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Abstract 

The aim of the study is to investigate how clinicians in psychiatric care for adults consider borderline personality 

disorder to be manifested in men and women, respectively. Could there be a tendency to over-diagnose women and 

under-diagnose men? In addition, the purpose of the study is to bring clarity to the reasons for gender differences 

within borderline personality as perceived by the clinicians. The study is based on an inductive approach, in which 

interviews have been conducted with twelve clinicians working with borderline personality disorders to gain a 

deeper understanding of how the clinicians consider the manifestations of gender differences.  

 

The clinicians described tendencies for women to deliberate self-harm, have mood swings and problems in relations. 

Men with borderline personality disorders are described as having a higher degree of e.g. aggressiveness, addiction 

and criminal behaviour than women with the same diagnosis. Half of the informants think men are under- diagnosed 

for borderline personality disorders. This may indicate that other diagnoses are given to men instead or that men end 

up in other treatments. Possible explanations to the gender differences are discussed, such as societal factors, gender 

roles or criteria for diagnosis based on gender. 
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Abstract 
 
The aim of the study is to investigate how clinicians in psychiatric care for 

adults consider borderline personality disorder to be manifested in men and 

women, respectively. Could there be a tendency to over-diagnose women and 

under-diagnose men? In addition, the purpose of the study is to bring clarity to 

the reasons for gender differences within borderline personality as perceived by 

the clinicians. The study is based on an inductive approach, in which interviews 

have been conducted with twelve clinicians working with borderline personality 

disorders to gain a deeper understanding of how the clinicians consider the 

manifestations of gender differences.  

 

The clinicians described tendencies for women to deliberate self-harm, have 

mood swings and problems in relations. Men with borderline personality 

disorders are described as having a higher degree of e.g. aggressiveness, 

addiction and criminal behaviour than women with the same diagnosis. Half of 

the informants think men are under- diagnosed for borderline personality 

disorders. This may indicate that other diagnoses are given to men instead or 

that men end up in other treatments. Possible explanations to the gender 

differences are discussed, such as societal factors, gender roles or criteria for 

diagnosis based on gender. 
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Är borderline personlighetsstörning en kvinnlig diagnos? 
 

På bara sex år har antalet kvinnor i åldrarna 18–34 år som fått diagnosen borderline 

mer än fördubblats från cirka 1 600 år 2006 till cirka 3 500 år 2012. Bland männen är 

det en tredubbling, men från betydligt lägre nivåer. Det visar siffror som 

Socialstyrelsen har tagit fram åt nyhetsbyrån TT. (Stiernstedt, 2013, SVD) 

 

Enligt DSM 5 ges 75 procent av borderlinediagnoserna till kvinnor (American 

Psychiatric Association, 2013). De personer vi själva mött i vår privata närhet 

med borderline personlighetsstörning har alla varit kvinnor.  Då vi inte träffat 

eller ens hört tala om en man med denna problematik skapades ett intresse av att 

undersöka hur personal inom vuxenpsykiatrin anser att borderline 

personlighetsstörning yttrar sig hos män och kvinnor. Finns det könsskillnader 

inom diagnosen borderline? I de fall personalen anser detta vill vi också försöka 

undersöka vad de tror att det beror på.  I samråd med handledare fokuserade vi 

på att hitta informanter som arbetade inom terapiformerna DBT och MBT, då 

dessa behandlingsformer används vid BPS-problematik.    

 

Personer med borderline personlighetsstörning uppfattas ofta som besvärliga av 

omgivningen. Historiskt sett har uppfattningarna varit delade kring hur 

borderline personlighetsstörning har fått sitt namn och hur det yttrat sig. 1700-

talsläkaren Thomas Sydenham kallade personer, där känslorna svängde kraftigt, 

för hystericks. I början på 1900-talet började en annan term att användas, latent 

schizofreni. Den innefattade de personer som dolde en underliggande 

schizofreni i sina normala sociala beteende. År 1938 beskrev psykoanalytikern 

Adolph Stern begreppet borderline som syftade till människor som ligger på 

gränsen mellan neuros och psykos (Näslund, 1998).  

 

För att förenkla läsandet kommer borderline personlighetsstörning hädanefter att 

förkortas BPS till stor del i arbetet.    

 

 

Tidigare forskning 
 

Vad är borderline personlighetsstörning? 

Borderline personlighetsstörning är en psykiatrisk störning som behandlas inom 

psykiatrin och för att få diagnosen finns olika kriterier uppsatta i DSM.  

DSM betyder Diagnostic and statistical manual of mental disorders och ges ut av 

American Psychiatric Association, APA. APA är en amerikansk organisation 

som utformar diagnoskriterier för psykiatriska sjukdomar. Den första versionen 

av DSM gavs ut 1954 och den senaste omarbetade versionen, DSM 5 gavs ut i 

maj 2013. I DSM finns olika kategorier för psykiatriska sjukdomar, där BPS 

faller under personlighetsstörningar. Personlighetsstörningarna är indelade i 

olika kluster. Kluster A inbegriper paranoid personlighetsstörning, schizoid 
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personlighetsstörning och schizotyp personlighetsstörning. Kluster B innefattar 

antisocial personlighetsstörning, borderline personlighetsstörning, histronisk 

personlighetsstörning och narcissistisk personlighetsstörning. Kluster C 

innefattar fobisk personlighetsstörning, osjälvständig personlighetsstörning och 

tvångsmässig personlighetsstörning (American Psychiatric Association, 2013).  

I DSM IV-TR bedöms en patients problematik utifrån fem axlar. Det betyder att 

bedömningen av patienten utgår ifrån fem relevanta områden. Axel ett beskriver 

alla olika mentala störningar förutom utvecklingsstörning. Det kan vara 

depression, ångeststörningar, schizofreni och sömnstörningar. Axel två beskriver 

alla olika personlighetsstörningar och utvecklingsstörning, till exempel 

antisocial personlighetsstörning och schizoid personlighetsstörning. Axel tre 

beskriver somatiska sjukdomar och medicinska tillstånd som kan ha betydelse 

för patientens psykiska tillstånd. Axel fyra beskriver psykosociala problem som 

patienten kan ha. I axel fem ska patienten bedömas utifrån GAF, en global 

bedömningsskala. Det är ett instrument för att mäta patientens, psykologiska, 

sociala och yrkesmässiga förmåga att fungera (American Psychiatric 

Association, 2000). 

 

Nedan återges kriterierna för BPS enligt den svenska översättningen av DSM-

IV-TR (American Psychiatric Association, 2002, s. 219). Kriterierna för BPS är 

exakt desamma i DSM 5 som de var i DSM-IV-TR, varvid denna svenska 

översättning är helt aktuell (American Psychiatric Association, 2013; 2000).  

 
Ett genomgående mönster av påtaglig impulsivitet och instabilitet med avseende på 

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

olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder och tar sig minst fem av 

följande uttryck: 

 

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

sådant suicidalt eller självstympande beteende som beskrivs under kriterium (5) 

räknas inte in här. 

