier 

och mönster som framträdde tog vid. Vår teoretiska känslighet har guidat oss framåt i 

teorigenereringen genom att visa vilken typ av data som det behövs mer av härnäst (Hartman, 

2001: 97). Den teoretiska känsligheten har för oss fungerat som en vågskål i vilken vi vägt 

materialet och ställt oss frågande “är det här relevant och i så fall på vilket sätt?” (Hartman, 

2001: 97). Detta har hjälpt oss att inte pressa in vårt material i förutbestämda ramar utan de 

mönster som framträtt har kategoriserats och därmed förtjänat sin relevans. Att vara flera i 

forskningsprocessen menar Glaser (Hartman, 2001: 99) är en aspekt som också kan ha bidra till 

en ökad teoretisk känslighet. Vi ser en styrka i att vi är två som deltagit i arbetsprocessen då vi 

båda bidragit med energi samt att vårt samarbete resulterat i fler anteckningar och memos vilket 

bidragit till ett större jämförelsematerial. 
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2.7 Tempo  

I en GT ska förståelsen växa fram organiskt genom processen och denna ska underbyggas av 

det som framträder genom datan. En förutsättning för detta är tempo. I en GT behöver man vara 

inkännande för sitt eget tempo vilket bör ligga till grund för arbetstakten (Glaser 1978: 19). 

Anledningen till att tempot är betydelsefullt i en GT är för att teorin ska emergera och 

förutsättningen för det är att inte tvinga fram något. Att som forskare hantera tempot på ett 

fruktbart sätt skapar kreativitet, forskaren behöver med andra ord låta sig ta pauser och leva det 

liv hen gör utanför forskningen (Hartman, 2001: 101). Det teoretiska tempot har delvis varit 

problematiskt att följa då vi behövt förhålla oss till en relativt snäv tidsram som begränsat oss i 

att vara helt inkännande för vårt eget tempo. Vi ser däremot att det varit betydelsefullt att vi 

varit två i processen som kunnat stötta varandra när arbetet känts tungt och tagit över rodret när 

det ena av oss behövt vila.  

 

2.8 Etiska övervägande 

Vi kommer i det närmaste att presentera hur vi har förhållit oss till etiska överväganden. 

Forskning ska bidra till utveckling och inte komma någon till skada. Enligt Vetenskapsrådet 

(2002) kan god forskning bidra till förbättrade livsvillkor, sticka hål på fördomar samt ge mer 

kunskap till samhällsmedborgaren. Därmed sagt är det dock viktigt att beakta etiska aspekter 

under hela forskningsprocessen.  

 

Vi har i vår studie utgått från de fyra forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet 

formulerat. De två första är informationskravet och samtyckeskravet som handlar om att den 

som deltar ska vara informerad om studiens syfte samt att deltagandet är helt frivilligt och kan 

avbrytas när som helst (Vetenskapsrådet, 2002). De som visat intresse för vår studie har fått ta 

del av ett skriftligt informationsbrev där vi bland annat berättat vad studiens syfte är. I brevet 

har vi poängterat vad deras rättigheter är samt vilka skyldigheter vi har gentemot dem. Vi har 

delgivit en uppskattad tidsåtgång för intervjuerna, klargjort att allt deltagande är frivilligt samt 

att de kan välja att avsluta deltagandet när som helst utan att behöva ange anledning. 

Vetenskapsrådets två andra etiska principer gäller konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Dessa syftar till att det material vi samlat in i vår studie ska kodas för att bevara deltagarnas 

anonymitet samt att den data som samlas in endast får användas till den studie som vi uppgett 

(Vetenskapsrådet, 2002). Efter att studien är avslutad ska också den data som samlats in raderas. 

I informationsbrevet beskrev vi att deltagarna kan höra av sig om det är något som de inte vill 

ska tas med i studien. Vi underströk även att det insamlade materialet endast kommer att 

användas till den föreliggande studien och att materialet kommer att raderas vid 

studieförfarandets slut. Deltagarna i studien är anonymiserade vilket deltagarna också är 

underrättade om. I studien har vi valt att använda oss utav siffror istället för pseudonym då vi 

anser att siffror upplevs än mer anonyma än fingerade namn. Vart deltagarna bor eller var 

intervjuerna hållits är anonymiserat.  

 

Vid intervjutillfällena har vi strävat efter att skapa ett så avslappnat och tryggt samtalsklimat 

som möjligt. I samråd med deltagarna har vi valt plats för intervjuerna. Vi har bjudit på fika 

och vid samtliga tillfällen inlett intervjuerna med avslappnade samtal där vi också förklarat för 
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kvinnorna att de när som helst får fråga om de undrar över något samt avböja att svara. Då vi 

är två personer som intervjuat har vi tänkt på vår fysiska placering kring bordet. Vi valde att 

fråga respektive deltagare om vilken typ av placering som känns bekväm för henne. När vi 

berört känsligare ämnen har vi varit måna om att inleda frågan med information om typen av 

fråga. Varje intervju har även avslutats med att fråga hur de själva upplevt samtalet, detta för 

att vi ska få möjlighet att fånga in eventuella funderingar och kunna samtala kring dessa.  

 

Ett etiskt övervägande som vi har tagit ställning till är vilket namn på diagnosen vi använt oss 

av. Vid intervjuerna valde vi att fråga respektive deltagare om vilken benämning de känner sig 

bekväma med att använda. Då vi ville studera ett upplevt inifrånperspektiv ansåg vi att det var 

av vikt att presentationen av diagnosen går i linje med vilken benämning kvinnorna själv 

använder. Namnet på diagnosen kan ha olika betydelse för olika individer och genom att lyfta 

denna fråga vid intervjun sökte vi undvika att kliva någon på tårna. 

 

3. Genomförande 

I genomförandet av vår studie har syftet alltid varit att ta reda på vad det innebär att som kvinna 

vara diagnostiserad med borderline vilket är det som presenteras i kommande resultat. Vi vill 

här understryka att syftet besvaras om än på ett oväntat sätt. I föreliggande avsnitt kommer vi 

att gå igenom hur studien har genomförts, vi kommer att presentera hur genomförandet enligt 

GT ska gå till samt hur vi i vår studie praktiskt har tillämpat det. Hanteringen av data sker med 

hjälp av kodning, ett konstant jämförande samt memoskrivande. Kodningen av datan görs 

genom att forskaren kategoriserar materialet och fyller kategorierna med egenskaper som visat 

sig i den empiriska datan. Det konstanta jämförandet handlar om att forskaren hela tiden jämför 

sin data och på så sätt låter det mönster av hur kategorier hänger ihop växa fram. När mönster 

emergerar och kategorierna får namn samt egenskaper används memoskrivande. Detta görs för 

att hypoteser, potentiella mönster och analyserande tankar ska få plats och senare i analysen 

kunna användas som data.  Analysförfarandet sker i tre steg vilka benämns som öppna, selektiva 

samt teoretiska fasen. 

3.1 Öppna fasen 

Den öppna fasen tog sitt avstamp vid den första datainsamlingen och fortsatte fram tills att 

huvudangelägenheten framkommit samt att vi hittat den kärnkategori som förklarar hur 

huvudangelägenheten hanteras av deltagarna. I den inledande öppna fasen kodade och jämförde 

vi datainsamlingen från vårt första urval. I denna fas sökte vi efter kategorier och budskapet 

som vi följde var; ju mer desto bättre (Hartman, 2001: 40). Detta för att synliggöra så många 

eventuella kategorier som möjligt. Genom kodningen av datan har vi funnit kärnkategorin 

ansvarsstrategier vilken bygger på ett antal kriterier. Den skall vara central och nära knuten till 

huvudangelägenheten, den skall förekomma frekvent vilket innebär att den skall närvara ofta 

och representera ett mönster i datan samt att den skall vara relevant genom att relatera till övriga 

kategorier (Holton & Walsh, 2017: 88). Vi har jämfört kvinnornas utsagor med varandra, 

jämfört våra anteckningar och skrivit memos för att öppna den dörr där mönstret framträder.  
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Vår studies öppna fas utgjordes av 4 intervjuer. Vid intervjutillfällena har vi spelat in samtalen 

för att i stunden kunna vara öppna, lyhörda och närvarande i samtalet. Eftersom vi ska möta 

fältet förutsättningslöst valde vi att på förhand inte utforma en strukturerad intervjuguide. Vi 

valde istället att utgå från fem olika teman som ringar in livet och utifrån dessa låta deltagaren 

guida oss i samtalet. Våra teman bestod av diagnosen borderline i relation till vården, 

sysselsättning, vänskapsrelationer, familj och fritid. Under intervjuerna ställde vi följdfrågor 

på det kvinnorna berättade om, vi var noggranna med att förbli öppna och endast gräva djupare 

i det kvinnorna själva tog upp. Efter att den första intervjun var klar satte vi oss ned var för sig 

och skrev minnesanteckningar. När vi hade avslutat den andra intervjun skrev vi först 

minnesanteckningar och tog en stund var för sig för att på egen hand jämföra dessa med det 

tidigare datamaterialet. När vi kände oss grundade i våra egna tankar lyfte vi dem med varandra 

och jämförde datamaterialet sinsemellan. Efter det andra intervjutillfället var vi noggranna med 

att skriva ner alla potentiella kategorier, egenskaper och relationer mellan dessa i våra 

respektive memo-block (Holton & Walsh, 2017: 88–89, Hartman, 2001: 41). Vid våra briefing-

träffar redovisade vi för varandra de kategorier och egenskaper som vi funnit. Under dessa 

träffar skrev vi ner samtliga kategorier vi kunde urskönja, alla var i den öppna fasen viktiga och 

ingen sållades bort. Kodningsmomenten var desamma för intervju tre. Då vi spelat in 

intervjuerna lyssnade vi igenom dem på varsitt håll. Detta gjordes för att se om vi hade missat 

något av vikt.  

När samtliga anteckningar och memos var presenterade började vi kartlägga alla kategorier som 

vi fått fram. Fokuset var nu att finna huvudangelägenheten och kärnkategorin som svarar på hur 

deltagarna hanterar det som framträder som mest angeläget (Glaser, 2010: 132–133). Genom 

att söka efter mönster mellan de kategorier vi funnit i relation till den insamlade datan 

uppmärksammade vi ett antal utsagor som vittnades om i samtliga intervjuer. När vi gick 

igenom alla kategorier fann vi att vissa utsagor återkom mer frekvent än andra samt att dessa 

utsagor på ett eller annat sätt relaterade till varandra. Ur detta mönster kunde vi se att det som 

framkom som mest centralt i samtliga kvinnors utsagor var att det rörde olika typer av ansvar. 

Vi valde att genomföra ytterligare en intervju som gick till på exakt samma sätt som de tidigare. 

När vi jämförde våra minnesanteckningar och memos tillkom inget nytt, de mönster som börjat 

växa fram utmanades inte utan datamaterialet från sista intervjun fyllde på befintliga kategorier 

med egenskaper. Slutligen gick vi igenom allt datamaterial ytterligare en gång för att säkerställa 

att alla kategorier var funna. Vi transkriberade intervjuerna och kodade dem, jämförde det 

materialet med våra minnesanteckningar och jämförde allt med våra memos samt alla kategorier 

som vi funnit. Genom kodningen av datan har vi funnit kärnkategorin ansvarsstrategier vilken 

bygger på ett antal kriterier. Den är central och nära knuten till huvudangelägenheten kampen 

att hantera ansvar, den förekomma frekvent vilket innebär att den närvara ofta och 

representerar ett mönster i datan samt att den är relevant genom att relatera till övriga kategorier 

(Holton & Walsh, 2017: 88). När vi upplevde mättnad och funnit huvudangelägenheten samt 

kärnkategorin gick vi i enlighet med GT vidare till den selektiva fasen (Holton & Walsh, 2017: 

52; Hartman, 2001: 41). Nedan presenteras tabellen med huvudangelägenheten, kärnkategorin 

samt de kategorierna som framträdde i den öppna fasen.  
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Tabell öppna fasen 

Huvudangelägenhet Kampen att hantera ansvar 

KATEGORIER KODER 

Kärnkategori 

Alltid ansvar 

Engagemang i uppsökande av hjälp, vilja att förstå, ofrivilligt 

ansvarstagande i barndom, medberoende, utmana sig själv, viljan att 

överleva, självmordsförsök, konsekvenstänk, jobbar bort kriterier 

Gränsdragning Bryta destruktiva mönster, hit men inte längre, miljöombyte, varför ska 

jag må dåligt? Ställa och hålla ultimatum, säga nej, (bli) fri 

Självvärde Hulkens storasyster, mäktigt, intellektuell förståelse av det egna värdet, 

välja trygga relationer, rädd men gör det ändå, välja livet, otrygga 

relationer, våld i nära relation, visa sig svag, att bli mamma, jag vill 

känna att det är ett liv värt att leva.  

Vilja ha hjälp Vad är det för fel på mig, jag orkar inte med mina känslor längre, ni 

måste hjälpa mig, lägga sig platt för diagnosen, inte vilja bli lämnad av 

partner 

Erfarenhetsbaserade 

mönster 

Tidigare händelser påverkar idag, “inte konstigt”, uppväxtmiljö, 

tidigare relationell kunskap 

Försoning Kartlägga sin historia, acceptans, större förståelse för nyckelpersoner, 

förstå sig själv  

Diagnosen som tillgång 

och hinder 

Fysiska symtom förstås som ångest, behandling som hjälper, 

förklaringsram för känslor och beteende, bedömd utifrån diagnos, 

behandling för forskningens skull, samsjuklighet, jobba bort kriterier, 

lära sig att hantera känslor 

Livsstrategier Överlevnadsinstinkt, kontakt med psykiatri, tankekarta, medvetenhet, 

självskada, nyfiken på livet, miljöombyte, avsluta destruktiva 

relationer, följa mönster, kämpa, behandling, nya relationer, lyssna på 

experter - medicinering, vara aktiv trots sjukskrivning 

 

3.2 Den selektiva fasen 

I den selektiva fasen fick vi utnyttja vår tillämpning av det teoretiska urvalet i form av en ny 

intervjuguide. Då den selektiva fasen ämnar fördjupa kärnkategorin och de kategorier som 

relaterar till den använde vi oss av en semistrukturerad intervjuguide med mer direkt riktade 
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frågor gällande kärnkategorin kärnkategorin (Holton & Walsh, 2017: 88–89, Hartman, 2001: 

41). Det teoretiska urvalet i den selektiva fasen baserades på två intervjuer och fyra podcasts 

där kvinnor diagnostiserade med borderline intervjuades. Eftersom kärnkategorin 

ansvarsstrategier svarar upp mot huvudangelägenheten kampen att hantera ansvar 

koncentrerade vi oss på att lyssna efter ansvarsaspekter. I enlighet med GT ska de kategorier 

som inte relaterar till kärnkategorin falla bort under denna fas (Thornberg, Forslund & Frykedal 

2009: 46). Kategorin diagnosen som tillgång eller hinder fick genom det ständiga jämförandet 

ett nytt namn där egenskaperna samsjuklighet och behandling för forskningens skull föll bort. 

Dock tillkom egenskaperna det är okej att känna och diagnos som förklaring ej definition då 

dessa var något som tydligt trädde fram ur datamaterialet. Benämningen för kategorin ändrades 

till psykosocial förståelse av diagnosen. Vi kunde se att dess egenskaper berörde på vilket sätt 

individen förstår såväl diagnosen i sig som orsakerna till denna. 

I den selektiva fasen använde vi oss löpande av den jämförande metoden där vårt empiriska 

material, våra kategorier, minnesanteckningar och memos fyllde kärnkategorin och 

de relaterade kategorierna med ytterligare egenskaper. Kärnkategorin fick en allt tydligare form 

och vi började se att ansvaret var konstant närvarande, det fanns aldrig inte ansvar. Samtliga 

relationer, mönster, idéer, tankar och teori-modeller var vi noggranna att skriva ner i våra 

memoblock för att kunna ta med oss dessa in i den teoretiska fasen.  

Vid det här laget hade vår teoretiska känslighet utvecklats vilket var till hjälp i sorteringen av 

vår empiriska data. Vi var väl inlästa på vårt datamaterial, våra kategorier och de mönster som 

framträtt vilket gjorde det lättare att avgöra huruvida den nya datan utökade teorin, fyllde på 

det som redan existerade eller tillförde något nytt. När vi kodat det nya materialet gick vi 

igenom allt datamaterial och alla anteckningar ännu en gång vilket inte resulterade i något nytt. 

Det visade på att vi uppnått mättnad i den selektiva fasen.  

3.3 Den teoretiska fasen 

I denna fas är syftet att lyfta analysen till en mer abstrakt och teoretisk nivå där de teoretiska 

koderna konceptualiseras. Det är av vikt att den teoretiska fasen uppnår den förklarande 

aspekten (Holton & Walsh, 2017: 51). När vi har gått igenom vårt datamaterial, våra 

minnesanteckningar samt memos har vi hela tiden försökt klargöra vad det är som faktiskt 

händer och hur kvinnorna hanterar det (ibid.). Vi har hela tiden varit noggranna med att förhålla 

oss ärliga till och nära den empiriska datan när vår modell vuxit fram. Vi vill här ta tillfället i 

akt att understryka att vår teoretiska modell teoretiserar vad som händer och hur problem 

praktiskt hanteras inom området kvinnor diagnostiserade med borderline. Den är således inte 

ett faktum utan syftar snarare till att förklara beteenden, vara relevant för individer inom 

området samt möjlig att modifiera varefter nya data tillkommer (Glaser, 2001: 145).  

Genom denna fas har vi burit med oss frågan: Hur relaterar koderna till övriga kategorier och 

hypoteser? I den teoretiska fasen, menar Holton och Walsh (2017: 109) att samtliga nedskrivna 

memos hjälper forskaren att skapa en teoretisk ordning och sedermera mognad i den 

emergerande teorin. Här har det varit av största vikt för oss att gå igenom memosarna som 

skrivits kontinuerligt under hela processen och använda dem i ett konstant jämförande av 
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kategorier, koder och egenskaper. Det är av yttersta vikt att alla delar förtjänar sin relevans i 

den grundade teorin (Holton & Walsh, 2017: 53, 106). I takt med att vi samlat in mer material 

och jämfört det med våra memos har samtliga kategorier grundats i data. De delar som tar plats 

i teorin har visat förtjäna sin relevans då alla ingår i det mönster som successivt framträtt. 

Då vi hade ett gediget empiriskt material valde vi att skriva ner alla kategorier och dess 

egenskaper var för sig för att sedan lägga till våra memos med pilar till de olika kategorierna 

som relaterade till varandra. När vi jämförde tidigare datamaterial med våra hypoteser, ställde 

alla kategorier mot varandra och materialet samt formulerade nya hypoteser kring ytterligare 

led i “hanteringskedjan” ledde det till att kärnkategorin alltid ansvar ändrades till 

ansvarsstrategier. När vi jämförde hela materialet med våra hypoteser fick vi en ökad förståelse 

för vårt material. Kategorin vilja ha hjälp utvecklades till en egenskap inom kategorin 

livsstrategier. Viljan att ha hjälp uppenbarade sig i samtliga kvinnors utsagor genom att de 

aktivt sökt vård för sin psykiska ohälsa. Aktivt söka vård är en livsstrategi att ta till när den egna 

kunskapen om hur livssituationen kan förbättras inte finns. Då söker sig kvinnorna till personer 

som besitter den kunskapen och genom livsstrategin vilja ha hjälp tar de ansvar för sig själva. 

Vi har ovan beskrivit hur vi har förhållit oss ärliga till vår empiriska data samt hur kodningen 

och analysen gått till i vår studie. I nästa kapitel kommer vi att presentera studiens resultat som 

vuxit fram genom den öppna, selektiva och teoretiska fasen.  

4. Resultat 

I detta kapitel kommer studiens resultat att presenteras. Inledningsvis redogör vi för vår 

teoretiska modell. Vi går sedan vidare till att presentera kärnkategorin ansvarsstrategier som 

har framträtt ut datan. Därefter redogörs de övriga kategorier som framträtt och hur dessa 

relaterar till kärnkategorin samt hur de inbördes relaterar till varandra. Kapitlet avslutas därefter 

med en sammanfattning av resultatet. 
 

4.1 Vår teoretiska modell  

Studiens syfte är att ta reda på vad det innebär, att som kvinna, vara diagnostiserad med 

borderline. Nedan presenterat resultat vittnar om att borderlinediagnosen som sådan tar en 

perifer plats i livet. När vi ställt frågor har det varit i relation till diagnosen, de svar vi fått och 

det samtalen kretsat kring har handlat om livet, hur olika livsaspekter hanteras, vad kvinnorna 

upplever som problematiskt samt vad respektive kvinna erfarit. Det mest angelägna som 

framträtt ur datan är kampen att hantera ansvar, vilket är studiens huvudangelägenhet. Kampen 

att hantera ansvar hanteras genom kärnkategorin ansvarsstrategier vilket i sin tur relaterar till 

kategorierna, livsstrategier, psykosocial förståelse av diagnos, försoning, gränsdragning, 

erfarenhetsbaserade mönster samt självvärde. Samtliga kategorier förtjänar sin relevans i 

teorin.  
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Figur 1. Teoretisk modell över vår grundade teori  

 

4.2 Kärnkategorin ansvarsstrategier 

I den emergerande modellen har det mest angelägna i kvinnornas berättelser rört olika typer av 

ansvarstagande. Deltagarna i studien har inte explicit uttryckt detta men i lyssnandet till och 

kodningen av materialet är kampen att hantera ansvar ett ständigt återkommande tema. 

Intervjuerna har rört olika livsteman i relation till diagnosen borderline. Detta till trots har få av 

de utsagor vi tagit del av uttryckligen berört diagnosen och istället kretsat kring att ta sig fram 

i livet. I intervjuerna har samtalen berört ämnen som att behöva ta ansvar, vilja ta ansvar, kunna 

ta ansvar samt förlusten av ansvar. Kampen att hantera ansvar framträdde således som 

deltagarnas huvudangelägenhet vilken hanteras genom kärnkategorin ansvarsstrategier.  

 

Kärnkategorin ansvarsstrategier bör i teorin förstås som att ansvaret alltid befinner sig på ett 

kontinuum: ← ansvar för andra - ansvar gentemot mig själv →. Något inte ansvar finns där inte 

utan det handlar om vilken typ av ansvar som kvinnan tar. Ordet ansvar kan i vardagligt tal 

tolkas som synonymt med börda, skyldighet eller plikt. Ordet ansvar i kärnkategorin 

ansvarsstrategier ska i vår studie primärt läsas som än mer mångfacetterat. Ett oproportionerligt 

stort ansvar som läggs på ett barn är en börda samtidigt som en ansvarsstrategi även kan vara 

en salutogen faktor för individen själv vilket vårt resultat visar. Ansvarsstrategier handlar enligt 

vår terminologi centralt om hur ansvar hanteras. Det handlar om ansvaret för mig själv, ansvaret 

för andra samt förvaltandet av ansvar. Ansvarsstrategier kan också innebära ett konstruktivt 

ansvarstagande för andra då beslutet om att ta ansvar grundas medvetet i den egna individen. 

 

Vi kommer i det närmaste att förklara ansvarsstrategiernas egenskaper ansvar för sig själv 

samt ansvar för andra. I vår empiriska data finns ett tydligt då och nu i relation till 

ansvarstagande. I datan har vi funnit att ansvarstagandet har pendlat mellan att vara riktat mot 
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någon annan till att vara riktat mot individen själv. Det “omedvetna” kännetecknas främst av 

ansvaret för någon annan, exempelvis i relationer som kantats av medberoende där kvinnan 

själv åsidosatt sina behov. Intervjudeltagare 5 exemplifierar detta: 

 

“mina kompisar har inte tagit, jag har gett dem tid för att jag inte tycker att min tid är… känns 

som att jag kastat bort massa tid…”.  

 

Citatet visar hur kvinnan tidigare, kanske omedvetet, navigerat i ansvarsstrategier där hon tagit 

ansvar för andra då hon inte såg värdet i hennes egen tid. Vi har sett att det skett en glidning i 

ansvarstagandet, i vilket det finns ett omedvetet (då) och ett medvetet (nu). Ta ansvar för andra 

som ansvarsstrategi synliggörs i citatet nedan:  

 

“Jag sa ju inte att jag inte sov på nätterna [...] vi hade fått barn och min man hade fått sitt 

sjukdomsbesked öhm, och jag bytte jobb, det hände mycket [...] Men det blev liksom, det blev 

tungt för mig. Och sen när min man blev sjuk så måste jag ju sätta mig själv åt sidan helt och 

hållet så då, då, glömde jag bort att ta hand om mig själv och bara fungera som en robot” - 

Podcast 1 

 

Ovan nämnda citat och nästkommande citat visar båda på en retrospektiv medvetenhet om hur 

hanterandet av deras ansvar har fungerat. Nästkommande minnesanteckning belyser hur 

navigeringen mellan ansvar för sig själv och ansvar för andra kan göras:   

 

Hon berättar att hon alltid funnits där för alla i sin omgivning. Hur illa de än behandlat henne 

har hon alltid förlåtit och fortsatt finnas där → känner sig utnyttjad. Försöker idag tänka på sitt 

eget mående och gör det som hennes energiförråd tillåter. - Minnesanteckning intervjutillfälle 6 

 

Minnesanteckningen visar att kvinnan har en medvetenhet om hennes behov. Medvetenheten 

synliggörs i att kvinnan idag har skiftat ansvarsstrategi genom att ta ansvar för sig själv och vad 

hon behöver för sitt eget välmående. Ansvaret för sig själv som ansvarsstrategi visar sig i 

resultatet relatera till en självmedvetenhet. Ytterligare en ansvarsstrategi i hanteringen av 

ansvar visar sig genom egenskaperna engagemang i uppsökandet av hjälp. När kvinnorna 

berättat att de inte orkar med livet som det är just nu görs ansvaret för sig själv genom ett 

engagemang i uppsökandet av hjälp. Citaten nedan illustrerar egenskapen: 

“det här är min sista utväg, annars dör jag, jag stod med näsan vid dörren [behandling] och 

tänkte - ta mig!” Intervjudeltagare 2 

“jag klarade inte av att leva med de här känslorna… jag orkar inte. Det här var den sista 

lösningen jag hade, det låter traumatiskt men det var verkligen sån” Intervjudeltagare 5 

 

När kvinnorna upplever att de själva inte har verktygen för att lösa sin situation tar de ansvar 

för sig själva genom att söka hjälp hos de personer som kvinnorna vet har kunskap om 

verktygen de kan behöva.   
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Resultatet har visat att det ständigt handlar om hur kvinnorna hanterar ansvaret och hur de 

navigerar i ansvaret för sig själv kontra ansvaret för andra. Hur detta hanteras presenteras i 

kommande delar i vilka vi redogör för respektive kategori som framträtt. När kategorierna har 

presenterats redogör vi för deras interna relationer för att sedan avsluta kapitlet med en kort 

sammanfattning.  

4.3 Livsstrategier 

Kategorin livsstrategier handlar i stort om hur olika delar av livet hanteras. Vi har funnit att 

kategorin bygger på egenskaper som berör bland annat uppsökande av hjälp, nyfikenhet på 

livet, avsluta destruktiva relationer samt kämpa. Egenskaperna i kategorierna kan verka som att 

de tar sig uttryck på olika sätt. Vi har funnit att samtliga egenskaper faller inom ramen för 

livsstrategier som kategori.  

 

8 av 10 kvinnor berättar om tomhetskänslor vilka de hanterar genom shopping, självskada, aktiv 

sysselsättning samt medicinering. Kvinnorna berättar att de i tidig ålder kände att något inte var 

rätt och att det en dag blivit ohanterligt vilket fått dem att känna att de måste få hjälp. Det aktiva 

vårdsökandet har varit en central livsstrategi för att hantera problemet med deras upplevda 

psykiska ohälsa. Behovet av livsstrategier har även visat sig tydligt i relation till struktur i livet. 

För att inte ta ett förhastat beslut eller förtränga något viktigt som kan få negativa konsekvenser 

har livsstrategier även inbegripit tankekartor och aktivt konsekvenstänk, vilket visas i citatet: 

“Jag är en känslomänniska, känslomässigt instabil, men jag kan för det mesta dels hantera det... 

jag har lagt upp en plan för konsekvenstänk, en tankekarta för att förstå hur jag bemöter andra 

och hur det påverkar relationer eller andra delar i livet.” Intervjudeltagare 2  

Citatet vittnar om att deltagare 2 tagit ansvar för att medvetandegöra hur hon agerar och hur 

hon kan hantera det. För att inte göra något förhastat använder sig deltagaren av en tankekarta 

vilket för henne fungerar som en livsstrategi för att kunna upprätthålla en fungerande struktur i 

såväl relationer som i vardagen. Centralt för samtliga kvinnor är att de uttrycker att de har en 

stark vilja att må bra. Vad “bra” innebär för respektive kvinna preciseras aldrig men samtliga 

uttrycker att de vill leva ett liv utan de psykiska lidanden som de upplevt sedan år tillbaka. En 

röd tråd som löper genom materialet är kvinnornas kamp för att få hjälp och behandling. 

Intervjudeltagare 6 berättar om kampen att få hjälp av psykiatrin:  

 

“… jag har verkligen kämpat, det har varit tufft alltså. Ja, ja har träffat psykologer under typ 

hela mitt liv… men ehm, fått medicin och så men det har inte hjälpt. Jag bara kände att det kan 

bara inte va så här de ska va... så då kontaktade jag en annan...alltså annan mottagning och… 

bara sa nu får ni hjälpa mig” 

 

Den starka viljan att må bra hanteras av intervjudeltagare 6 genom att upprepade gånger aktivt 

ta kontakt med psykiatrin. En annan livsstrategi att hantera viljan att må bra har varit tankar på 

självmord. Synen på självmord som ett medel för att slippa lidande kan ses som en livsstrategi 

när livet som det varit hittills inte känns värt att leva. Tankar på att begå självmord, som 

livsstrategi, fungerar för deltagare 4 som ett sätt att ta kontroll över sin situation och i längden 

ta ansvar för sig själv. 
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“Jag har ett 30-års avtal med mig själv, den gjorde jag när jag var, för alltså några år sen, 

kommer jag inte må bättre innan 30 kommer jag att ta livet av mig. Så det har aldrig varit, jag 

har aldrig varit att jag tar livet av mig nu nu nu, men när jag blir 30 kommer jag att ta livet av 

mig. (...) Jag har ju pratat med mina närmaste, ehh, och informerat dem. Inte så jag lägger massa 

ansvar på dem men jag har liksom sagt till min partner, såhär är läget, det här är det som händer 

utifall att så får ni köra mig till psykiatrin.”  