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

kännetecknas av extrem idealisering omväxlande med extrem nedvärdering 

3. uppvisar identitetsstörning, dvs varaktig och påtaglig instabilitet 

i självbild och identitetskänsla 

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

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

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

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

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

självskadandehandlingar 

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

förändring av sinnesstämningen (till exempel intensiv episodisk nedstämdhet, 

irritabilitet eller ångest som vanligtvis varar i några timmar och endast sällan längre 

än några få dagar) 

7. känner en kronisk tomhetskänsla 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Impulsivitet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A4lvbild
http://sv.wikipedia.org/wiki/Identitet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A4lvmord
http://sv.wikipedia.org/wiki/Affekt
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8. uppvisar inadekvat, intensiv vrede eller har svårt att kontrollera aggressiva impulser 

(till exempel ofta återkommande temperamentsutbrott, konstant ilska, upprepade 

slagsmål) 

9. har övergående, stressrelaterade paranoida tankegångar eller dissociativa symptom.  

 

Även WHO, World Health Organization har ett system för att klassificera olika 

diagnoser, ICD, vilket betyder International statistical classification of diseases 

and related health problems. ICD-10 är den senaste versionen som antogs år 

1990. Den uppdaterade svenska versionen, ICD-10-SE beskriver följande om 

emotionell instabil personlighetsstörning, där borderline är en del:  

 
En personlighetsstörning som karakteriseras av en uttalad tendens att agera impulsivt 

och utan att betänka eventuella konsekvenser. Humöret är oberäkneligt och 

föränderligt. Det är vanligt med affektutbrott och en oförmåga att kontrollera de 

våldsamma reaktionerna. Det finns en tendens till grälsjukt och konfliktsökande 

beteende, speciellt då impulsiva handlingar bromsas eller hindras. Två typer av 

personlighetsstörningen kan urskiljas: den impulsiva typen som främst karakteriseras 

av emotionell instabilitet och brist på impulskontroll och borderlinetypen som 

karakteriseras av osäkerhet vad beträffar självuppfattning, livsmål och inre val, en 

kronisk känsla av inre tomhet, intensiva och instabila interpersonella relationer samt 

en tendens till självdestruktivt beteende inklusive suicidhandlingar och suicidförsök 

(Socialstyrelsen, 2011, s.190). 

 

Nolen-Hoeksema (2011) beskriver hur personer som diagnostiserats med BPS 

har ett oförutsägbart instabilt beteende. De kan plötsligt vända i humöret från att 

vara glada till att bli arga utan att förstå varför. Deras liv kantas av perioder av 

låg självkänsla omväxlande med en strak tilltro till sin egen förmåga. Många 

lider av tomhetskänslor och försöker dämpa lidandet genom att skada sig själva. 

Det kan innebära att personen skär sig, bränner sig eller försöker ta sitt liv. 

Vidare har de svårt att behålla nära relationer då deras humör är impulsivt samt 

svårt att kontrollera. Om personen med BPS känner sig sviken av en person blir 

denne ofta arg utan egentlig anledning. 

 

Prevalens 

Torgensen, Kringlen och Cramer (2001) undersökte hur vanligt det är med 

personlighetsstörningar i Oslo. Totalt intervjuades 2053 slumpvist utvalda 

personer och av dessa hade 0,7 procent diagnosen BPS. I studien var det fler 

kvinnor (62,7 procent) än män som medverkade. De fann att förekomsten av 

personlighetsstörning var högst bland personer som hade gymnasial utbildning 

eller kortare utbildning. Det visade sig också att förekomsten var hög bland dem 

som bodde inne i centrum och levde utan partner. En tendens visade att BPS var 

två gånger så vanligare bland kvinnor än vad de var hos män, men skillnaden 

var inte signifikant. Det var också mer frekvent att individer med BPS inte hade 

någon partner, kort utbildning och bodde ofta centralt i Oslo. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Paranoia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dissociation_(psykologi)
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Samuels et al. (2002) har i USA, Baltimore genomfört en studie på 742 

slumpmässigt utvalda personer i åldrarna trettiofyra till nittio år. Av dessa var 63 

procent kvinnor. Studien fanns ett samband mellan förekomst av 

personlighetsstörningar beroende på vilken samhällsgrupptillhörighet. I studien 

användes DSM-IV och ICD-10 för att kunna bedöma om personerna hade en 

personlighetsstörning. Psykologer undersökte förekomsten av 

personlighetsstörningar hos deltagarna från intervjuer och 9 procent hade någon 

personlighetsstörning.  Utifrån DSM-IV kriterier av BPS uppskattades 0,5 

procent av personerna ha borderline och 0,1 procent av personerna bedömdes ha 

BPS utifrån ICD-10. Det var nästan fem gånger vanligare med 

personlighetsstörning hos männen än hos kvinnorna med diagnos i kluster B. 

Männen med diagnos i kluster B var också unga och saknade gymnasieexamen. 

  

Ekselius, Tillfors, Furmark och Fredrikson (2001) skickade ut 

självskattningsformulär till 1000 slumpmässigt utvalda personer på Gotland för 

att undersöka förekomsten av BPS. Av dessa svarade 557 personer. 5,4 procent 

hade borderline personlighetsstörning. Resultatet visade sig vara betydligt högre 

än vad annan forskning rapporterat (Torgensen, Kringlen & Cramer, 2001).  

 

Coid och Yang (2006) har intervjuat 626 slumpmässigt utvalda personer varav 

355 kvinnor och 271 män. Respondenterna var bosatta i England, Wales och 

Skottland. Intervjuerna har utgått ifrån DSM-IV kriterier för 

personlighetsstörning. De fann att de individer som hade någon 

personlighetsstörning var män, levde singelliv och hade lägre socioekonomisk 

status. De flesta var ofta utan arbete, hyrde sin bostad och bodde inne i 

tätorterna. De tillhörde också den äldre ålderkategorin. I resultatet visade det sig 

att de som hade diagnos i kluster B hade också andra psykiatriska sjukdomar, till 

exempel ångest. Studiens resultat visar ett samband mellan de olika 

klustersjukdomarna. Personer med diagnos i kluster B är ofta samsjuklig med en 

diagnos i kluster C. Prevalensen för BPS var 1,0 procent för män och 0,4 

procent för kvinnor. Vad gäller kontakt med den lokala vården eller andra 

offentliga organisationer visade det sig att de som tillhörde kluster B ofta suttit i 

fängelse. Det var också vanligt att de var män, unga, separerade och tillhörde de 

lägre socioekonomiska klasserna.  

 

Lenzenweger, Lane, Loranger och Kessler (2007) undersökte förekomsten av 

personlighetsstörning i USA utifrån kluster A, kluster B och kluster C. De har 

utifrån ett urval av 9282 respondenter från en hushållsundersökning genomfört 

kliniska intervjuer med 5692 personer i åldrarna arton år och uppåt. I resultatet 

var prevalensen för kluster B 1,5 procent. Av dessa var det 0,6 procent som hade 

borderline personlighetsstörning och 1,4 procent som hade antisocial 

personlighetsstörning. Studien fann att antisocial personlighetsstörning var 

mindre vanligt hos kvinnor. Personer med BPS var ofta arbetslösa. I resultatet 
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hittades ett samband mellan personlighetsstörning och samsjuklighet med DSM-

IV axel 1-störning. Det visade sig att de som tillhörde kluster B hade högst 

procent av samsjuklighet. Av dem med BPS hade 84,5 procent någon eller flera 

former av Axel 1-störning, till exempel bipolär sjukdom eller ADHD. 