 

Deltagare 4 har slutit avtal med sig själv vilket tyder på att hon, för sig själv, har satt upp en 

gräns för sitt psykiska lidande. Denna gräns visar att livsstrategier kan ta sig uttryck på en rad 

olika sätt men att samtliga relaterar till ansvarsstrategier och hur olika typer av ansvar tas. 

Vidare i intervjun berättar deltagare 4 att hon trots tankarna på att avsluta sitt liv planerar för 

sin framtid:  

 

“Det är väl undermedvetet medvetet val att planera saker fram tills efter jag är 30. Om det är så 

att jag har planer efter att jag fyller 30 är chansen större att jag tar mig över den här 

födelsedagen.”.  

 

Deltagare 4 visar i citatet upp flera aspekter av livsstrategier såtillvida att hon har en riktadhet 

framåt och planerar för sin framtid. Hon poängterar vikten av att ha saker inplanerade för att 

öka möjligheten att ta sig förbi födelsedagen. Självmord som livsstrategi är ett sätt att hantera 

livet på samtidigt som livsstrategierna att kämpa och framtidsplanering figurerar parallellt.  

De olika livsstrategier som presenterats ovan relaterar samtliga till kärnkategorin 

ansvarsstrategier. Citaten från kvinnorna vittnar om ett upplevt lidande vilket kan befinna sig 

inom samtliga delar av livet samtidigt som de har olika livsstrategier för att hantera dessa. Det 

är ett faktum för kvinnorna att de lider av känslor av tomhet, uppgivenhet samt frustration över 

sin situation. Trots känslor av hopplöshet har de format olika livsstrategier för att själva 

möjliggöra en väg framåt. Relationen mellan ansvarsstrategier och livsstrategier kan sägas 

vara avhängiga varandra. En människa kan inte planera och genomföra en livsstrategi utan att 

själv ta ansvar och vara delaktig i denna. Samtidigt kräver ansvarsstrategier att individen har 

verktyg att ta till för att möjliggöra ett ansvarstagande. 

  

4.4 Psykosocial förståelse av diagnos 

Begreppet psykosocial förståelse innebär att kvinnorna förstår sin diagnos och problematik 

utifrån ett socialt och miljömässigt perspektiv snarare än ett psykiatriskt medicinskt perspektiv. 

Kategorin psykosocial förståelse av diagnos innefattar egenskaperna förklaringsram för 

beteenden och känslor, diagnos som förklaring ej definition, det är okej att känna, behandling 

som hjälper, jobba bort kriterier, lära sig att hantera känslor. Dessa egenskaper synliggörs i 

vårt datamaterial när kvinnorna talar om diagnosens plats i livet. Kvinnorna som har genomgått 

behandling för diagnosen borderline berättar att den möjliggjort för dem att skapa en ökad 

förståelse för dem själva. Det empiriska materialet vittnar även om att diagnosen i sig utgör ett 

sätt att hantera hennes upplevda problematik på. I citatet av intervjudeltagare 4 beskriver 

kvinnan vad diagnosen innebär för henne: 
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“När jag fick diagnosen var det mycket lättare att hantera den för då fattade jag, det är något fel, 

men jag är inte den här hemska personen, jag blir den hemska personen. Det har blivit att hantera, 

då har själva agerandet blivit lättare att hantera...” 

Citatet vittnar om att diagnosen leder till att kvinnan upplever hennes liv mer hanterbart. Datan 

vittnar dock om motsättningar i förståelsen av diagnosen där psykiatrin säger “lägg dig platt 

för diagnosen” (Intervjudeltagare 2) och samtliga kvinnor poängterar att “jag är inte min 

diagnos”. Kvinnorna förstår diagnosen som ett tillstånd vilket går att arbeta med och hantera 

för att en dag kanske bli av med diagnosen. När kvinnorna förstår diagnosen som psykosocial 

görs detta med förklaringar i erfarenheter, vilket närmare kommer att förklaras under kategorin 

erfarenhetsbaserade mönster. Vid intervjutillfälle 2 berättar deltagaren om hennes 

dysfunktionella uppväxt som kantats av kriminella vuxna, stökigt kompisgäng, 

ätstörningsproblematik och övergrepp och understryker att: 

 

“det är inte konstigt att jag sitter där jag gör idag, det (bakgrunden) har påverkat [...] som jag 

förstått det är borderline kopplat till trauman, att man inte fått det man behövt under uppväxten, 

tillstånd man är i men växer ur”.  

 

Den psykosociala förståelsen av diagnosen visar att kvinnorna har kunnat skapa verktyg i hur 

de kan ta ansvar för sig själva i relation till diagnosen. För att bli diagnostiserad krävs det att 

du uppfyller X antal kriterier men kvinnorna betonar att genom behandling, ökad medvetenhet 

och verktyg för att hantera känsloregleringen kan diagnosen arbetas bort vilket ett citat av 

intervjudeltagare 6 synliggör: Jag uppfyllde rätt många kriterier men jag har även jobbat bort 

kriterier för det kan man ju göra med borderline.”. Citatet från intervjudeltagare 6 visar att den 

psykosociala förståelsen av diagnosen gör att kvinnan förstår diagnosen som relativ snarare än 

definitiv då den går att arbeta bort. Den psykosociala förståelsen av diagnosen gör således att 

kvinnan kan ta ett ansvar över sin situation och jobba bort kriterier. 

 

4.5 Försoning 

Kvinnornas berättelser vittnar om en uppväxt med olika grader av otrygga inslag där kvinnorna 

som barn har fått ta ett ansvar för andra. Det otrygga har innefattat fosterhemsplaceringar, våld, 

övergrepp, psykiskt sjuka föräldrar, missbruk, skilsmässa, frånvaro av signifikanta andra och 

ensamhet. Majoriteten av kvinnorna har berättat om att i behandlingen har de fått med sig att 

“det är okej att känna”. En av deltagarna upplevde att hon behandlades objektivt av 

terapeuterna men konstaterar att hon från behandlingen tagit med sig insikten att det är okej att 

känna.  För vissa kvinnor har denna insikt möjliggjort för dem att kartlägga sin historia och 

bakgrund. Intervjudeltagare 5:  

“När jag fattade, eller fick en förklaring till varför jag mår skit började jag se mönster från när 

jag var liten i hur morsan var… amen hon kunde dra iväg på nätterna och ja visste liksom inte 

om hon skulle komma hem. Det var liksom så det var, men det har påverkat mig idag.” 

När kvinnorna kartlagt sin historia och därigenom fått en förståelse för den kontext de ingått i 

som barn har flertalet kvinnor verkat landa i en slags acceptans för vad som varit. Vi har kunnat 

se en glidning i hur ansvaret tas beroende på denna acceptans. När de kvinnor som kartlagt sin 
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historia och fått mer förståelse om sin bakgrund visar de på att ansvaret idag kommit att glida 

mer mot ansvar för sig själv. Samtidigt som kvinnorna lyfter dysfunktionella uppväxter som 

kantats av trauman och olika grader av otrygghet vittnar deras berättelser om en typ av försoning 

med deras förflutna. I våra minnesanteckningar från intervjutillfälle 2 berättar deltagaren att:  

“hon inte hade den bästa mamman, hon hade PTSD och såg inte henne när hon hade självskadat 

eller efter att hon hade blivit utsatt för övergrepp. Men hon har efter samtal med mamman ändå 

en god relation med henne idag.” 

 

Att acceptera vad som varit innebär ett ansvarstagande över hur kvinnan själv hanterar sin 

historia och vilken relation hon vill ha i framtiden med nära anhöriga. Försoningen handlar inte 

om att den som gjort en illa ska be om förlåtelse utan snarare om hur kvinnan själv ansvarar för 

sin riktadhet och synen på sin historia. Arbetet som kvinnorna har gjort med sig själva genom 

behandlingen samt på egen hand har ökat medvetenheten vilket för somliga av kvinnorna 

möjliggjort att öppnat upp för att se tillbaka på sin historia genom nya perspektiv vilket för 

kvinnorna i vår studie resulterat i att de kan urskilja deras eget ansvar kontra andras ansvar i 

olika situationer. Intervjudeltagare 4 berättar:  

 

“Jag älskar min mamma, hon är fantastisk men hon har också varit en jättedålig mamma... och 

det är jag ganska lugn i, jag tror hon har ganska större kval i det än jag har (...). Någonstans är 

jag väldigt arg och någonstans är det såhär amen jag fattar, jag förstår hennes agerande, det 

ursäktar henne inte... men jag kan förstå…Hon skäms helt otroligt mycket och det har hon alltså 

liksom det får hon göra, det är jag helt okej med.” 

 

Det citatet ovan visar är att när kvinnan accepterar det som varit försonas hon med en del av sin 

historia. Genom perspektivtagandet kan hon urskilja vilket ansvar hon, respektive hennes 

mamma, har i barndomen. Medvetenheten möjliggör för henne att navigera i ansvaret och hon 

kan således kliva ur ansvaret för andra och istället ta ansvar för sig själv.  Försoning kan vi 

också se i relation till själva diagnostiseringen. Vid upplevelser av starka känslor, kaotisk 

ungdomsperiod, relationella problem, destruktiva relationer samt en hopplöshet för känslan av 

att livet inte är värt att leva synliggörs en sammanlänkande känsla av kontrollförlust. Kvinnorna 

har berättat om olika livsstrategier i försök att hantera situationerna men utan att nå resultatet 

att må bättre. När de fått diagnosen borderline har det för vissa inneburit en försoning med sig 

själva: 

 

“Det har varit lättare för mig att acceptera att det inte är min personlighet som är fel. 

Borderlinebeteendet är inte mitt fel. Det finns en anledning som inte är jag, det finns en anledning, 

det blir hanterbart.” Intervjudeltagare 5 

I citatet berättar kvinnan att diagnosen har fungerat som en förklaringsram för hennes mående 

och beteende. Kvinnan har med hjälp av förklaringsramen skapat en acceptans för hennes 

problematik och en förståelse för att problematiken är en sak och hennes personlighet en annan. 

Försoningen med sig själv som förklaringsramen givit henne gör problematiken mer hanterbar 

vilket möjliggör för henne att ta kontroll och ansvar över hur problematiken kan hanteras.  

 



20 
 

4.6 Gränsdragning  

I relation till kärnkategorin ansvarsstrategier står kategorin gränsdragning vilket samtliga 

kvinnor lyfter fram. Som ett led i kampen att hantera ansvar står gränsdragning genom vilken 

kvinnan tar ansvar för sig själv och sitt mående. Gränsdragning tar sig uttryck på olika sätt, den 

visar sig i relation till andra och i relation till sig själv. Att hantera ansvar genom gränsdragning 

har visat sig innebära ett ökat självvärde, känsla av styrka, rädsla, smärta och frihet. 

Gränsdragning hanteras bland annat genom att själv bestämma vilken plats diagnosen ska få ta 

i livet. I podcast 3 berättar en kvinna om hur hon gör gränsdragning i relation till sin diagnos: 

“Jag låter inte borderline få bestämma, det är jag själv! [...] Din diagnos ska inte stoppa dig.”. 

Kvinnan hanterar ansvaret för sig själv genom att göra en gränsdragning mot diagnosen där 

hon understryker att det är hon själv som ska bestämma över och leva sitt liv, inte diagnosen. 

Gränsdragning görs även gentemot andra vilket intervjudeltagare 2 berättar om när hon ställer 

ett ultimatum i en relation som hon upplever som destruktiv: 

 

“Går du igen, då går du för att inte komma tillbaka och jag höll det. Så viktigt att jag kunde stå 

fast vid det, där känner jag mig som Hulkens storasyster, nej nu räcker det!” 

 

Nästa citat från intervjudeltagare 1 synliggör gränsdragningen mot andra än mer. Deltagaren 

förklarar hur hon hanterar gränsdragning när hon satte ner foten gentemot sin partner: 

 

“Förra våren sa jag ifrån, bara en vanlig konflikt man har som par, oense om något man ska 

göra hemma. Var stressad för jag hade en deadline dagen efter så jag sa bara helt enkelt ifrån, 

det du begär och det du vill tänker jag inte göra, inte idag jag är stressad… jag sa verkligen nej 

och då...ja då smällde det [kvinnan blev slagen] ... Det var första gången jag satte ner foten på 

det sättet [...] Det kändes mäktigt, jag är ganska stolt ändå.”. 

 

När gränsdragning görs framstår det som ett sätt att hantera ansvaret för sig själv genom att 

kvinnan tar kontroll över sin situation och står upp för sig själv. Resultatet av de olika typerna 

av gränsdragning ser olika ut för respektive kvinna men känslan av att dra en gräns för vad som 

tolereras påminner om varandra. Det skall och bör inte förringas att gränsdragningar kan vara 

problematiska att genomföra och riskera att leda till skadliga konsekvenser. Detta till trots 

framträder gränsdragning i samtliga fall ha positiva effekter för kvinnorna. Intervjudeltagare 6 

belyser att “samtidigt som jag gick [emotionellt] sönder där var det så befriande” vilket visar 

på det svåra och positiva i gränsdragningen.  

 

4.7 Erfarenhetsbaserade mönster  

Erfarenhetsbaserade mönster handlar om hur kvinnorna förstår sin del av sin historia och hur 

det i sin tur påverkar hur ansvarsstrategier görs. Erfarenhetsbaserade mönster utgör den väv i 

vilken kvinnornas livsmönster skapats. Gemensamt för samtliga kvinnor är att de har 

erfarenheter och upplevelser från barndomen som innefattar kriminalitet och 

missbruksproblematik hos föräldrar, fosterhemsplaceringar, övergrepp samt otrygga 

anknytningar. Erfarenhetsbaserade mönster görs främst genom egenskapen tidigare händelser 

påverkar idag: få förklaringar till varför människor agerat som de gjort, orsakssamband i 
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uppväxtmiljö då och nu samt var den tidigare relationella kunskapen härrör från. Detta 

synliggörs i ett citat av intervjudeltagare 2: 

“... [separationsångest] men det vet jag ju, det är ju min pappas .. när jag var liten visste jag inte 

hur pappa såg ut. Sen kom han tillbaka, ren och fräsch med en ny kvinna, han kom aldrig själv. 

Pappa var också ensam när han växte upp, det fanns ju en orsak till varför han var som han var. 

Vad var det som gjorde att jag inte hamnade där? Jag kunde lika gärna vara som han.”. 