 

Maurex (2009) menar att BPS är en sjukdom som en till två procent av världens 

befolkning har. Inom vuxenpsykiatrisk öppenvård har var tionde patient denna 

diagnos, och inom den slutna vården var femte person. Inom den psykiatriska 

vården är 75 procent av dem som fått diagnosen tilldelad kvinnor. Var tionde 

patient som har fått diagnosen BPS dör av självmord.  

 

Behandlingsformer  

 

Mentaliseringsbaserad terapi-MBT. MBT är relevant behandling vid 

personlighetsstörningar, men också vid depression, ätstörningar, ångestsyndrom, 

posttraumatiska tillstånd (PTSD) och missbruksproblem. Det är endast för BPS 

som det finns stöd i forskningen att MBT är en effektiv behandling. MBT för 

borderlinepatienter är vanligen en kombination av individuell terapi och 

gruppterapi i cirka ett och ett halvt år (Bateman och Fonagy, 2006).  

 

Anthony Bateman och Peter Fonagy, den första psykiater och den andra 

psykolog, utvecklade den mentaliseringsbaserade terapin som förkortas MBT. 

MBT är en psykodynamisk behandlingsmodell som har tagit starka influenser 

från kognitiv utvecklingspsykologi och anknytningsteori. Syftet med denna 

behandling är att försöka öka patientens förståelse för sitt eget och andra 

personers mentala tillstånd, det vill säga den så kallade mentaliseringsförmågan. 

Denna förmåga är viktig för BPS-patienter för att kunna påverka sin 

känsloreglering och sina relationssvårigheter vilket i slutändan kan leda till att 

självskadebeteendet och sucialiditeten minskar. Mentalisering betyder i detta fall 

förståelse av att alla människor tolkar världen på sitt egna speciella sätt utifrån 

sina egna tankar och känslor. Mentalisering är att se sig själv utifrån och sedan 

försöka föreställa sig hur andra människor ser på sig själva. MBT har inte för 

avsikt att försöka uppmärksamma barndomsproblem och förstå samband mellan 

inre konflikter. Terapin vill istället göra medvetandet mer medvetet istället för 

att göra det omedvetna medvetet (Karterud & Bateman, 2011).  

 

Terapisessionerna är fokuserade på känslor, framför allt det som är aktuellt och 

känsloladdat för just denna patient. Jämförelse mellan mentaliseringsbaserad 

terapi med psykoanalytisk och psykodynamisk terapi är att terapeuten är mer 

personlig och ställer frågor för att få tydligare bild av patientens olika tankar och 

känslor (Karterud & Bateman, 2011). 
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Dialektisk beteendeterapi-DBT. En annan behandling som används vid 

BPS är dialektisk beteendeterapi (DBT) som utarbetades av Marsha Lineham för 

att användas för patienter med självskadebeteende och upprepade 

självmordsförsök. DBT är vanligen en kombination att individuell terapi och 

färdighetsträning i grupp som oftast pågår under cirka ett till två år. Dialektisk 

beteendeterapi en blandning av inlärningsteori, kognitiv teori, dialektisk filosofi 

och zenbuddhistisk filosofi. Inlärningsteori utgår ifrån att ett beteende är bundet 

till vilken respons beteende får från omgivningen. I kognitiv beteendeterapi 

fokuserar terapin på att patienten ska uppnå sina mål vilket kan ske genom att 

förändra patientens beteende eller förändra patientens omgivning. I behandling 

av BPS-patienter kan det vara att terapeuten inte överöser patienten med närhet 

och omtanke när patienten haft självdestruktivt beteende. Under 

terapisessionerna krävs fullt fokus från både patient och terapeut (Kåver & 

Nilsonne, 2002). 

 

Kåver och Nilsonne (2002) skriver att innan behandlingsprocessen kan påbörjas 

behöver patienten ha förståelse för vad som krävs av patienten och vilka mål 

som skall uppfyllas. För att patienten skall förstå målen används den biosociala 

teorin. I den biosociala teorin ses till individers medfödda temperament och hur 

det samspelar med den miljö som individen rör sig i. Målen med terapin är att 

patienten ska kunna hantera sitt känslostyrda beteende och att lita till egna 

tankar och handlingar. 

 

Kåver och Nilsonne (2002) skiljer DBT från andra terapibehandlingar då 

behandlingen är uppdelad i olika delfaser och i de olika faserna används olika 

typer av behandlingar. Den första fasen ger terapeuten sina reflektioner till 

patienten vad gäller patientens problematik och vilka principer som 

behandlingen utgår ifrån. I början av behandlingen måste patient och terapeut få 

kontroll över olika krissituationer som kan leda till självskadebeteende. När 

patienten känner kontroll över krissituationer arbetas det för att minska de 

posttraumatiska stressrektionerna. Vidare vill terapeuten öka patientens 

självrespekt, engagemang och glädje över livet. Vid varje steg behöver 

terapeuten vara uppmärksam på om patienten faller tillbaka till någon fas, då 

behandlingen kan behöva sakta ner. Behandlingen utformas efter varje individ. 

Alla patienter behöver inte genomgå varje fas. 

 

Könsskillnader 

I DSM 5 anges att BPS ges i huvudsak till kvinnor, procentuellt 75 procent 

(American Psychiatric Association, 2013). Vissa personlighetsstörningar såsom 

antisocial personlighetsstörning diagnostiseras i större utsträckning hos män 

medan personlighetsstörningar som borderline, histrionisk och osjälvständig 

personlighetsstörning diagnostiseras mer frekvent hos kvinnor. Även om dessa 

skillnader troligen beror på reella könsskillnader måste läkare vara aktsamma så 
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att det inte leder till en över- eller underdiagnostisering på grund av sociala 

stereotyper (American Psychiatric Association, 2013). Ford och Widiger (1989) 

menar att personal behöver lära sig att använda diagnoskriterierna och få 

utbildning i dessa, för att minska könsfördomar.  

 

Skodol och Bender (2003) har diskuterat könsskillnader inom BPS genom att 

studera undersökningar som berör ämnet. Är BPS hos kvinnor ett resultat av 

fördomar vid diagnostiseringen eller beror det på biologiska och sociokulturella 

skillnader mellan män och kvinnor? Författarna menar att det är ett större antal 

kvinnor som finns i kliniska miljöer vilket kan vara orsaken till att fler kvinnor 

uppfattas ha BPS. En annan orsak kan vara att vissa beteenden kan uppfattas 

som patologiska endast när de inträffar hos kvinnor, vilket i förlängningen kan 

göra att fler kvinnor än män uppfattas ha BPS. Dessa fördomar kan vara en 

förklaring till varför kvinnor får diagnosen BPS oftare än män. En annan 

förklaring till att BPS är vanligare hos kvinnor än hos män kan vara att de har 

varit utsatta för sexuella övergrepp. Det är tio gånger vanligare hos kvinnor än 

män. Biologiska skillnader som att kvinnor är mer benägna att uppleva rädsla, 

starkare samvete och skuld samt depression kan också spela roll.  

 

Vid undersökning av DSM-III-Rs borderlinekriterier passade nästan alla BPS-

kriterier bättre in på de kvinnliga attributen. Skillnaden var att kriterier som 

olämpligt beteende och intensiv ilska istället uppfattades som manligt. 

Författarna ställer sig frågan om kvinnor och män med BPS visar olika mönster 

av symtom (Skodol och Bender, 2003).  