 

I erfarenhetsbaserade mönster söker kvinnan kartlägga sin historia för att få en förklaring till 

orsaken för hennes känslor och beteenden. I kategorin erfarenhetsbaserade mönster hanterar 

kvinnorna synen på sig själva genom att se till vad som varit och hur det har påverkat deras 

situation fram till idag. Kategorin relaterar även till symtomkriterierna för diagnosen borderline. 

Samtliga kvinnor berättar att de känner igen sig i kriterierna men när de ser tillbaka till 

barndomen uppmärksammar de att olika tankar, känslor och beteenden relaterar till tidigare 

händelser. Erfarenhetsbaserade mönster är ytterligare ett led i kampen att hantera ansvar vilket 

hanteras genom att se till vilka tidigare händelser som påverkar idag: 

 

“... separationsångesten är en egen sak som beror på en egen sak, och sen att jag är misstänksam 

beror på en helt annan sak, det går att koppla till olika händelser det är liksom inte samma sak.” 

Intervjudeltagare 1 

 

Kartläggningen av historien gör att kvinnorna får en ökad medvetenhet om deras egna 

livsmönster. Diagnosen tar här sekundär plats där den utgör en förklaringsram för deras 

upplevda problematik medan förståelsen för sina erfarenhetsbaserade mönster ger kvinnorna 

en ökad förståelse till varför de kan känna som de känner. Vårt empiriska material visar att 

kvinnorna relaterar sina nuvarande mönster till erfarenhetsbaserade mönster vilket 

intervjudeltagare 6 beskriver: 

 

“det är jävligt svårt för mig [tillit i relationer] men… alltså, bara att veta varför gör ju liksom 

det mer hanterbart… det är ju som att hela tiden påminnas om när han hotade mig...” 

 

Citatet belyser hur kampen att hantera ansvar görs av kvinnan genom erfarenhetsbaserade 

mönster. Genom att se bakåt i tiden och kartlägga vad som varit visar kvinnan idag på ett ansvar 

för sig själv i det avseendet att kvinnan genom kartläggningen skapar en förståelse för 

eventuella ursprungliga orsaker till känslorna vilket gör dem mer hanterbara.  

 

Erfarenhetsbaserade mönster underlättar ansvarsstrategier genom att det synliggör för 

kvinnorna vilken plats de tagit i sin historia. Att kartlägga erfarenhetsbaserade mönster fungerar 

som ett led i kampen att hantera ansvar då ansvaret för andra kontra ansvaret för sig själv blir 

tydligare. För kvinnorna fungerar detta som en navigering i vilken typ av ansvar de kan och vill 

ta i sina relationer idag.  

4.8 Självvärde 

Kategorin självvärde har i materialet visat sig fungera som en kompass i kampen att hantera 

ansvar. När kvinnorna berättar om situationer där de på olika sätt tagit ansvar för sig själva och 
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sin egen situation tänds en gnista i deras ögon. Självvärde som kompass betyder att när 

kvinnorna är medvetna om sitt eget värde möjliggörs ett ansvar för sig själv. Deltagarnas 

medvetenhet om självvärdets betydelse synliggörs i citat från deltagare 1:  

“Bättre att jobba på självvärde som kan ligga mycket till grund för olika besvär och sånt...Det 

kanske är en gemensam nämnare för folk som får borderline. Alltså att man har dåligt självvärde 

och utagerar det på olika sätt, både kvinnor och män, men att det egentligen inte själva diagnosen 

utan att det finns nån brist på självvärde liksom.” 

När kvinnorna vågar och klarar av att stå upp för sig själva och inte enbart ta ansvar för andra 

har vi i samtliga fall observerat att något hänt hos kvinnorna. Det är i själva gränsdragningen, 

ställningstagandet, ansvaret för sig själv som självvärdet görs synligt. Citatet från 

intervjudeltagare 4 exemplifierar detta: 

“Ibland kan jag känna mig som superwoman, det var skönt att kunna säga ifrån, nu mår jag bra. 

Men jag tänker inte oj vad duktig jag är, eller vad bra jag är, kanske duktig men inte bra. Sen 

också, amen det är då med det här projektet, stå på scen framför massa människor. Jag är snygg, 

jag är cool och jag har själv skapat den här grejen. Det var sjukt mäktigt. Jag var extremt stolt.”  

Vi kan se att det finns en ambivalens i relation till kategorin självvärde. Samtidigt som 

kvinnorna berättar om tillfällen då de känner sig oövervinneliga märks det i utsagorna att det är 

problematiskt för kvinnorna att låta stoltheten över vad de gör grunda sig i dem själva. I 

kommande minnesanteckning från intervjutillfälle 3 synliggörs vad självvärdet hos kvinnan gör 

i gränsdragningen gentemot sin far: 

X pratar om den ökade förståelsen för hur pappan fungerar och menar att hon inte behöver vara 

honom till lags när hon själv mår dåligt av det. X har skapat en förståelse för pappan och satt det 

i relation till sig själv: “men vem är han? Varför ska jag må dåligt?”.  

Kvinnan berättar att hon tidigare konstant varit till lags på bekostnad av sitt eget välmående 

men att hon idag säger ifrån då hon själv vill må bra vilket synliggör ett självvärde när gränsen 

dras. I vårt material har vi fått ta del av självvärdets närvaro och hur det påverkar kvinnornas 

ansvarstagande. När självvärdet är bristande har de tagit på sig ett större ansvar för andra. Men 

när självvärdet är närvarande och de klarat av att sätta gränser tar de ansvar för sig själva vilket 

framträder som att fungera som ett konstruktivt ansvar.   

Ytterligare en aspekt av självvärde relaterar till känslan av att vara behövd av andra. Flertalet 

av deltagarna är mammor vilket samtliga framhåller som en faktor för ökat självvärde. Att vara 

mamma innebär att vara i beroendeställning gentemot sitt barn och att samtidigt finna ett större 

syfte med livet. I samtalet med deltagare 1 berättar kvinnan att hon sedan hon blivit mamma 

“har fått dödsångest… fast positivt, för det innebär att nu vill jag leva”. Vidare i intervjun 

förklarar hon “det hänt något” sedan hon fått barn “jag blev skärpt alltså!”. Hon kan numera 

dra tydligare gränser gentemot sin omgivning och poängterar att det inte endast är för sina barns 

skull utan också för sin egen skull. I podcast 4 berättar kvinnan om hennes tankar kring sin 

graviditet: 
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“men i allt det här så kände jag ändå att ett hopp som bara liksom, lös upp, amen, hur skulle det 

här kunna bli. Jag har ju alltid älskat barn, öhm satt det vart såhär, liksom mer en nyfikenhet och 

ändå ett hopp om framtiden. Och när vi väl bestämde att vi ska behålla vårt barn, då vände 

allting, då liksom, nä nu, nä, då fick jag ett helt annat fokus i mitt liv. Jag fick helt plötsligt en 

enorm stark mening med mitt liv och öhm, helt plötsligt från att inte hela tiden tänka på vem jag 

var, min ångest, mitt förflutna så vart, nej nu, nu ska jag bli den bästa föräldern som jag kan för 

mitt barn.”  

 

I självvärdet verkar aspekten att vara behövd vara viktig, behovet gör att mödrarna tar ett ansvar 

för sig själv och sin egen hälsa samt ett ansvar för barnet. Som vi beskrev i kapitlet om 

ansvarsstrategier belyser ansvaret för barnet ett konstruktivt ansvar för andra då det är med 

utgångspunkt i vad mamman själv vill. Avslutningsvis ska understrykas att självvärde är något 

som framträder som mycket komplext och inte något som automatiskt kommer av ansvar för 

sig själv, medvetenhet och moderskap.  

 

4.9 Kategoriernas interna relationer till varandra 

I denna del av vårt resultatkapitel kommer vi att redogöra för de interna relationer som visar sig 

mellan kategorierna. Syftet med studien har varit att undersöka vad det innebär, att som kvinna, 

vara diagnostiserad med borderline. I resultatet har diagnosen visat sig vara perifer och det som 

framträtt som mest centralt i kvinnornas utsagor är kampen att hantera ansvar. Sättet som 

huvudangelägenheten hanteras på är genom användandet av olika ansvarsstrategier. 

Övergripande innefattar dessa strategier två separata egenskaper, ansvar för andra respektive 

ansvar för sig själv. I presentationen ovan har vi i respektive kategori redogjort för dess relation 

till ansvarsstrategier.  

 

Vi har funnit att samtliga kategorier har en egen relation till ansvarsstrategier samt att de 

relaterar till varandra internt. Kommande presentation redovisas som en process i vilken 

respektive kategori är avhängiga varandra. Kategorin livsstrategier har visat sig vara ett sätt för 

kvinnorna att hantera ansvaret på. Hur livsstrategier görs har visats bland annat genom att 

kvinnorna tar ansvar för sitt mående i uppsökandet av hjälp, att använda sig av tankekartor 

samt ingå ett självmordsavtal med sig själv. I livsstrategier är ansvarsstrategier ständigt 

närvarande, återigen handlar det aldrig om något inte ansvar utan det som synliggörs är att 

ansvarstagandet är konstant och ser ut på en rad olika sätt. Kategorin psykosocial förståelse av 

diagnos är relaterad till livsstrategier på så sätt att själva förståelsen blir en livsstrategi i sig. 

Kategorins övergripande egenskaper är bakgrunden spelar roll och verktyg för hantering av 

symtom. Den psykosociala förståelsen av diagnosen visar sig i materialet möjliggöra ett 

ansvarstagande då diagnosen förstås som ett tillstånd som kan arbetas bort vilket därmed också 

blir något som kvinnorna kan hantera.  

 

I kategorin gränsdragning synliggörs ansvarsstrategin ansvar för sig själv när kvinnorna står 

upp för sig själva, “hit men inte längre”. Gränsdragningens övergripande egenskaper utgörs av 

diagnosen definierar inte mig som person och gränser gentemot andra. Att dra en gräns 

förutsätter en psykosocial förståelse av diagnosen där kvinnorna återigen gör en distinktion 

mellan dem som personer och diagnosen som förklaring. Gränsdragning relaterar även starkt 
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till kategorin livsstrategier där att dra en gräns är ett sätt för kvinnorna att hantera uppsökandet 

av hjälp eller ta sitt liv när livet inte känns värt att leva. Det visar återigen på “hit men inte 

längre”. I datamaterialet har gränsdragningen synliggjort nästa kategori självvärde. Självvärdet 

fungerar som en kompass i ansvarstagandet och vårt resultat visar att när självvärdet är 

närvarande tar kvinnan ett större ansvar för sig själv. I behandlingen har kvinnorna tagit till sig 

budskapet att “det är okej att känna” vilket har varit en bidragande faktor till en ökad förståelse 

för sitt självvärde. I en memoanteckning efter intervju 5 noterades “jag kan först förstå att jag 

blir orättvist behandlad när jag vet att jag har ett värde”. Det synliggör självvärdets 

växelverkande relation till gränsdragning. Kategorin gränsdragning förutsätter självvärde 

genom att självvärdet utgör måttstocken för vart gränsen dras. När självvärdet är närvarande 

har det också visat sig relatera till kategorin livsstrategier på så sätt att kvinnorna hanterar sitt 

liv med avstamp i vad behöver jag göra för att jag ska må bättre?  

 

I självvärdet har försoningen gjorts synlig på så sätt att kvinnorna har kunnat se tillbaka till vad 

som varit och därigenom nått en acceptans för deras historia, “det är inte konstigt”. I kategorin 

försoning ligger egenskaperna acceptans, kartlägga sin historia och “det är okej att känna” I 

försoningsögonblicket synliggörs att kategorin relaterar till ett ansvar för sig själv på så sätt att 

kvinnorna ser vilket ansvar de haft och har i situationen och därmed när det är den andre som 

bär ansvaret. Försoningen i relation till erfarenhetsbaserade mönster förutsätter en psykosocial 

förståelse av diagnosen på så vis att den upplevda problematiken som relaterar till diagnosen 

görs förklarlig genom kartläggningen där kvinnorna ser till vad som varit och hur det påverkar 

dem idag. Slutligen finns där erfarenhetsbaserade mönster som för kvinnorna utgör en 

förståelseram för möjliga orsaker till deras upplevda problematik. Kategorin 

erfarenhetsbaserade mönster är avhängiga den psykosociala förståelsen av diagnosen vilken 

för kvinnorna möjliggör att ta ett psykosocialt perspektiv och att synliggöra inlärda mönster. 

Erfarenhetsbaserade mönster är även starkt relaterat till livsstrategier som är ett sätt att hantera 

ansvar för sig själv och hur man ser på sig själv och sin situation. Erfarenhetsbaserade mönster 

möjliggör också att självvärdet ska kunna träda fram då kvinnorna kan se att “det är inte 

konstigt att jag är såhär” och därmed att det inte är deras person som det är fel på.  

 

4.10 Sammanfattning av resultat 

Vad det innebär att som kvinna vara diagnostiserad med borderline utgörs i vår teoretiska 

modell av vara kampen att hantera ansvar är att ansvarsstrategier synliggörs i hur kvinnorna 

hanterar olika delar av livet. Vår modell visar att ansvarsstrategier görs genom de två 

temaegenskaper som vi namngett ansvar för sig själv och ansvar för andra. Ansvar befinner 

sig på ett kontinuum och är något som genomsyrar samtliga kategorier. Hur kvinnorna hanterar 

olika delar av livet och situationer som uppstår relaterar antingen till ett ansvar för andra eller 

ett ansvar för sig själv och det som vi funnit utgöra katalysatorn i modellen är kategorin 

självvärde som ökar genom det konstruktiva ansvaret för sig själv. Utöver kärnkategorin 

ansvarsstrategier utgörs modellen av ytterligare sex kategorier: livsstrategier, psykosocial 

förståelse av diagnosen, gränsdragning, erfarenhetsbaserade mönster, försoning samt 

självvärde. Alla kategorier relaterar tydligt till ansvarsstrategier och har varit frekvent 

förekommande i vår data. 
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5. Tidigare forskning 

I följande kapitel kommer vi att ta upp tidigare forskning som gjorts på området borderline 

personlighetsstörning i relation till teman som behandlar ansvar och stigma. Inledningsvis bör 

här återigen poängteras att tidigare forskning, i enlighet med GT, först implementerades i den 

selektiva fasen. Detta val var från vår sida avsiktligt då vi i så stor utsträckning som möjligt 

ville undvika att bli allt för färgade av den tidigare forskningen i såväl intervjutillfällena som 

vid själva kodningen. En styrka i detta som vi ser det är att vi i framtagningen av den tidigare 

forskningen kunnat utgå från vår kärnkategori ansvarsstrategier. Forskning om diagnosen 

borderline som utgår från ett inifrånperspektiv är bristfällig. Majoriteten av forskningen bygger 

istället på ett “talande om” den diagnostiserade individen. Då kärnkategorin ansvarsstrategier 

svarar upp mot huvudangelägenheten kampen att hantera ansvar har vi valt forskning som 

undersöker diagnosen i relation till studiens kärnkategori. De teman vi identifierat i vår tidigare 

forskning är tilldelande av ansvar, betydelsen av ansvar samt ansvar och stigma vilka nedan 

kommer att presenteras i samma ordning. Samtliga publicerade artiklar är peer reviewed som 

vi har hämtat från psycINFO, Ebsco, Springerlink, PsycAricles, Siencedirect, Taylor & 

Francis.  

 

5.1 Tilldelande av ansvar 

Samtliga artiklar i temat relaterar till på vilket sätt man som diagnostiserad med borderline 

anses vara förmögen till att stå till svars för sina handlingar.  

Kyratsous och Sanatis (2009), undersöker hur praktiker tillskriver individer med borderline 

ansvar. Forskarna tar upp epistemisk orättvisa och menar att misstolkningar av en individs 

intentioner kan vara grundade i förutfattade meningar, vilka i sin tur får konsekvenser i huruvida 

individen tillskrivs ansvar eller inte (Kyratsous & Sanati, 2009). Epistemisk orättvisa innebär 

att den som talar ogiltigförklaras av den som lyssnar på grund av lyssnarens fördomar om den 

som talar. Forskarna poängterar att fördomar om individer diagnostiserade med borderline, som 

exempelvis manipulativ, påverkar tränade kliniker på så sätt att den diagnostiserade tillskrivs 

egenskaper som går i linje med den stereotypa bilden av diagnosen. En individ som har 

diagnosen borderline kan dels anses vara oförmögen att ta ansvar för sig själv och behöva 

klinisk hjälp när hon visar sig svag och sårbar. Å andra sidan kan individen diagnostiserad med 

borderline bedömas utifrån den stereotypa bilden att hon är manipulativ och då anses vara 

ansvarig eftersom hon handlar på ett medvetet sätt. När tolkningen sker utefter stereotypbilden 

får det konsekvenser i så måtto att psykiatrin bedömer individen som ytterst ansvarig. Kyratsous 

och Sanati (2009) menar att bedömningen av individen utifrån ett stereotypifierat perspektiv 

leder till att individens egna erfarenheter och upplevelser inte tas i beaktning och att hon därmed 

kan hållas ansvarig för sina handlingar på felaktiga grunder.  

 

I studien av Amanda Bray (2003) undersöker hon huruvida en individ diagnostiserad med 

borderline kan hållas ansvarig för sina beslut och handlingar. Bray (2003) menar att en 

människas val av handling kan förstås genom att se till hennes beslutsfattandeprocess. Ett 

rimligt beslutsfattande bygger på två delar; att ha kunskap om situationen du ska ta ett beslut i 

samt att kunna se rationella orsakssamband gällande valet. Det finns ett synsätt som friskriver 
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individen ansvar, nämligen att beteenden är formade av temperament och uppväxt. Vidare går 

Bray (2003) igenom beslutsfattandeprocesser och ansvar i relation till borderlinekriterier. Vad 

gäller impulsivitet menar Bray (2003) att en individ som anses vara impulsiv inte tänker på för- 

och nackdelar gällande ett impulsivt val. Dock ställer hon det i kontrast till att impulsiviteten 

styrs av vilka negativa påföljder valet kan få. En individ som agerar impulsivt gör detta om 

konsekvenserna inte väger tyngre. Bray (2003) hävdar således att den impulsiva handlingen 

inte bör ses som slumpmässig utan som att individen försöker att uppnå något med sin handling. 

Slutsatsen när Bray (2003) har ställt diagnoskriterierna i relation till ansvar blir att en individ 

med kraftfulla psykotiska tillstånd eller dissociation i lägre grad kan hållas ansvarig för sina 

handlingar medan en individ med lindrigare uttryck av diagnosen i större utsträckning kan 

hållas ansvarig för sina handlingar.  

 

Hanna Pickard (2015), undersöker spänningsfältet mellan personlighetsstörning och 

rättsväsendet. Pickard (2015) menar att personlighetsstörningar gör det svårare att avstå från 

impulsiva handlingar som att agera aggressivt. Agerandet kan sägas grundas i en motivation för 

handlingen som i exemplet med “polismannen på axeln”. Hon menar att när polismannen är 

närvarande väljer personen att inte agera på sin impuls då motivationen att undvika fängelse är 

större. Pickard (2015) argumenterar för att individen kan styra sina handlingar och att det är 

motivationen för handlingen som avgör om ett agerande på impulsen kommer att ske eller inte. 

Dock finns det omständigheter som försvårar beslutsfattandet. Vid upplevd emotionell oro kan 

individen ha svårt att fatta rationella beslut då oron stör hennes kognitiva konsekvenstänk vilket 

i sin tur stör beslutsförmågan (Pickard, 2015). När en individs mentala kapacitet bedöms bör 

detta göras utifrån fallet som sådant. Dock ser rättsväsendet på individer med 

personlighetsstörning som att de är av tillräckligt god mental hälsa för att kunna straffas men 

samtidigt inte tillräckligt friska för att kunna vara med i beslutsfattandet vad gäller deras 

behandling. Samtidigt som individens autonomitet respekteras tas den inte hänsyn till. 

Avslutningsvis poängterar Pickard (2015) att omhändertagande av individer som är en risk för 

sig själva eller andra är på sin plats, men endast om vi samtidigt tar på oss ansvaret att faktiskt 

hjälpa individen framåt i livet. 

 

Avslutningsvis presenteras en studie av Balsis m.fl. (2018) som har gjorts på huruvida individer 

med borderline är förmögna eller villiga att återge sin problematik vid utredning av diagnos. 

Studien har genomförts som en jämförande studie där grupperna har bestått av dels individer 

med borderline och dels informanter som känner individerna med borderline. Det forskarna 

kom fram till var att personer med borderlineproblematik är omedvetna eller ovilliga att 

rapportera om deras egna beteende och personlighet medan informanter kan vara en unik 

tillgång i bedömningen av individen (Balsis m.fl., 2018). Konceptualiseringen för individer 

med borderline, menar forskarna, kan förminska eller förstärka känslor varvid de menar att 

individens bristande självuppfattning kan påverka bedömningen då denne inte ger en nyanserad 

bild av sig själv. De tillfrågade informanterna anses kunna bidra med den uteblivna nyanserade 

bilden då de är mer villiga att dela med sig av information samt att det för informanterna till 

och med kan upplevas renande att dela med sig.  
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5.2 Betydelsen av ansvar 

Temat som presenterades ovan rörde sig kring ett “talande om” individen. Föreliggande 

tematisering berör istället vad ansvaret har för betydelse för den egna individen.  

 

Køster (2017) utgår i sin studie från ett fenomenologiskt perspektiv där han hävdar att individen 

med borderline kan förstås utifrån att affekter och responser uppfattas främmande för individen 

själv. Vidare menar Køster (2017) att det förkroppsligade självet och individens innersta själv 

inte lever i samklang och att det just är en ökad självförståelse som kan agera nyckeln till balans. 

Den ökade självförståelsen leder till att individen kan äga sin historia vilket gagnar förmågan 

att kunna respondera på ett lämpligt sätt. Resultatet av det är att känslor av skuld och skam kan 

minskas. Istället för att leva med affekter och responser som känns främmande för individen 

skapar självförståelsen autonomitet. Køster (2017) argumenterar mot Brays resonemang kring 

individers möjlighet att reflektera och fatta rationella beslut och menar att det är för lättvindigt. 

Bray argumenterar för att individen har en förmåga att agera rationellt och snabbt men hon 

närmar sig inte frågan om individens själv. En vanligt förekommande känsla hos personer 

diagnostiserade med borderline är ett främmandeskap för ens egna känslor. Køster (2017) 

ställer sig här frågande till huruvida en person kan fatta ett rationellt beslut om personen i fråga 

inte har kontakt med självet.  

 

I Little och Littles (2010) forskningsartikel lyfts vikten av att möjliggöra för individen att ta 

ansvar för sig och sitt liv. Forskarna menar att när psykiatrin ser på borderline som en 

neuropsykiatrisk störning blir perspektivet till skygglappar vilka omöjliggör för individen att 

uppmuntras till att ta eget ansvar. Individen behandlas istället med fokus på livsuppehållande 

medel. Paradoxen i detta är att individen överlever samtidigt som individens syn på ett liv värt 

att leva förgås. Little och Little (2010) problematiserar att när individens liv ska räddas till varje 

pris tar denna strävan bort individperspektivet ur ekvationen. Forskarna lyfter Linehans syn på 

ansvar där hon menar att det är en fundamental balansgång för klinikern mellan att stå ut med 

risken att individen begår självmord respektive att se individen som ett ansvarsfullt subjekt och 

därmed få ta del av de positiva effekter som följer (Little & Little, 2010). Som tränad kliniker 

behöver man se individen bakom diagnosen och på ett stödjande sätt överlåta ansvaret till 

henne. Linehan poängterar att klinikern behöver vara medveten om att en individs responser är 

socialt konstruerade (Little & Little, 2010). Ska man rusta en individ för ett liv utanför terapi 

behöver man uppmuntra individen till att ta eget ansvar. När klinikern vågar se på individen 

diagnostiserad med borderline som ansvarsfull och myndig vilken själv bär ansvaret för sitt liv 

och sin död möjliggörs individen att skapa ett liv som för henne känns värt att leva. 

 

I en kvalitativ studie av Agnew m.fl. (2016) intervjuades fem kvinnor diagnostiserade med 

borderline avseende hur dessa uppfattade sin egen identitet. Studiens resultat stödjer teorin om 

att självet eller identiteten bör betraktas som flexibel i motsats till synen på identiteten som en 

fast entitet. Deltagarnas rapporter vittnade om att identiteten påverkas av hennes historia såväl 

som nutida relationer. Agnew m.fl. (2016) poängterar att insikten om identitetens flexibilitet 

förstärker det salutogena perspektivet i vilket kvinnan med borderline ges möjlighet till ökat 

välmående. Det visade sig att självbilden hade en inverkan på hur kvinnorna förhöll sig till 
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andras livserfarenheter. Synen på självet som mångfaldigt och flexibelt gör att människan kan 

anpassa sitt bemötande beroende på vilken kontext hon befinner sig i. Forskarna menar dock 

att kvinnorna med diagnosen borderline har ett fragmenterat själv vilket gör att det kan 

förekomma tvära kast av stämningslägen. Kvinnornas berättelser vittnade om att terapi som 

fokuserade på att stärka självet, öka personligt ansvar och skapa nya anknytningar gav resultat 

som ökat samband och ökad känsla av att vara en myndig individ. Avslutningsvis argumenterar 

Agnew m.fl. (2016) för att en individ med borderline som får hjälp att kartlägga sitt själv kan 

få ökad insikt om hur självet tar sig uttryck i olika situationer vilket resulterar i att individen får 

en ökad livskvalitet.  

 

5.3 Ansvar och stigma 

Avslutande tematisering avhandlar hur stigmatiseringen av diagnosen borderline och de 

stereotypa bilder som är kopplade till denna kan påverka individens möjligheter att få ta ansvar 

för sig själv.  

 

I studien av Lam m.fl. (2015) undersöks klinikers positiva och negativa reaktioner av etiketten 

borderline. Studien utfördes genom att kliniker fick se en video av en individ som var i 

behandling för panikattacker och torgskräck. Innan videon visades fick den ena gruppen 

information om att individen var diagnostiserad med borderline och den andra gruppen fick 

samma information men utan etiketten borderline. Studiens resultat visar att klinikerna 

uppfattar individen olika beroende på förhandsinformationen. Den grupp som fick veta att 

individen var diagnostiserad med borderline ansåg att möjligheterna till att individen skulle 

kunna genomgå behandling med gott resultat var mindre. Klinikerna menade att individen 

troligtvis inte skulle göra sina hemläxor, utebli från terapisessioner och vara mindre motiverad 

till att förändra sitt beteende. Resultatet visade även att det är själva benämningen borderline 

som har en negativ inverkan på kliniker då kontrollgruppen fick alla borderlinesymtom 

beskrivna utan att reagera negativt (Lam m.fl., 2015). Slutligen poängterar Lam m.fl. (2015) att 

studiens resultat vittnar om att kliniker bör vara försiktiga med diagnostiseringen av borderline 

då etiketten, i sig själv, får negativa konsekvenser för individen som diagnostiseras. Den 

psykiatriska diagnosen borderline, enkom, begränsar individen som får diagnosen då denne 

anses ha en bristande förmåga till att ta ansvar.  

 

I en forskningsartikel av Sheehan m.fl. (2016) presenteras den senaste litteraturen om stigma i 

relation till personlighetsstörningar. Stigma som blir befäst i samhället kan leda till att den 

stigmatiserade individen internaliserar den uppfattning som samhället har vilket kan försämra 

självkänslan och leda till depression. Stigmatiseringen kan även anammas på en strukturell nivå 

och få följder som orättvis behandling inom olika institutioner. När media skriver om “psykiskt 

sjuka” individer framställs de som farliga och våldsamma gärningsmän vilket gör att det skapas 

en medborgarrädsla. Ansvaret för den psykiska sjukdomen som individen lider av tillskrivs 

individen själv, antingen är det ett val individen gjort som skapat den psykiska sjukdomen eller 

så har individen inte gjort tillräckligt för att förbättra sitt psykiska mående. Sheehan m.fl. (2016) 

hävdar att när man ser på individen med en personlighetsstörning som ansvarig för och i 

kontroll av sin psykiska hälsa leder det till att individen anses vara manipulativ, svårhanterlig 
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och misskötsam. Borderline är en av de mest stigmatiserade personlighetsstörningarna där 

individerna anses vara irriterande och oförtjänta av att få vård. Sheehan m.fl. (2016) 

argumenterar att denna fördom leder till att individen får bristfällig hjälp och behandling. 

Stigmatiseringen av personlighetsstörningar förekommer mer inom kontexten för behandling 

och studier visar att den personlighetsstörning som möts av flest negativa attityder av 

vårdpersonal är just borderline. Sheehan m.fl. (2016) menar att vårdpersonalens negativa 

attityder kom från fördomar vilket resulterade i att vårdpersonalen kände minst empati för 

individerna med borderline (Sheehan m.fl., 2016).  

 

Nästa forskningsartikel berör hur stigmatiseringen kring borderline ser ut samt vilka stereotyper 

som är kopplade till diagnosen. Artikeln är skriven ur ett genusperspektiv där Nehls (1998) 

kartlägger hur olika könsnormativa beteenden är kopplade till symtomen. Nehls (1998) 

argumenterar för att diagnosen borderline påverkar individens vara i världen och poängterar att 

deras sätt att vara inte är ett aktivt val utan en konsekvens av tidigare händelser. Dock menar 

Nehls (1998) att kliniker har svårt att se diagnosen borderline som en konsekvens av något som 

hänt individen och att diagnosen snarare ses som en förklaring till individens problematik. Den 

bristande kunskapen om diagnosen samt förståelse för individerna leder till att de prioriteras 

bort av vården. Nehls (1998) menar att stereotypa bilder som är kopplade till diagnosen står i 

vägen för förståelsen. Etiketter som manipulativ, väldigt svåra och hatiska speglar vårdens 

bristande empati för individerna. Dessa etiketter utgör sedan grunden för bemötandet vilket 

riskerar att ge individen en felaktig typ av behandling. I artikeln beskrivs forskning som pekar 

på att individer med borderline blir sårade eller skadade av att professionella fråntar individer 

som blivit diagnostiserade deras makt att bestämma över sina egna liv och fatta sina egna beslut 

(Nehls,1998).  