 

Även Näslund (1998) menar att samhället kan ha olika förväntningar på kvinnor 

och män som kan leda till att könsskillnader uppfattas. Det som anses som ett 

normalt uppförande för män kanske inte alltid uppfattas som ett normalt 

uppförande för kvinnor. Typiska beteenden för BPS tenderar att passa bättre och 

vara förväntade i den manliga könsrollen och accepteras i mindre grad hos en 

kvinna. Exempel på detta kan vara sexuell promiskuitet och ilska. När en kvinna 

uppvisar detta bedöms hon ofta som sjuka och avvikande och detta kan leda till 

att kvinnan får diagosen BPS, medan mannen istället får antisocial 

personlighetsstörning som också är innebär en stämpel som sjuk och avvikande. 

 

Sansone och Sansone (2011) diskuterar flera undersökningars resultat och 

kommit fram till att det finns en könsskillnad inom BPS när det gäller såväl 

personliga egenskaper som behandling och förekomsten av andra sjukdomar och 

störningar tillsammans med BPS. När det kommer till personliga egenskaper har 

män med BPS i genomsnitt ett mer explosivt temperament och är nyhetssökande 

i större utsträckning jämfört med kvinnor med BPS. Män med BPS använder i 

högre grad droger och har antisociala personlighetsdrag. Fler kvinnor än män 

har ätstörningar, PTSD och ångestproblematik. 
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En annan studie (Zlotnick, Rothschild & Zimmerman, 2002) som innefattade 

1395 personer som sökt behandling hos en privat öppenmottagning visade på 

könsskillnader inom BPS. Av dessa personer var 105 kvinnor och 44 män 

diagnostiserade med BPS. Männen hade i högre grad missbruksproblem och 

antisocialpersonlighetsstörning medan kvinnorna hade en högre grad av 

ätstörningar.  

 

I kriterierna för BPS är ett symtom att personen ”uppvisar upprepat suicidalt 

beteende, suicidala gester, suicidhot, eller självskadandehandlingar” (American 

Psychiatric Association, 2002, s. 219). Hawton och Harriss (2008) har i sin 

studie under en tioårsperiod följt 4705 personer som kommit in till sjukhus på 

grund av avsiktligt självskadande. Syftet var att se hur utbrett avsiktligt 

självskadande är generellt i samhället utifrån ålder och kön. Resultatet visar att 

detta är fem gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Skillnaden är störst för 

flickor och pojkar i tonåren och minskar med åldern.  

 

Garb (1995) diskuterar en studie där olika läkare fick olika fall beskrivna och 

menar att könsskillnader inom BPS beror på hur bedömningar görs av läkare. I 

studien var hälften av fallen kvinnor och den andra hälften män. Utifrån en skala 

fick läkarna bedöma fallen där ett innebar att störningen inte existerar och sju 

innebar att personen har alla kriterierna för BPS. När läkarna träffade en patient 

i verkliga livet var det ingen signifikant skillnad mellan könen.  När de sedan 

skulle bedöma BPS-kriterierna endast utifrån skriftliga fallbeskrivningar 

uppkom en signifikant skillnad mellan könen.  

 

I en studie ombads socialarbetare, psykologer och psykiatriker att i enkät 

bedöma förekomsten av BPS och PTSD när det presterades lika många kriterier 

för varje diagnos. Hälften av deltagarna fick en manlig fallbeskrivning och den 

andra delen fick en kvinnlig fallbeskrivning. Resultatet av studien visade en 

könsskillnad på diagnoserna. Det beror på kön på klienten, könet på 

socialarbetarna, psykologerna och psykiatrikerna samt på vilket yrke de 

deltagande i studien hade. Deltagarna som var nyexaminerade hade en 

benägenhet att i högre grad diagnostisera BPS än PTSD till de kvinnliga 

fallbeskrivningarna. Kvinnliga deltagarna kunde lättare empatisera med de 

kvinnliga fallbeskrivningarna. Manliga deltagare verkade ha en tendens till att 

underskatta konsekvenserna av sexuella övergrepp hos båda könen (Becker & 

Lamb, 1994).  

 

Aggen, Neale, RØysamb, Reichborn-Kjennerud och Kendler (2009) har 

genomfört en studie där de undersökte de nio kriterierna för BPS, utifrån DSM 

IV bland ett antal norska tvillingar (2794 personer). Bland de deltagarna med 

BPS hade kvinnorna fler uppfyllda BPS- kriterier jämfört med män. Männen var 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A4lvmord
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A4lvmord
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mer impulsiva än kvinnorna och detta ökade med åldern. Unga kvinnor med 

BPS var mindre impulsiva, men impulsiviteten ökade med åldern även hos 

kvinnorna.    

 

Johnson et al (2003) studerade skillnader mellan 65 män och 175 kvinnor som 

diagnostiserats med BPS. Studien kom fram till att BPS hos kvinnor och män 

visade fler likheter än skillnader vad gäller kliniska presentationer. Kliniska 

presentationer syftar till hur patienten uppfyller olika diagnoskriterier för BPS.  

 

 

Syfte 
 
Studien har som syfte att undersöka hur personal inom vuxenpsykiatrin anser att 

borderline personlighetsstörning yttrar sig hos män och kvinnor. Vi är också 

intresserade av att undersöka om personalen anser att borderline 

personlighetsstörning är en diagnos som kännetecknas av en könskillnad. Anser 

personalen att det finns könsskillnader vill vi också undersöka vad de tror att 

detta beror på. 

 

Frågeställningar 

 Hur anser personalen att borderline personlighetsstörning yttrar sig hos 

kvinnor och män? 

 Anser personalen att det finns en tendens att överdiagnostisera kvinnor 

eller att underdiagnostisera män? 

 Om personalen anser att det finns en skillnad mellan könen gällande 

borderline personlighetsstörning, vad anser de att det kan bero på? 

 

 

Metod 
 
Val av metod 

Forskningen visar att det finns könsskillnader vad gäller BPS, men menar också 

att kvinnor och män med BPS visar fler likheter än skillnader och därför är vi 

intresserade av att fokusera på vad informanterna anser utifrån sina erfarenheter 

(American Psychiatric Association, 2000; 2013; Skodol & Bender, 2003; 

Johnson et al, 2003; Sansone och Sansone, 2011). För att ta reda på vad 

verksamma inom psykiatrin anser om könsskillnader inom BPS genomförs en 

liten kvalitativ semistrukturerad intervjustudie.  

 

Fokus på vad informanterna berättar kräver att vi går in förutsättningslöst och är 

öppna för de tankar de har, därför intas en induktiv ansats. I den induktiva 

processen används studiens data som utgångsläge för att uttrycka en teori 



 
 

10 
 

(Bryman, 2012). Det innebär att studien ska mynna ut i att dra slutsatser utifrån 

informanternas erfarenheter. Under arbetets gång samlas information in, som 

sedan analyseras och därefter resulterar i en slutsats (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Under arbetets gång försöker vi vara medvetna om hur vår förförståelse 

och föreställningar påverkar oss för att så objektivt som möjligt kunna vara 

öppna för det informanterna säger. I arbetet utformades först en intervjuguide 

som sedan analyserades. Utifrån resultatet söktes sedan relevant teori.  

 

Urval av data 

Första kontakten skedde, via mail till verksamhetschefer inom vuxenpsykiatrin.  