 

Slutligen presenteras en forskningsartikel vilket fokuserar vid att konfrontera myter och 

stereotyper kopplade till diagnosen borderline. Hersh (2008) menar att myter och stereotyper 

finns i relation till de flesta psykiatriska diagnoser men att få är så skadliga som i relation till 

borderline. Vidare får dessa myter och stereotyper negativa konsekvenser för individen som 

riskerar att få sämre behandling på grund av dem. Stereotypa bilder av borderline som 

manipulativ, ej tillmötesgående, avskyvärd med mera påverkar vårdpersonalens empati för 

individen. Hersh (2008) lyfter att diagnosen borderline tar sig uttryck på otaliga sätt och att 

individens egen upplevelse av diagnosen är subjektiv. Medan den typiska bilden av patienter 

med borderline är att hen är explosiv och utåtagerande finns det i realiteten patienter som istället 

är känslosamma och sköra. När individen med borderline blir bemött och behandlad utifrån 

psykiatrins stereotypa antaganden får individens Jag stå åt sidan. Individen förstås och bemöts 

utifrån en kategori och inte utifrån hennes egna upplevelser. Avslutningsvis understryker Hersh 

(2008) att vi behöver slå hål på myterna kring diagnosen. Det finns de som anser att ett 

namnbyte på diagnosen kan minska stigmat men Hersh (2008) menar å sin sida att det är 

klinikers kunskap om fördomarna och borderlineproblematiken som behöver utvecklas för att 

stigmatiseringen ska minska.  
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Slutord tematisering  

Forskningen som presenterades i det temat om tilldelandet av ansvar härrör i stort från ett 

utifrånperspektiv och samtliga artiklar berör ansvar i relation till diagnosen borderline. Det som 

ramar in temat tilldelande av ansvar är att forskningen baseras på ett “talande om” individerna 

med diagnosen borderline. Den epistemiska orättvisan påverkar vilket ansvar individen 

tilldelas, om en individ med borderline bör hållas ansvarig för sina beslut och handlingar, hur 

rättsväsendet ska döma en individ med personlighetsstörning och att informanters utsagor om 

den diagnostiserade tenderar att vara mer träffsäkra. Samtliga forskningsartiklar är sprungna ur 

ett “talande om” och hur samhället ska se på ansvar i förhållande till individen diagnostiserad 

med borderline.  

 

Den forskning som presenterades i temat betydelsen av ansvar belyser forskningen vad det egna 

ansvaret kan göra för individen. Det är viktigt att individer med borderline får lära känna sitt 

själv och skapa en förståelse för de känslor och reaktioner som uppstår inuti individen då det 

banar vägen för att individen ska kunna äga sin historia och välja respons efter kontext. När 

klinikern accepterar att individen själv får ta ansvar för sitt liv och sin död öppnas också dörren 

till att kunna skapa ett liv som för individen är värt att leva. Betydelsen av ansvar vittnar om att 

ansvaret i sig verkar utgöra en fundamental del i en människas liv där hon genom ansvar också 

möjliggörs att kunna skapa ett liv som hon vill leva. 

  

I temat ansvar och stigma belyses olika konsekvenser av stigmatiseringen kring borderline. 

Tematisering har berört på vilket sätt stereotypa bilder påverkar klinikers bemötande av 

individen. Det har även visat sig att stigmatiseringen av diagnosen har fått följder som att 

individen hålls ansvarig för och anses vara i kontroll av sin psykiska ohälsa. När 

inifrånperspektivet faller mellan raderna och individen behandlas utifrån stereotypa bilder 

fråntas hennes eget ansvar för sig själv. Hon blir då sin stereotyp vilket indirekt kan sägas 

omyndigförklara henne.  

 

Den tidigare forskningen visar att individer diagnostiserade med borderline ofta fråntas ansvar 

samtidigt som forskningen visar att den enskilda individen stärks när hen ges ansvar. Själva 

upplevelsen av att vara diagnostiserad med borderline ställer frågor om ansvar på sin spets 

vilket vidare kommer att diskuteras under kapitel 6.2. Med den presenterade forskningen i 

ryggen, som till stor del är sprungen ur ett utifrånperspektiv, utgör vår studies resultat ett 

komplement i den utsträckningen att det upplevda inifrånperspektivet nyanserar bilden av livet 

med diagnosen borderline både vad gäller stigma men framförallt i hur vi kan se på och tala 

om ansvar framöver. I kontrast till ett psykiatriskt utifrånperspektiv anser vi att vår studie bidrar 

till en mer nyanserad bild av vad det innebär att som kvinna leva med diagnosen borderline.  
 

6. Diskussion 
I diskussionskapitlet presenterar vi inledningsvis studiens resultat i relation till vårt syfte. I 

avsnitt därefter ställer vi studiens resultat i relation till den tidigare forskningen. Vidare 

presenteras den teori vi valt att tillämpa på studiens resultat. Diskussionskapitlet avslutas med 

ett självkritiskt avsnitt i vilket vi problematiserar delar ur vår studie.  
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6.1 Resultat i förhållande till syfte och frågeställning 

Det psykiatriska utifrånperspektivet tenderar att dominera våra egna subjektiva uppfattningar 

om psykiatriska diagnoser. Vi som utfört studien har reflekterat i samråd med vår handledare 

om vi ska ändra syftet för studien då det resultat som vuxit fram kan tyckas indikera på att livet 

med diagnos inte framträder. Det vi dock har landat i och står fast beslutna om är att studiens 

syfte har besvarats utifrån ett upplevt inifrånperspektiv vilket inte bekräftar bilden som vi får 

till oss genom det psykiatriska utifrånperspektivet. Vår initiala tanke var att i ren GT-anda 

fördomsfritt lyfta fram studiens deltagande kvinnors perspektiv vilket vi nu vid 

studieförfarandets slut anser oss har åstadkommit.  

 

Syftet med studien var att undersöka vad det innebär, att som kvinna, vara diagnostiserad med 

borderline genom att finna den för kvinnorna gemensamma huvudangelägenheten, som visade 

sig vara kampen att hantera ansvar. Kvinnorna har i intervjuerna fått tala fritt om vad de anser 

är viktigt i relation till diagnosen borderline och de teman vi på förhand valt. I vårt datamaterial 

har själva diagnosen borderline tagit en perifer roll och samtalen har snarare kretsat kring 

psykisk ohälsa, strategier för att hantera livet, viljan att må bra samt hur kvinnornas historia sett 

ut och hur de ser på den idag. Det presenterade resultatet svarar på studiens syfte i så måtto att 

livet med diagnosen borderline, för kvinnorna, handlar om att hantera ansvar på otaligt många 

sätt.  

 

Vårt resultat som är grundat i empiriska data visar att kvinnornas ansvarsstrategier består av 

ett ansvar för andra samt ansvar för sig själv. Det finns en medvetenhet hos kvinnorna om 

deras egen problematik och kampen för att bli av med sin upplevda psykiska ohälsa har i 

samtliga fall varit påtaglig. Kampen att hantera ansvar har framträtt som kvinnornas 

huvudangelägenhet vilket genomsyrar alla delar i livet. Huvudangelägenheten står i relation till 

kärnkategorin ansvarsstrategier som är kvinnornas främsta sätt att hantera ansvar på. Utöver 

kärnkategorin har vi funnit sex kategorier vilka samtliga relaterar till kärnkategorin samtidigt 

som de internt relaterar till varandra.  

 

Kategorierna gränsdragning och självvärde har visat sig viktiga för kvinnornas inre välmående. 

Gränsdragningen är beroende av självvärdet som utgör var gränsen går för respektive kvinna 

och situation. Gränsdragningen har gjorts både gentemot sig själv i form av att inte låta 

diagnosen bestämma samt gentemot andra i form av att kvinnorna ställt ultimatum, sagt ifrån 

och stått upp för sig själva. Gränsdragning, självvärdet och ansvaret relaterar till övriga 

kategorier men har också trätt fram som ett eget kugghjul i vår modell. När kvinnans självvärde 

är närvarande tar hon ansvar för sig själv vilket resulterar i att hon kan dra gränser, 

gränsdragning höjer självvärdet som i sin tur gör att ansvaret för sig själv ligger närmare till 

hands.  

 

I kategorin psykosocial förståelse av diagnosen synliggjordes att kvinnorna hanterar diagnosen 

genom att se den som en förklaringsram för deras känslor och beteenden. Diagnosen ses inte 

som en definition av vilka de är. När kvinnorna börjar ser på sin historia retrospektivt skapar 

de en förståelse för hur det har varit vilket förskjuter deras mående från en psykiatrisk störning 
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till att istället förstås som ett resultat av tidigare erfarenheter och upplevelser. Den psykosociala 

förståelsen av diagnosen visade sig relatera starkt till både ansvarsstrategier och livsstrategier 

på så sätt att “tillståndet borderline” går att ta ansvar för och med ett enormt jobb med sig själv 

också bli av med. Den psykosociala förståelsen av diagnosen relaterar även till livsstrategier på 

så sätt att kvinnorna har hittat sätt att hantera deras problematik på. Livsstrategier tar sig uttryck 

i både konstruktiva och destruktiva strategier men samtliga handlar om ett ansvarstagande som 

kvinnan tar för att ta sig framåt.  

 

Kategorierna erfarenhetsbaserade mönster och försoning har visats fungera som ett sätt att 

kunna acceptera vad som varit och ta kontroll över dåtid och nutid. När kvinnorna kartlagt sin 

historia har det landat i det är inte så konstigt att jag mår såhär vilket den empiriska datan visar 

indikera på försoning. Kartläggningen har förutsatt en psykosocial förståelse av diagnosen i 

vilken kvinnorna har kunnat navigera i deras historia och fått en ökad förståelse för vem de är 

och varför saker har skett. Försoningen har i datamaterialet skett efter den retrospektiva 

kartläggningen och visat sig fungera som ett sätt att acceptera vad som varit och därigenom 

kunna skilja på deras ansvar respektive andras ansvar.  

 

Vårt intresse för kvinnor diagnostiserade med borderline grundade sig initialt då vi i tidigare 

uppsats undersökt hur kvinnor med borderline framställs i media. Vi fann då att medias bild av 

den diagnostiserade kvinnan tenderar att beskriva henne enkom utifrån symtomkriterier och 

stereotypa antaganden. Det vi inte fann var kvinnans egna perspektiv vilket motiverade oss att 

utforska det upplevda inifrånperspektivet. Vi har funnit att det upplevda inifrånperspektivet står 

i stark kontrast till det psykiatriska utifrånperspektivet som vi lyfte i studiens inledning. Det 

psykiatriska utifrånperspektivet tenderar att förklara kvinnan, med diagnosen borderline, utifrån 

hur symtomkriterierna för diagnosen uttrycker sig. Vi menar att detta spär på myten om vad det 

innebär att som kvinna vara diagnostiserad med borderline. Med vårt resultat i ryggen ställer vi 

oss frågande till om det psykiatriska utifrånperspektivet har monopol vad gäller förståelse- samt 

förklaringsramar för individer som diagnostiseras med borderline. För att kunna skapa en 

förståelse som grundar sig i individens egen upplevelse behöver man vända sig till de som 

berörs. Vi finner att vårt resultat bidrar till synen på den borderlinediagnostiserade kvinnan på 

så sätt att det bidrar till en mer nyanserad bild. När utifrånperspektivet tenderar att definiera 

hela kvinnan utifrån diagnosen visar vårt material på att diagnosen inte bör ses som en definition 

av en person.  

Den slutgiltiga teoretiska modell som trätt fram genom vår data har vuxit fram i den konstanta 

jämförelsen av vårt material (Holton & Walsh, 2017: 155). GT har fyra kvalitetskriterier som 

vi anser att vår studie uppfyller: relevans, funktion, passform och modifierbarhet (Glaser, 2010: 

37–38). Passformen för vår modell visar sig genom att det finns ett tydligt mönster mellan 

kärnkategorin och övriga kategorier som förklaras. Funktionen i vår modell har visat sig då vi 

funnit huvudangelägenheten kampen att hantera ansvar vilken kärnkategorin ansvarsstrategier 

svarar upp mot. Vi har i resultatet beskrivit på vilket sätt kvinnorna hanterar kampen att hantera 

ansvar. Vår teoretiska modell är relevant då den bidrar till en nyanserad bild av området och är 

grundad i empiriska data. Vi menar att modellen är relevant för såväl professionella som arbetar 

nära fältet som för kvinnor som är diagnostiserade med borderline. Det fjärde och sista kriteriet 
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som vi uppfyller är att vår modell är modifierbar, vilket innebär att vår modell kan byggas ut 

och förändras med tillkommande data.  

6.2 Resultat i förhållande till tidigare forskning 

I följande del presenterar vi vårt resultat i relation till tidigare forskning. Vi har som ovan 

beskrivit valt att tillämpa tidigare forskning i den selektiva fasen vilket möjliggjort för oss att 

kunna välja forskning som står i direkt relation till vår kärnkategori. Genom kodningen har vi 

funnit att det som framkommer alla tydligast i kvinnornas berättelser är olika typer av ansvar.  

 

Tilldelande av ansvar  

I temat tilldelande av ansvar ringas forskningsartiklarna in av ett “talande om” individen med 

borderline. Vår studie har utgått från ett upplevt inifrånperspektiv vilket ringas in av att datan 

som den teoretiska modellen bygger på är individers egna upplevelser. Samtlig forskning utgår 

från ett utifrånperspektiv där individen endast talas om i relation till hennes diagnos. Vad som 

uteblir är den diagnostiserades egna upplevelser av sin situation.  

 

I relation till den forskning som presenterats i temat tilldelandet av ansvar står vår studies 

resultat genomgående i en viss motsättning. I vår studies resultat har det framgått att kvinnorna 

har en utvecklad medvetenhet om sin upplevda problematik. Balsis m.fl. (2018) kom i sin studie 

fram till att vid bedömning och utredning av borderline kan anhöriga, till individen som ska 

utredas, fungera som en mer tillförlitlig källa i rapportering om individens beteenden och 

känslor. Detta resultat står i motsats till vår studies resultat på två sätt. Det första är att studien 

av Balsis m.fl. (2018) kan sägas frånta individen det egna ansvaret när hen anses vara 

oförmögen att på ett tillförlitligt sätt kunna beskriva de egna känslorna och beteendena. Den 

andra motsatsen utgörs av att resultatet som presenteras i Balsis m.fl. (2018) är att individerna 

med borderline anses vara omedvetna och ovilliga att berätta om sitt beteende och sin 

personlighet. Vårt resultat pekar på att kvinnorna har en medvetenhet och en vilja att berätta 

om deras liv och deras upplevda problematik. Kvinnorna har med hjälp av kartläggning, 

livsstrategier, uppsökande av hjälp och medvetenhet skapat sig själva en förståelse för sin 

problematik och därigenom också kunnat forma livsstrategier för att ta ansvar för sig själva och 

sitt liv. I Balsis m.fl. (2018) studie kan individen sägas omyndigförklaras när de lyfter fram att 

informanter är en säkrare källa för information. I vårt resultat har vi funnit att kvinnorna dels 

har ett engagemang i uppsökandet av hjälp vilket indikerar på att de är villiga att berätta om sin 

upplevda problematik. Resultatet visar även att kvinnorna har en medvetenhet om deras känslor 

och beteenden vilket står i motsats till Balsis m.fl. (2018) syn på kvinnan som en otillförlitlig 

källa vid diagnostisering.  

 

I artiklarna framställs ansvaret i relation till en handling eller ett agerande och avhandlas i frågan 

om huruvida individen kan tillskrivas som bärare av ansvaret i situationen eller inte. Pickard 

(2015) skriver om ansvaret en individ med personlighetsstörning tillskrivs eller fråntas 

beroende på vilket mentalt tillstånd individen är i vid den givna situationen. Bray (2003) menar 

att beslutsfattarprocessen synliggör huruvida individen med borderline agerar impulsivt eller 

medvetet och då bär ansvaret för agerandet. Kyratsous och Sanati (2009) menar att när 



34 
 

stereotypier ligger till grund för bedömning kan individen med borderline komma att hållas 

ansvarig för sina handlingar på felaktiga grunder. Artiklarna kan sägas ha en snarstucken syn 

på ansvar när ansvaret endast tar sig uttryck vid handlingar eller ageranden. I artiklarna 

framställs individen med borderline endast som ett handlande, medvetet eller omedvetet 

subjekt. Vårt resultat visar på att kvinnorna ständigt hanterar ansvar i olika situationer. Både 

ansvar i relation till andra och sig själva. I vårt empiriska material har vi har funnit att det finns 

olika typer av ansvar som riktar sig mot alla delar av livet samt dem själva. I artiklarna utgår 

forskarna utifrån ett stereotypt synsätt på ansvar, vilket osynliggör individens egna intentioner. 

Utifrån artiklarnas synsätt på ansvar kan en handling som framstår som avvikande vara 

avsiktlig. Självmordsavtalet som presenterades i resultatkapitlet kan utifrån sett tolkas vara ett 

sätt att undvika livets ansvar. Genom att se på denna handling utan att förstå individens 

bakomliggande orsaker omöjliggörs en förståelse för individens eget ansvar i situationen. Trots 

att handlingen i sig utifrån sett kan framstå som destruktiv ser vi i vårt resultat att det görs 

utifrån ett ansvar för sig själv. En individs subjektiva uppfattning av synen på ansvar går i 

artiklarna förlorad. 

 

Betydelsen av ansvar  

Forskningstemat betydelsen av ansvar berör vikten av att möjliggöra för individen att ta eget 

ansvar. Kunskapen och kännedomen om självet och det personliga ansvaret visar sig ge ökad 

livskvalité och möjligheter till situationsbaserad anpassning. Ansvaret ger människan 

förutsättningar att kunna skapa ett liv som känns värt att leva.  

 

Den psykosociala förståelsen hos kvinnorna i vår studie har visat sig leda till att de ser på sina 

känslor och beteenden i relation till orsaker i deras förflutna snarare än orsakade av en 

psykiatrisk störning. I likhet med Køsters (2017) syn på att en individs självförståelse leder till 

att hon kan äga sin historia har vi i vårt resultat kunnat se att kvinnorna som kartlägger sin 

historia fått en ökad förståelse för såväl sig själva som sin bakgrund. På samma sätt menar 

Agnew m.fl. (2016) att kartläggningen av sig själv leder till en ökad förståelse för hur självet 

tar sig uttryck i olika situationer. Little och Little (2010) menar att när man ser individen som 

ett ansvarsfullt subjekt och uppmuntrar henne till att ta ansvar möjliggörs individen att skapa 

ett liv som för henne känns värt att leva. I vårt resultat kan vi skönja att dessa indikatorer är 

viktiga delar i kvinnornas liv. När kvinnorna berättat om gränsdragningar som grundats i 

ansvaret för sig själv har det följts av känslobeskrivningar som hulkens storasyster, 

superwoman, mäktigt vilket skulle kunna visa på att ansvarstagandet för sig själv möjliggjort 

för kvinnorna att närma sig ett liv som känns värt att leva. 

 

Stigma och ansvar 

I temat ansvar och stigma belyses olika konsekvenser av stigmatiseringen kring borderline. Det 

genomgående i temat är att samtliga forskningsartiklar berör problematiken med diagnosen 

borderline i relation till stigmatisering i vårdkontexten. Stigmatiseringen av individer med 

diagnosen borderline menar samtliga författare får negativa följder för patientens 

vårdmöjligheter och ansvarstagande. Etiketten borderline påverkar även klinikerns empati och 

tro på patienten (Lam m.fl., 2015, Sheehan m.fl., 2016, Nehls, 1998, Hersh, 2008).  
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I intervjuerna med våra deltagare framkom endast ett fåtal berättelser om hur de upplevt sig bli 

stigmatiserade på grund av diagnosen borderline. Då detta tema inte visade sig frekvent visade 

det sig inte förtjäna sin relevans i den teoretiska modellen. Dock vill vi här, med tanke på den 

gedigna forskningen kring denna problematik, diskutera hur det kan komma sig att 

stigmatisering inte frekvent återkommit som ett problem. Orsakerna till att kvinnornas 

upplevelser av stigmatisering inte verkat centralt kan vara flera. Dels kan det bero på att 

kvinnorna har en psykosocial förståelse av diagnosen där upplevelser och erfarenhetsbaserade 

mönster utgör förklaringsramen för diagnosen snarare än att den förstås som en 

hjärndysfunktion. Kvinnorna i vårt resultat förstår diagnosen som ett tillstånd som går att arbeta 

bort vilket skulle kunna innebära att kvinnorna inte ser eventuellt orättvist bemötande i relation 

till diagnosen. Ytterligare en möjlig förklaring kan vara att kvinnornas grad av inläsning för 

stigmatisering varierar. En avslutande tanke är att professionellas attityder gentemot personer 

diagnostiserade med borderline diskuteras internt i vårdteamet men inte kommuniceras direkt 

till personen. 

 

6.3 Resultatets anknytning till befintliga teorier 

I detta kapitel presenterar vi vår valda teori existentialismen i relation till vår teoretiska modell. 

Vi inleder med att motivera valet av teori samt en kontextualisering av synen på människan för 

att sedan presentera utvalda begrepp. Kapitlet avslutas sedan med att tillämpa den 

existentialistiska teorin på studiens resultat.  

 

Studiens syfte var att undersöka vad det innebär, att som kvinna, vara diagnostiserad med 

borderline. Resultatet pekar på att diagnosen vid någon tidpunkt utgjort en förklaringsram för 

kvinnans upplevda problematik samtidigt som kvinnans förståelse av sig själv går bortom 

diagnosen. Det som framkommer som mest angeläget i resultatet är på vilket sätt kvinnorna 

under alla omständigheter hanterar olika typer av ansvar. I relation till kärnkategorin 

ansvarsstrategier och diagnosens perifera roll har vi valt att tillämpa existentialismen som teori 

med dess fokus på den ontologiska beskrivningen av människan. Ontologi betyder vetenskapen 

om varat, och fokuset ligger här vid att förstå människans unika existens (May, 2005: 87). I 

synen på människan som en unik varelse saknar psykiatriska diagnoser relevans då dessa anses 

begränsa människan till att endast utgöra en kategori i vilken hennes handlingsutrymme 

begränsas.  

 

Existentialismen understryker att en förståelse för den unika människan är avhängig förståelsen 

för människans värld (May, 2005: 111). Världen bör inte ses som något statiskt till vilken 

individen tvingas anpassa sig, acceptera eller sträva emot. Istället hävdar existentialismen att 

individen med hjälp av sitt självmedvetande ständigt formar världen (May, 2005: 117). 

Anledningarna till individens känslor och beteenden bör därmed enligt May (2005: 115–116) 

inte begränsas till att endast se till biologiska eller miljömässiga faktorer. En människas vara 

är ett dynamiskt mönster av hur hon relaterar till de tidigare erfarenheter och upplevelser som 

har format henne. Men människan lever inte bakåtvänt utan det som gör henne unik är att hon 
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har en förmåga att kunna vara medveten om hennes värld vilket också möjliggör för henne att 

forma den.  

 

Tre av existentialismens signifikanta begrepp är ångest, död och frihet vilka vi nedan beskriver 

och ställer i relation till ansvar samt de tre modaliteterna som människan ständigt befinner sig 

i: Die Umwelt, omvärlden, Die Mitwelt, medvärlden samt Die Eigenwelt, egenvärlden.  

 

Die Umwelt - Ångest och död 

Inom existentialismen ser man på ångesten som en människas möjlighet att göra val. Ångesten 

ses därmed inte som ett psykopatologiskt tillstånd utan snarare som en indikator på människans 

möjlighet till frihet. May (2005: 106) menar att ångesten signalerar att människans vara hotas 

av hennes icke-vara, vilket innebär en medvetenhet om att ens fysiska och psykiska existens är 

ändlig. Die Umwelt, omvärlden, åsyftar den biologiska världen med drifter, behov och instinkter 

vilka människan inte kan rå över. Det är den värld som vi kastades in i som barn och som vi 

alla verkar inom. Den biologiska världen menar existentialismen är oundviklig, de framhåller 

att individen behöver anpassa sig till de biologiska villkor som die Umwelt postulerar. När 

människan ställs inför ett val där hon kan välja självförverkligande uppstår ångest. Ångesten 

symboliserar konflikten mellan vara och icke-vara. Att välja självförverkligande innebär att 

kliva bort från tryggheten vilket kan upplevas som ett hot om ett icke-vara (ibid.). Ångesten 

kan därmed ses som en inre uppmaning att människan ska ta ansvar för sig själv och för sina 

val. Ett sätt för människan att hantera ångest är att välja mannet och konformiteten: jag gör som 

alla andra (May, 2005: 102). Dock menar existentialismen att medvetandet om döden bör för 

människan göra att hon tar livet på allvar och grunda sina val i sig själv utifrån hennes vara: 

Jag står ansvarig för mitt liv och min död. En av existentialismens grundvalar är att det enda 

absoluta i en människas liv är döden. Döden återfinns i den biologiska världen, die Umwelt. 

May (2005: 120) menar att det är felaktigt att se människan som om hon endast vore en varelse 

i die Umwelt. Trots att hon ständigt behöver förhålla sig till dess biologiska villkor kan 

människan själv utifrån vad världen betyder för henne, die Eigenwelt (egenvärlden), bestämma 

hennes förhållningssätt gentemot dessa. Döden ses som något absolut och allt annat är relativt, 

det är upp till människan själv vilken plats die Umwelt och die Eigenwelt får ta i människans 

liv. När hon föds föds hon också in i friheten, ansvaret och valet vilka ständigt står i relation till 

ångesten. 

 

Frihet  

Inom existentialismen menar man att människan alltid har en frihet att välja, hon är dömd till 

frihet. Friheten är nära sammansluten med ångest, så till den grad att de anses vara två sidor av 

samma mynt (May, 2001: 175). På samma sätt som ångesten kan sägas vara en uppmaning till 

att ta ansvar för sig själv och sina val och därmed möjliggöra för sin egen frihet, kommer 

friheten också med ångesten över att behöva välja och därmed rädslan att kliva ur tryggheten 

(May, 2005: 106). Friheten kan en människa nå när hon gör val som är grundade i henne själv 

oberoende av vad omgivningen tänker. En förutsättning för att göra sig själv fri är att kunna ta 

ansvar för det egna valet vilket i sin tur kräver att människan vågar möta ångesten för icke-varat 

och ha en medvetenhet om vad som är viktigt för henne. Die Eigenwelt, egenvärlden, rör 
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individens närhet till sig själv, vem hon är för sig själv och vem hon strävar efter att vara. Det 

är i die Eigenwelt som människan handskas med sina egna styrkor och svagheter, den modalitet 

där människan skapar en känsla av sitt “jag” (van Deurzen & Arnold-Baker, 2005: 2). Om en 

människa ständigt utgår från hur saker är riskerar hon att till slut inte veta vad hon själv tänker 

och känner. Hennes egna väsen kan därför komma att bli främmande för henne själv. Detta är 

sammankopplat med människans vara-i-världen, för att kunna komma till insikt om vad saker 

i världen betyder för individen behöver hon vara självmedveten och kunna relatera till det som 

finns i hennes omgivning. Utifrån de existentiella betingelser som omger människan har hon 

ett antal möjligheter att forma sitt eget liv (May, 2005: 116). May (2001:193) problematiserar 

att diagnostisering kan skapa känslor som att vara dömd av sitt öde vilket riskerar att begränsa 

människans valmöjligheter. När hon inte kan hantera val som är förutsättningen för hennes 

frihet begränsar hon sitt livsrum till en hanterbar storlek, vilket May (2001: 28) betonar endast 

bör ses som en temporär hantering. Förmågan att göra val som grundar sig i självmedvetenheten 

och självrelateringen möjliggör därmed, enligt existentialismen, individen att göra sig fri. 

 

Den sista modaliteten, die Mitwelt, är existensens sociala dimension som kan sägas utgöra kittet 

mellan die Umwelt och die Eigenwelt. Die Mitwelt, “det ömsesidiga ansvarets värld”, utgörs 

av de relationer som människor mellan byggs upp (May, 2005: 124). Den kan därför sägas vara 

relationernas värld. May (2005: 120) menar att människan inte är inkastad i en grupp utan vad 

gruppen betyder för henne beror på hur hon själv placerar sig i denna. Världen består av den 

meningsstruktur som byggs upp genom relationerna människor emellan och det är i relationen 

med andra som jag förstår världen. Die Mitwelt kan även sägas utgöra människans relation till 

kulturen, samhället samt sin egen historia (van Deurzen & Arnold-Baker, 2005: 2). May (2005: 

120) förtydligar att människans självmedvetande i denna värld är aktivt, hur hon ser på andra 

som ingår i gruppen är avgörande för vilken betydelse de har för henne.  

  

6.3.1 Teori i relation till resultat - har vi rätt att lida? 

Existentialismens ontologiska förståelse av individen står i kontrast mot det psykiatriska 

perspektivet som tenderar att se en människas lidande som en hjärndysfunktion. Psykiatrin kan 

sägas tala om den biologiska världen (die Umwelt) när de uppmanar kvinnan till “lägg dig platt 

för diagnosen”. Det vittnar om en förståelse för diagnosens plats i individens liv där hon bara 

får anpassa sig rakt av. Som ovan statuerat ser existentialismen på ångest som en indikator på 

människans frihet där ångesten gör människan uppmärksam på att hennes vara är hotat. I 

relation till att ångesten kan ses som en kompass menar existentialismen att människan har rätt 

att lida och att lidandet är en del av att vara ett existerande subjekt. För att hantera lidandet 

behöver individen däremot ta ansvar för sig själv och sina val och därmed vara i kontakt med 

die Eigenwelt. Ur ett existentialistiskt perspektiv skulle kvinnornas upplevda problematik 

kunna tolkas som en livskris och den psykiska ohälsa som ångest inför hotet om icke-varat.  