Detta för att få tillstånd till intervjuer och hjälp med att vidarebefordra oss till 

kontakt med lämpliga informanter, se bilaga 1. Vi har även fått hjälp från vår 

handledare att hitta lämpliga informanter, då han genom sitt arbete har och har 

haft kontakter med personal som arbetar med borderlinepatienter.  Det var 

viktigt för oss att välja personal som huvudsakligen arbetar med patienter med 

BPS för att de ska ha så stor erfarenhet som möjligt. En informant 

rekommenderades via en annan informant och vi tog då kontakt med denna 

direkt via mottagningen.  

 

I samråd med handledare fokuserade vi på att hitta informanter som arbetade 

inom terapiformerna DBT och MBT, då dessa behandlingsformer används vid 

BPS-problematik. Bryman (2011) menar att snöbollsurval är en viss form av 

bekvämlighetsurval där forskaren initialt får kontakt med ett mindre antal 

människor som är relevanta för undersökningens tema och med hjälp av dessa 

får kontakt med ytterligare informanter. Bekvämlighetsurval är de personer som 

finns tillgängliga för forskaren. Genom att verksamhetschefen gett sitt 

medgivande tilldelas vi de personer som fanns i verksamhetens DBT- eller 

MBT-team. Dessa personer har sedan givit sitt samtycke till att delta i studien.  

 

Sammanlagt deltog tolv informanter i studien sex kvinnor och sex män, i åldern 

trettioett till sextio år. Fem personer arbetade med MBT-terapi och sex personer 

arbetade med DBT-terapi och en person har gått MBT-utbildningen och ska 

snart starta upp MBT-behandling. Yrkeskompetenserna informanterna har är 

socionom, legitimerad psykoterapeut, legitimerad psykoterapeut med KBT- 

inriktning, legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, 

legitimerad psykolog, psykiatrisjuksköterska, sjuksköterska, psykoanalytiker, 

legitimerad arbetsterapeut, sjukgymnast och skötare. Utöver detta har många 

informanter påbyggnadsutbildningar som grundläggande psykiatriutbildning i 

kognitiv relationell terapi, psykoanalytisk utbildning, MBT-utbildning, interna 

utbildningar inom socialpsykiatri, DBT- utbildning, KBT-utbildning och 

grundläggande utbildning i psykoterapi, steg 1. En person är under utbildning 

till psykoterapeut i relationell och interpersonell psykoterapi. Antal år som 

informanterna arbetat med psykiatrisk behandling är från fyra år till tjugonio år.  
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Informanterna befann sig i fem olika städer där behandlingsteam för DBT- och 

MBT-terapi var verksamma.   

 

Insamlingsmetod 

Som insamlingsmetod valdes semistrukturerade intervjuer och utifrån detta 

började vi att formulera en intervjuguide, bilaga 3. När intervjuguiden skrevs 

utgick vi ifrån syfte och frågeställningar. Med utgångspunkt i detta skrevs två 

till fyra frågor under varje frågeställning som sedan omformulerades till ett mer 

begripligt språk. Intervjufrågorna utformades i dialog med handledare samt 

utifrån den kunskap vi tidigare tillgodogjort oss från psykologikurser. I 

intervjuguiden inkluderades även ett antal sonderingsfrågor om informanternas 

bakgrund såsom kön, ålder, utbildning, antalet yrkesverksamma år, terapiform 

de arbetar med samt hur länge de arbetat med just denna terapiform. 

 

Semistrukturerade intervjuer gav oss frihet att utifrån våra allmänna frågor ställa 

följdfrågor, vilket berikade intervjun. Dessutom blev vi inte bundna vid att ställa 

frågorna i en viss följd utan kunde även ändra ordningen på frågorna beroende 

på respondentens svar. Bryman (2011) menar att i semistrukturerad 

intervjumetod har intervjuaren en uppsättning frågor. Intervjuaren kan välja 

vilken ordning de ska ställas i och det finns utrymme av att ställa följdfrågor till 

informanterna svar. Det ger också utrymme till att vara flexibel och följsam efter 

informantens svar.  

 

Ljudinspelning kan användas för att intervjuaren ska kunna koncentrera sig på 

att ställa frågorna, vad informanten har att säga och interaktionen dem emellan. 

Ljudinspelning under intervjun gör det möjligt för intervjuaren att i efterhand 

kunna lyssna på informantens svar flera gånger och på så sätt få intervjun 

korrekt nedskriven (Kvale & Brinkman, 2009).  

Samtliga intervjuer spelades in med diktafon. Tiden för varje intervju har varit 

cirka tjugo till fyrtio minuter. Uppsatsgruppen har innefattat tre personer som 

alla genomförde intervjuer, men under varje intervjusituation medverkade 

endast två av oss, en som intervjuade och en som var observatör. Observatörens 

uppgift vid intervjusituationerna var att lyssna aktivt och föra anteckningar 

genom hela intervjun. Observatören kunde även flika in med frågor som 

behövde tilläggas under intervjun.  

 

Bryman (2011) anser att miljön där intervjuerna bedrivs ska vara lugn och 

ostörd och risken att bli störd av ljud eller att någon kan höra informantens svar 

ska vara minimal. Intervjuerna genomfördes i enskilt rum på en stilla plats, 

antingen på informanternas arbetsrum eller i ett grupprum där ingen annan på 

arbetsplatsen kunde höra. Vid en av intervjuerna medverkade en arbetskollega 
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till en informant. Arbetskollegan till informanten var ny på arbetsplatsen och 

ville därför sitta med för att få en inblick i kollegans arbete.  

 

På grund av tidsbrist och ekonomi kan det vara fördelaktigt att välja 

telefonintervju (Bryman, 2011). Enligt Elmholt (2006) ger telefonsamtal 

möjlighet att intervjua personer på annan ort och därmed en större spridning 

bland informanterna. En stor fördel med att ha telefonintervjuer är också att det 

kan bli lättare att tala öppet om känsliga ämnen. Då informanterna befunnit sig i 

fem olika städer och vissa på långt avstånd till oss har det inneburit en 

kostnadsfråga att ta sig till dessa städer. Då det inte alltid gått att få ihop tider för 

flera intervjuer under samma dag i de olika städerna har alternativet, 

telefonintervju, varit nödvändigt för att minimera kostnaderna. 

Telefonintervjuerna genomfördes med hjälp av vanlig telefoni med 

högtalarfunktion och spelades in med en diktafon i ett lugnt rum utan risk för 

störningar.  

Av sammanlagt tolv intervjuer genomfördes åtta av intervjuerna ansikte-mot-

ansikte på informanternas arbetsplats och resterande fyra intervjuer över telefon.  

 

Vi valde att inte göra någon testintervju då frågorna kontrollerades av en erfaren 

handledare med stor klinisk erfarenhet av arbete med patienter med 

personlighetsstörning. Dessutom märktes vi redan under första intervjun att 

frågorna fungerade tillfredsställande och har därför inte sett någon anledning att 

ändra intervjuguiden. 

 

Bearbetning och analys av data 

Allt som spelades in från intervjuerna transkriberades ordagrant på dator. Pauser 

och uppehåll för hummanden har tagits bort när det ej varit relevant för det 

informanterna berättat. Intresset har varit att få fram vad informanterna anser om 

BPS och könsskillnader och hur de berättar om sina erfarenheter. Krag Jacobsen 

(1993) menar att när talspråk skrivs kan det bli i det närmaste oläsligt då 

personer inte avslutar meningar eller att innebörden förmedlas i tempo och rytm. 

När en intervju ska färdigskrivas sammanställs det informanterna har sagt om 

denna talat i skriftspråk, till exempel sätta ut skiljetecken. Därefter skrevs dessa 

ut på papper för att läsas igenom flera gånger för att få en inblick av vad som 

sades.  

 

Som analysmetod har tematisk analys använts för att se om det finns likheter, 

skillnader eller repetitioner i informanternas svar. I tematisk analys är fokus på 

vad som sägs inte hur det sägs (Howitt, 2010). Braun och Clarke (2006) anser att 

denna metod är ett sätt att identifiera, analysera och upptäcka mönster och teman 

i data.  
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Vid studiens analysarbete har sex steg följts (Braun & Clark, 2006, s. 87): 

 

1. Bekanta dig med dina data 

Data transkriberades och lästes igenom flera gånger. De första tankarna 

antecknades. 

2. Initial kodning 

De övergripande koderna ifrån hela materialet urskiljdes genom att 

markera citat med olika färger på papperen.  

3. Söka efter tema  

De koderna som hittades i transkriptionerna sammanställdes till 

preliminära teman. För att få överskådlighet skrevs mindmap med tema i 

mitten och förgreningar till olika citat.  

4. Granska tema 

Kontroll av att de teman som sammanställts. Flera teman har en 

sammankoppling och blev då hopslagna till övergripande teman. 

5. Definiera och namnge tema 

Varje tema namngavs och namnen syftade till att beskriva innehållet så 

bra som möjligt. Arbetet bestod i att identifiera det som ansågs 

intressant. I resultatet beskrivs dessa teman.  

6. Skriva rapport 

Sista analysdelen där citat från informanterna valts ut och skildrar de 

namngivna teman.  

 

Kvalitetsvärdering 

Att vi varit tre personer som genomfört studien innebär en risk att detta kan ha 

påverkat tolkningsprocessen. För att kunna göra en bedömning av resultatet har 

det transkriberade materialet, flertalet gånger lästs igenom och återkommits till 

för att undvika feltolkningar och för att kategorisera resultatet på ett så 

sanningsenligt sätt som möjligt. Alla kategoriseringar har utifrån resultatet, 

diskuterat fram av oss författare. Att vi vid intervjuerna varit två personer, en 

som ställer frågor och en som antecknar, har också gjort att det är fler än en 

person som har uppfattat en intervjusituation, vilket givit oss större möjligheter 

att diskutera och tolka intervjuerna/resultatet på ett tillfredsställande sätt. Genom 

att ha fokuserat på vårt förhållningssätt inför resultatet anser vi ha minimerat 

risken för en subjektiv påverkan av analysen. 

 

Etiska överväganden 

Enligt Bryman (2011) är det viktigt med etiska överväganden i en studie. Med 

detta menas att deltagandet är helt anonymt, frivilligt och uppgifterna som 

samlas in behandlades med största konfidentialitet, vilket menas att obehöriga 

inte kommer att ha tillgång till de insamlade data.  

Enligt nyttjandekravet kommer de data som samlas in endast att användas till 

studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att informanterna bestämmer om sin 
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medverkan i studien. Vidare innehåller de etiska principerna också 

informationskravet då informanterna måste upplysas om studiens syfte (Bryman, 

2011).  

 

Alla informanter har fått information om att deltagandet är frivilligt och att de 

när de helst är fria att ta tillbaka sitt medgivande till medverkan, även i 

efterhand. Enligt lag (2003:460) om etikprövning av studier som gäller 

människor får forskning endast genomföras med stor respekt för människan och 

skyddande av forskningspersonens säkerhet och integritet. Det är också 

angeläget att informanterna får information om övergripande plan, syfte, vilka 

metoder som ska användas och att deltagandet är frivilligt.  

 

För att visa ett professionellt förhållningssätt har det varit viktigt att vara pålästa 

om det vi ska prata om, men också att rollerna, en som intervjuar och en som 

antecknar, har varit uttalade på förhand för att undvika missförstånd. Under 

intervjutillfället har det också intagits en hållning där vi tydligt ställt 

intervjufrågor, se bilaga 3 samt följdfrågor men samtidigt gett informanten stort 

utrymme att själv berätta om hur det anser vara.  

 

Ett informationsbrev har skickats ut till deltagarna, på förhand via mail, då vi 

har ansett att det är viktigt att de får information både skriftligt och muntligt. 

Muntlig information har givits före varje intervju för att tydliggöra deras 

rättigheter vid deltagande i studien. Vi har också informerat om hur vi ska 

använda informanternas erfarenheter/åsikter genom att berätta att vi kommer att 

kategorisera dessa utifrån vårt syfte och att vi inte kommer att skrivas ut några 

namn utan endast citat som visar det resultat som vi kommit fram till. Det 

inspelade materialet kommer efter studiens slut och godkännande att förstöras, 

vilket gör att informanternas identiteter skyddas.  

 

 

Resultat 
 
De teman som framkommit vid den tematiska analysen av det insamlade 

datamaterialet är tre teman: Borderline- en symtomförståelse, Under- och 

överdiagnostisering av borderline och Ytterligare förklaringar till könsskillnader 

inom borderline. För att styrka det informanterna anser finns citat i den löpande 

texten för att exemplifiera.  
 

Borderline-en symtomförståelse 

 

Borderline-en individuell symtomförståelse. Ett fåtal informanter menar 

att det är svårt att generalisera hur borderline yttrar sig för kvinnor respektive 

män.  Det handlar mera om yttringar för individen och det kan vara olika för 
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varje individ. Dessa informanter menar att det inte går att identifiera någon 

skillnad mellan män och kvinnor med BPS.  

 
Men om jag tänker på dem män som jag har haft som det visade sig att de hade en 

borderlinediagnos så tänker jag att det inte var så stor skillnad på hur dem, hur 

problemen yttrade sig för dem som för kvinnor tänker jag. 

 

En av informanterna menar också att borderline kan ses som i en skala från ett 

till tio där en del av patienterna har fler borderlinesymtom än andra.  

 
Ja, det går ju inte att generalisera att man är på ett visst sätt utan jag tänker mig mer 

att man är på en skala mellan 1 till 10 så kan man ha vissa drag och en del mera drag 

utav just borderlinesymptom. 

 

En informant menar att generellt har kvinnor och män med BPS-problem med 

impulskontroll, tomhetskänslor och en ganska diffus självbild. De har också 

problem med stora svängningar vad det gäller känslor. En annan informant 

beskriver också att självskadande, ständiga suicidförsök, känslor som går upp 

och ned samt svårigheter i relationer såsom att det tar slut med partner eller 

kompisrelationer ofta är andra symtom för borderline.  

 

Kvinnor och män med BPS har oftast samma bakgrundshistorier, uppväxt och 

sociala problematik menar en informant.  

 

En informant menar att de problem som män och kvinnor med BPS har med 

känslohantering, impulser och relationer är samma för båda könen, men 

symtomen ter sig annorlunda för män och kvinnor. Symtomen för kvinnor kan 

vara att de söker mer hjälp, medan män har närmre till hands att hamna i 

aggressivitet, kriminalitet eller bråk.  
 

Borderline hos kvinnor-symtomförståelse. Många informanter beskriver 

att kvinnor med borderline visar starka känslor och humörssvängningar, vilket 

innebär en svårighet att reglera känslorna.  