 

Enligt existentialismen är konformismen ett sätt för individen att undvika ångesten för icke-

varat då hon inte behöver engagera sig i sina egna beslut. När psykiatrins förståelse och 

förklaringsramar av individen diagnostiserad med borderline utgår från symtomkriterier 

riskerar individen att å ena sidan bemötas som en kategori och å andra sidan uppmuntras till att 
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förstå sig själv utifrån kategorin. Ett liv i konformism kan för människan uppfattas som ett sätt 

att undvika icke-varat men enligt existentialismen är att inte välja ett sätt att välja icke-varat. 

De psykiatriska förklaringsramarna som dominerar i det moderna västerländska samhället kan 

således sägas uppmuntra individen till att leva konformt och anpassa sig vilket därmed 

begränsar individens handlingsutrymme. Individen görs omedveten och förlorar känslan av sin 

existens. Utifrån den existentialistiska synen på att gå ångesten till mötes och göra det som går 

i linje med individens die Eigenwelt ser vi i resultatet att kvinnorna initialt låtit sig förstås 

utifrån den psykiatriska förklaringsramen för diagnosen men inte låtit denna definiera dem som 

personer. Istället har de på olika sätt gjort medvetna val med målet att ta ansvar för sig själva 

vilket är ett sätt att närma sig ett liv i varat.  

 

6.3.2 Teori i relation till resultat - Vad gör ansvar? 

Den existentialistiska synen på ansvar är nära kopplat till människans tvungenhet att välja. 

Oavsett vad en människa väljer är det alltid ett val som hon själv står ytterst ansvarig för. 

Skillnaden mellan människans vara och icke-vara är djupt förankrat med de val hon gör. Vårt 

resultat visar att kvinnorna diagnostiserade med borderline ständigt kämpar med olika 

ansvarsstrategier. Medan ansvaret tidigare signifierats av att vara riktat för andra har de idag 

kommit till ett skede där de i större utsträckning tar ansvar för sig själva. Utifrån den 

existentialistiska synen på die Eigenwelt i vilken människans självmedvetande och 

självrelatering tar plats kan kvinnans skiftande ansvarsfokus bottna sig i en ökad medvetenhet 

om hennes egna värden och behov. I takt med att kvinnornas självmedvetande ökar växer också 

känslan av ett jag - “men vem är han, varför ska jag må dåligt?”. Den gränsdragning kvinnan 

gör kan därmed ses som att hon väljer varat. Det ska inte förringas att samtliga kvinnor 

poängterat att ansvar för sig själv är något som är förenat med smärta vilket indikerar att valet 

också görs med hotet om icke-varat närvarande. Den existentiella paradoxen är att människan 

aldrig kan bli kvitt icke-varat utan tvingas ständigt göra val med icke-varat närvarande. När 

individen ställs inför ett val där hennes självmedvetenhet om sitt eget värde och mående väger 

tyngre än tryggheten att välja det man är van vid, kommer hon till en punkt där hon väljer att 

vara trots att icke-varat är totalt närvarande i den stunden. Genom att välja sig själv ökar 

kvinnans självvärde och hennes medvetenhet för sig själv och de relationer hon har till andra 

(May, 2005: 100) - “samtidigt som jag gick [emotionellt] sönder där var det så befriande!”. 

Enligt existentialismen är ansvaret för sig själv och sina val en förutsättning för frihet. Friheten 

ska inte ses som något statiskt vilket en människa väljer en gång för alla. Människan kan istället 

sägas göra sig fri i samband med varje val som grundas i sig själv. Vårt resultat visar att kampen 

att hantera ansvar är ständig, och när ansvaret för sig själv tas kan man utifrån det existentiella 

perspektivet säga att hon väljer frihet. 

 

6.3.3 Teori i relation till resultat - den ontologiska förståelsen 

I vårt resultat har vi funnit att kvinnorna kartlagt deras historia och skapat sig en retrospektiv 

förståelse för deras erfarenheter. Medan diagnosen i sig har utgjort en förklaringsram för deras 

upplevda problematik har deras egna kartläggande bidragit till att de idag kan relatera känslor 

och beteenden som tidigare varit utan orsak till specifika erfarenheter. Den retrospektiva 

förståelsen har för kvinnorna inneburit ett ökat medvetande om sig själva. Sett ur ett 
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existentialistiskt perspektiv kan detta tolkas utifrån på vilket sätt die Eigenwelt och die Mitwelt 

samverkar. Die Mitwelt är den relationella världen där människans uppfattning om den 

kringliggande världen skapas. När kvinnorna kartlägger sin historia har vi kunnat se en 

förändring i hur de idag relaterar till sin historia. Förändringen visar på att medvetenheten om 

att de inte bär det yttersta ansvaret för hur det har varit bidrar till en förändrad syn på dem själva. 

Kartläggningen har visat på en ökad medvetenhet för nuet och framtiden vilket speglar 

modaliteten die Egenwelt där individen skapar en närhet till sig själv, vem hon är för sig själv 

och vem hon strävar efter att vara. När kvinnorna berättar om de personer som bidragit till 

dysfunktionalitet har de retrospektivt kunnat se mer till vad som är “jaget” och vad som är 

“duet” i situationerna och på så sätt ökat deras medvetande om deras eget ansvar kontra andras.  

 

Våra kategorier erfarenhetsbaserade mönster, självvärde samt försoning relaterar samtliga till 

världens modaliteter die Eigenwelt och die Mitwelt. I die Mitwelt är människans egen placering 

i gruppen avhängig vad gruppen betyder för henne. Kvinnan som ser tillbaka på sin historia kan 

skapa en ny förståelse för de personer som hon vuxit upp med. Medvetenheten som detta för 

med sig möjliggör för kvinnan att placera sig i gruppen på ett sätt som känns rätt för henne: 

“Jag älskar min mamma, hon är fantastisk men hon har också varit en jättedålig mamma... och 

det är jag ganska lugn i, jag tror hon har ganska större kval i det än jag har (...)”. Vår kategori 

försoning kan utifrån det existentiella perspektivet förstås som den riktadhet kvinnan har till sitt 

förflutna vilket i vårt resultat verkar möjliggöra för acceptans och förståelse. Detta relaterar vi 

till existentialismens syn på att en människas medvetenhet om hennes värld också möjliggör 

för henne att forma den. Människan lever konstant i die Umwelt men hon kan välja hur hon 

agerar på de biologiska betingelserna med utgångspunkt i vilken betydelse de har för henne. 

Eftersom vi inte ständigt lever i die Umwelt är vi aldrig helt offer för det som hänt i vår historia 

utan nuet och framtiden påverkar betydelsen av det förgångna. Likt ovan förda resonemang att 

die Eigenwelt påverkar hur människan placerar sig i die Mitwelt ser vi att det relaterar till 

kategorin gränsdragning i vårt resultat. Inledningsvis söker kvinnan sig till miljöer som för 

henne är bekanta men i takt med att hon reflekterar över vad som är viktigt för henne ökar 

kvinnans självmedvetande i die Eigenwelt vilket påverkar hennes placering i gruppen och den 

betydelse hon tillskriver hennes gruppmedlemmar kan ändras.  

 

6.3.4 Sammanfattning av tillämpning av teori 

Vi finner att det existentiella perspektivet har visat sig fördjupat vår teoretiska modell i relation 

till ansvar vilken vuxit fram genom ett upplev inifrånperspektiv. Existentialismens syn på 

individens ansvar för sig själv och sina val finner vi intressant i relation till det resultat vår 

studie visar. Det har visat sig att kvinnorna som deltagit i vår studie har en ontologisk förståelse 

av sig själva i vilken diagnosen ej ses som en definition av personen.  

 

Det existentiella perspektivet med dess syn på hela individen kan därför sägas stå i kontrast till 

det psykiatriska utifrånperspektivet. En reflektion som uppkommit under tillämpningen av 

befintliga teorier är att människan enligt existentialismen är dömd att vara fri. Vi har diskuterat 

att existentialismens syn på valet och friheten i relation till ansvaret för sig själv kan öppna upp 

för ett nytt perspektiv sett till ansvarstagandet i självmord. Inom existentialismen är icke-varat, 
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döden, sammankopplat med ångest och något människan försöker att undvika. Att grunda sina 

val i sig själv är ett sätt för människan att välja varat. Att välja att avsluta sitt liv kan indikera 

på en frihetsmarkör för varat såtillvida att valet att avsluta sitt liv kan utgöra ett ansvar för sig 

själv. 

 

6.4 Självkritik 

I det närmaste kommer vi att problematisera olika delar av vårt studieförfarande och de val som 

vi har gjort. Vi har i GT:s anda ständigt varit medvetna om att förhålla oss öppna och nyfikna 

inför datan. Innan studieprocessens början skrev vi ned våra tankar och idéer om 

intresseområdet för att på så sätt kunna förtydliga för oss själva vad det är som vi inte får ta 

med oss in i studien. Detta för att inte vara alltför färgade av vår tidigare förståelse.  

 

Vi har valt ett ändamålsenligt urval där vi vänt oss till de individer som vi tror sig ha mest 

kunskap inom intresseområdet kvinnor diagnostiserade med borderline. Det har för oss 

inneburit att vi varit beroende av att kvinnorna själva tagit kontakt med oss då vi inte kunnat 

fråga om medverkan direkt till personen. Eftersom ämnet vi har valt kan vara känsligt har vi 

inte kunnat välja vilka vi vill intervjua vilket har påverkat bredden på vårt insamlade 

datamaterial. Att ta mod till sig och våga deltaga i studien kan också ha påverkat vilken 

empiriska data vi har samlat in. Kvinnorna som vi har intervjuat har samtliga varit mellan 30–

40 år och blivit diagnostiserade efter 25 år fyllda. I de podcasts vi använt som data har det dock 

skett en spridning av åldrar där den yngsta var 22 år vilket vi såg som positivt för studiens 

resultat. Vårt studieintresse har inte ett naturligt fält som vi kunnat ta del av och göra 

observationer på. Vi har istället valt intervju som datainsamlingsmetod vilket kan ha påverkat 

studien i att vi har fått tillrättalagda sekundärdata, att återberätta en händelse kan påverka hur 

individen väljer att presentera händelsen. Det som vi ser som en styrka i vårt insamlande av 

datamaterial är de förtroliga samtal vi lyckades åstadkomma. I efterhand har vi insett att 

intervjuerna tagit en existentiell karaktär på så sätt att de snarare blivit ett existentiellt möte 

mellan tre parter. 

 

Vi har diskuterat det faktum att vi i studien inte har fått med så många som upplever att de har 

blivit stigmatiserade. Det skulle kunna vara så att de som blivit stigmatiserade inte vill riskera 

att bli det ännu mer och därför inte väljer att ställa upp. Alternativt att stigmatiseringen är något 

som den individ som upplever sig vara stigmatiserad aktivt undviker att tala om. Oavsett vad 

kan det faktum att våra intervjuer knappt berört stigmatisering påverka studiens validitet på så 

sätt att vi inte fått tag i något som utifrån den gedigna forskningen framstår som signifikant.  

 

6.5 Avslutande kommentarer och förslag till framtida forskning 

Att studera ett område som är relativt ostuderat lämpar sig väl utifrån GT:s metodansats. 

Lyhördheten och öppenheten för det som framträder som viktigast i deltagarnas egna utsagor 

gör att modellen grundar sig i studiedeltagarnas faktiska upplevelser.  

 

Som vi beskrivit i inledningen tenderar forskningen om diagnosen borderline att fokusera på 

ett psykiatriskt utifrånperspektiv vilket vi anser utesluter individernas egna upplevelser. Vi har 
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under studiens gång uppmärksammat en rad olika ämnen som i framtida forskning kan vara 

intressanta att undersöka. Vi har bland annat tagit del av studier som undersöker hur olika 

behandlingsformer bemöter och “botar” patienter. Med vår studies resultat i ryggen anser vi det 

vara intressant att tillämpa metoden GT i relation till olika behandlingar som ges till individer 

diagnostiserade med borderline. Detta skulle möjliggöra en fördjupning av och en bredare 

förståelse för vilka aspekter i behandlingen som främjar välmående och vilka aspekter som 

psykiatrin tror gör gott men som av individen inte själv upplevs på det sättet.  

 

Metodansatsen GT anser vi även skulle vara en intressant metod för att göra en tvärkulturell 

studie där Sverige och den individualistiska kulturen jämförs med ett land med kollektivistisk 

kultur och då hur diagnosen borderline upplevs och förstås av såväl psykiatrin som av individen 

själv. Anledningen till att det skulle vara intressant är då schizofreni visat sig hanteras, upplevas 

och botas på olika sätt i olika länder - och med olika goda resultat (se t ex Olson, 2015). Kan 

fallet även vara så med borderline? 
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8. BILAGOR 

  

1:1 Mini-DSM (2014) 

Ett genomgående mönster av påfallande impulsivitet och instabilitet med avseende på 

mellanmänskliga relationer, självbild, affekter. Det ska visa sig i ett flertal situationer och 

sammanhang från tidig vuxenålder och minst fem av följande; 

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

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

kännetecknas av omväxlande extrem idealisering respektive extrem nedvärdering. 

3. identitetsstörning: uttalad och ihållande instabilitet med avseende på självbild eller 

känsla av sammanhållen personlig identitet. 

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

för personen själv, slösaktighet, sexuell äventyrlighet, drogmissbruk, vårdslöshet i 

trafiken, hetsätning. 

5. Visar upprepat suicidalt beteende, gör suicidala utspel, suicidhotar eller självskadar. 

6. Är affektivt instabil vilken beror på en påfallande benägenhet att reagera med förändrad 

sinnesstämning (intensiv episodisk dysfori, irritabilitet eller ångest som vanligtvis varar 

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

7. Kroniska tomhetskänslor 

8. Uppvisar inadekvat, intensiv ilska eller har svårt att kontrollera sin ilska (upprepade 

raseriutbrott, ständig argsinthet, upprepade slagsmål). 

9. Har övergående, stressrelaterade paranoida tankegångar eller allvarliga dissociativa 

symtom. 
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Tabell 1:2 Presentation av datainsamlingen 

Ålder Civil- 

stånd 

Syssel- 

sättning 

Utbildning Behandling Tid sedan 

diagnostiering 

35-40 Särbo Sjukskriven,  

7 år 

Gymnasie- 

utbildning 

 

 

MBT 5 år  

35-40 Sambo, 2 

barn 

Studerande, 

humanvetenskap 

Efter- 

gymnasial 

DBT Nyligen 

diagnostiserad 

35-40 Sambo Sjukskriven,  

6 år   

Efter- 

gymnasial  

SKB 5 år 

25-30 Sambo Studerar och arbetar Efter- 

gymnasial 

MBT 2 år 

30-35 Singel, 1 

barn 

Arbetar Gymnasie- 

utbildning 

DBT 5 år 

25-30 Partner Sjukskriven Efter- 

gymnasial 

MBT 2 år 

35-40 Partner 

och barn 

Arbetar 
 

ABT 10 år 

40-45 Singel Arbetar Efter- 

gymnasial 

DBT  3 år 

25-30 Singel, 1 

barn 

Arbetar 
   

20-25 Singel 
   

1 år 

 

 

 

 

 