 
Att det svänger mycket i humöret… Det är ju humörsvängningarna som är de 

tydligaste. 

 

Emotionell instabilitet och uttryckfullhet, psykisk instabilitet, känslomässig 

sårbarhet, varierat känsloläge, svårighet att regelera känslorna och i viss mån en 

tendens att stänga av känslolivet är något som flertalet informanter anser att 

kvinnor med BPS uttrycker. Ett fåtal av informanterna menar att det finns två 

kategorier av BPS-yttringar hos kvinnor. En grupp är mer extrovert och 

uttrycker sina känslor mer på ett starkt sätt, ibland på ett mer utåtagerande och 

suicidalt sätt men inte alltid på ett aggressivt sätt. Den andra gruppen är mer 
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introverta och har ett varierat känsloläge men är inte lika uttrycksfulla. De är 

mer tysta, fokuserar mer på sin egen värld och på något vis lyckas de hålla igen 

sina impulser.  

 

Impulsivitet beskriver flertalet informanter vara en faktor som kvinnor med BPS 

ofta visar upp.  

 

Många informanter beskriver att kvinnor med BPS självskadar sig genom att till 

exempel skära eller bränna sig. Några informanter upplever att 

självskadebeteendet har ökat i samhället. Att skära sig är nästan mer attraktivt än 

för femton år sedan. Andra informanter menar att kvinnorna vänder ilskan och 

ångesten mer inåt och skadar sig själva mer istället för att vända den utåt. Detta 

kan delvis handla om könsroller.   

 
Som kvinna tror jag man vänder det mycket mer inåt på något sätt. Att skada sig 

själv. Alltså mer tydligt skada sig själv, skära sig, bränna sig, eller vad det nu är… 

 

En informant menar också att många kvinnor med BPS i behandling har ett 

utåtagerande beteende och hamnar i slagsmål, men att det finns fler kvinnor som 

håller inne med känslorna och ilskan och att de tror att de själva är problemen. 

En annan menar att kvinnorna också visar upp ett mer verbalt aggressiv 

beteende.  

 

Några informanter menar att kvinnor med BPS ofta har problem med hetsätning 

och en informant menar att shoppingberoende är ett problem som är vanligt hos 

kvinnorna.   

 

Relationsproblematik som konflikter i relationer till vänner, partners och andra 

nära personer är vanligt förekommande vid BPS hos kvinnor menar några 

informanter. Att hamna i destruktiva kärleksrelationer och vara utåtagerande i 

relation till viktiga personer kan vara andra yttringar anser två informanter. I 

dessa relationer har kvinnorna väldigt lätt för att få separationsångest och lätt för 

att bli kränkta. Det är svårt för dem att vara nära men också svårt att vara isär 

och de har en ambivalent anknytning. Det blir många brutna relationer med 

vänner och pojkvännen. 

 
… just att det är problem med relationerna för det liksom skickar ner dom 

[kvinnorna] i dom här jättedjupa svackorna. 

 

Några informanter anser att kvinnor med BPS kan uppvisa sexuellt 

destruktivitet, sexuellt utlevande och sexmissbruk. En informant menar att det 

då kan bli en ond cirkel av självförakt och självskadande där kvinnan använder 

det sexuella beteendet som något självskadande, vilket kan leda till exempel till 

prostitution. En annan menar att drogmissbruk är en form av självskadande. 
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Suicidtankar, suicidplaner, suicidförsök och suicidhot anser flertalet informanter 

är vanligt hos kvinnor med BPS.  

 
Suicidtankarna, planerna och försöken. Det är väl det som är rätt så genomgående så. 

 

Några informanter menar att kvinnor med BPS kan känna tomhet, 

tomhetskänslor, förtvivlan, nedstämdhet, meningslöshet och tunghet inom sig 

själv.  
 

… jag tycker att det är många som beskrivit känslan av förtvivlan och tomhet och 

meningslöshet. Det finns där hela tiden även om det utåt sätt inte verkar så … 

 

Diffus självbild och identitetsstörning är vanligt menar en del av informanterna. 

Det är svårt att veta vem man är när känslorna går upp och ned hela tiden, vilket 

kan leda till självförakt, brist på självrespekt och svårt att lita på sin egen 

förmåga. 

 

Borderline hos män-symtomförståelse. Flera av informanterna menar att 

de har mycket liten erfarenhet av att möta män i sin behandling. Många har 

under sin verksamma tid i MBT- eller DBT-behandling mött mellan en till sex 

män med BPS. En annan menar att 10 procent av alla borderlinepatienter som 

kommer till dem är män. En informant har under sin yrkesverksamma tid med 

BPS-patienter haft cirka 15 procent män. För en av informanterna var det så 

mycket som en tredjedel av patienterna i behandling som har varit män. En av 

informanterna anser sig ha för få erfarenheter för att kategorisera hur BPS yttrar 

sig för män, utifrån klinisk kunskap. Den uppfattning informanten ändå har om 

män med BPS bygger på teoretisk kunskap. 

 

Flertalet informanter menar att män med BPS har större inslag av aggressivitet, 

när det gäller våldsamheter gentemot andra såväl mot den egna personen i 

jämförelse med kvinnor med BPS. Männen använder mer fysiskt våld och är 

mer hotfulla. En informant menar att män kan vara mer impulsiva och därmed 

hamna i bråk. Några anser att männen vänder sin ilska utåt.  

En informant menar att männen har haft ett mer destruktivt beteende utåt och 

har varit med i politiska grupper som är ute och slåss. Vidare kan dessa män 

fångas upp lättare i gruppgemenskap och på så sätt utveckla ett utåtagerande 

beteende, genom till exempel läktarvåld eller gängslagsmål.  

 

Några menar att männen hamnar i mer kriminalitet. Nästan hälften av 

informanterna menar att männen också hamnar i missbruk av olika slag som 

beskrivits, alkoholmissbruk, drogmissbruk och tablettmissbruk.  
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… män har mer tills hands aggressivitet, de kanske hamnar i bråk, kanske hamnar i 

mer kriminalitet eller missbruk så symtomen visar sig lite annorlunda… 

 

Några av informanterna anser att relationsproblem hos männen är liknande som 

för kvinnorna med BPS. Männen hamnar i konstiga situationer med andra 

människor och är känsliga för problem i relationerna och kan vara väldigt 

separationskänsliga.  

 

Andra menar att männen upplever en tomhet, ledsamhet, förtvivlan, avstängdhet 

och en sårbarhet. Av dessa menar att männen kanske upplever en mer uttalad 

tomhet än kvinnorna med BPS.  

 
… jag tycker dom [männen] har varit mera entydigt nedstämda att det varit den här 

tomhet och förtvivlan, men att det men att dom varit känsliga för relationsproblemen 

i relationer att det är det som har varit ett slags genomgående tema att inte få till det i 

relationerna utan också att det blir en sårbarhet… 

 

Männen är kanske litet mer benägna till tvång och utvecklar därmed ett mer 

kontrollerande beteende menar en informant. En informant anser att männen kan 

ha mer inslag av antisociala drag och empatisstörning i jämförelse med kvinnor 

med BPS.  

 

En informant menar att suicidaliteten är starkt kopplad till borderlinediagnosen. 

Det kan vara så att män tar till mer drastiska metoder när det gäller att ta livet av 

sig så att de faktiskt dör, fast det inte var meningen.  

 
… män och kvinnor så, när det gäller suicidaliteten som är väldigt starkt kopplad till 

borderlinediagnosen. Så kanske det skiljer sig åt män och kvinnor, alltså kan jag 

tänka mig att män, tyvärr kan använda sig av ett mer sånt beteendet som går i hand så 

att säga. Där de då faktiskt tar livet av sig, fast det kanske egentligen inte är 

meningen. Att de använder mer dom sätten som är lättare att ta sitt liv på. 

 

Tre informanter menar att män mer sällan brukar hetsäta och skära sig, utan de 

brukar använda mer våldsamma metoder för självskadande. Till exempel genom 

att de slår sig själva eller hugger sig med saker. En informant menar att en del 

män skäms för att säga att de självskadar sig.  

 

Under- och överdiagnostisering av borderline 

Hälften av informanterna tror att män blir underdiagnostiserade med BPS. En 

informant menar att gissningsvis får de färre män än vad de borde inom 

vuxenpsykiatrin så därför är det nog underdiagnostiserat. Detta kan bero på att 

man sätter en annan diagnos på männen i stället såsom ADHD eller att de har ett 

missbruk. Tidigare har det inte funnits effektiv behandling av BPS, vilket kan ha 

gjort att personal undvikit att ge BPS som kan leda till en underdiagnostisering 

menar en informant.  
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Ytterligare en informant menar att männen är underdiagnostiserade och hamnar 

inom kriminalvården istället för inom psykiatrin. En informant kan tänka sig att 

män är underdiagnostiserade för att man inte varit observant på de uttryck som 

män har eftersom det inte är likt de uttryck kvinnor har.  

 
Män kan jag snarare tänka mig har varit underdiagnostiseraden i borderline därför att 

man just inte kanske varit så uppmärksam på de uttryck den tenderar att ta sig hos 

männen, den underliggande problematiken då den inte alltid så är helt lik hur det är 

för kvinnor. 

 

En informant menar att det kan vara en över- och underdiagnostisering av BPS 

eftersom antalet diagnoser har ökat de senare åren. Det kan handla om att man 

har missat många patienter eller att diagnosen sätts för fort. Det kan vara så att 

diagnoser sätts på basis av självskada eller självmordshandlingar och att man 

inte tittar på resterande kriterier. En annan menar också att om en kvinna 

uppvisar ett självskadebeteende får hon en BPS-diagnos.  

 
… dels så tror jag att man har ett självskadebeteende, så tror jag att, och är man 

kvinna får man per automatik nästan BPS som diagnos. 

 

Två informanter nämner stigmatisering som skäl till underdiagnostisering. Båda 

menar att en diagnos ska hjälpa patienten annars ska det undvikas att ge den. 

Borderline patienterna har under lång tid haft dåligt rykte inom vården. Det kan 

på sikt leda till ett utanförskap för patienten om denna inte får hjälp. 

 

En informant menar att även om lika många kvinnor som män söker hjälp 

misstänker denna att fler kvinnor skulle få BPS än männen. Männen får andra 

diagnoser som kanske inte har lika bra behandlingsmetoder som finns för BPS, 

som MBT och DBT. Detta gör männens situation mer allvarlig.    
 

Fler diagnoser och feldiagnoser. Många informanter menar att patienter 

med BPS kan ha flera diagnoser samtidigt. Det kan vara bipolär sjukdom, 

PTSD, autism, psykosnära tillstånd, förföljelsemani, ADHD, dissociation, 

antisociala drag eller andra neuropsykiatriska diagnoser vilket gör att det kan bli 

svårt att diagnostisera och skilja mellan dem. 

 
Framför allt är det ju borderline och bipolär sjukdom och ADHD. Det är inte sällan 

man har dem tre, eller någon kombination av det, för de går i varandra så himla 

mycket. 

 

Ett fåtal av informanterna tror att feldiagnoser sker ibland. Det är svårt att göra 

en bedömning när patienten visar en samsjuklighet, det vill säga patienten har 

flera diagnoser samtidigt. En informant tycker att det ibland kan vara så att 
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patienten har en borderlinedel och en aspergerdel. När väl borderlinesymtomen 

behandlas kan asperger framträda tydligare efter en tid. En annan kanske tror att 

det kan finnas inslag av psykos eller drag av autism, då båda yttrar sig lika när 

det gäller mentaliseringssvårigheter.  

 

Två informanter tänker att det möjligtvis kan vara så att män får antisocial 

personlighetsstörning eller ADHD istället för BPS. För en informant finns dessa 

män inte så ofta inom vuxenpsykiatrin utan hamnar på andra ställen som 

beroendeenheter och rättpsykiatri. Den andra informanten menar att dessa män 

har en empatistörning med sig från barndomen, men att den också har utvecklats 

av droganvändande, vilket gjort patienterna avflackade och på det sättet 

uppfyller de istället antisocial personlighetsstörning. En tredje informant menar 

att det diskuteras om antisocial personlighetsstörning är något som män har 

lättare att utveckla, men att det är svårt att säga att det är så.   

 

Feldiagnoser är väldigt vanligt, tror en informant. Ofta kommer patienter till 

sjukvården och känner sig nedstämda eller har ångest och många får en axel 1-

diagnos. Troligtvis får män mycket lättare axel 1-diagnoser. Vården ger 

patienten medicin utan att gå djupare och undersöka om det finns en 

personlighetsproblematik i grunden. En annan tror också det kan vara vanligt att 

fler får axel 1-diagnoser såsom bipolär, ångest och depressioner men att det 

egentligen finns en underliggande borderlineproblematik. Diagnostiseringen kan 

bli för fokuserad på depressionssymtom utan att vara uppmärksam på 

sambandsmönster.  

 

Feldiagnoser är inte så vanligt tror en annan informant, men det kan bli fel när 

oerfaren läkare som kommer till arbetsplatsen och sätter diagnoser utan att ha 

träffat patienten flera gånger. Efter diagnosen efter första besöket kan det gå för 

fort och bli fel.  

 
Vi har ju AT-läkare som kommer in, och gör tre månader och så byts man av sådär. 

Då, ibland kan det gå lite fort att sätta borderlinediagnos, utan att man kanske träffat 

personen fler gånger. Man sätter den nästan vid första besöket och då går det ju för 

fort och då kan det bli snett liksom. 

 

En annan informant menar att det inte finns studier gällande feldiagnoser av 

BPS i Sverige. De flesta diagnoser håller informanten med om, men ett fåtal blir 

feldiagnosticerade och får troligtvis en annan diagnos.  

Feldiagnostisering är inte vanligare hos borderline än hos någon annan 

psykiatrisk diagnos menar en informant.  

 



 
 

21 
 

Ytterligare förklaringar till könsskillnader inom borderline  

 

Trauma, våld och sexuellt utnyttjande. Några informanter menar att 

olika utnyttjande och trauma, som våld, sexuellt våld, övergrepp och mobbning 

kan vara mer utbrett hos kvinnor, vilket gör att fler kvinnor kan utveckla BPS 

oftare än män. En informant menar att generellt blir fler kvinnor än män utsatta 

för våld och sexuellt våld, vilket kan leda till traumatisering som ofta är kopplat 

till borderlineproblematik. En annan säger att en anledning till att kvinnor 

utvecklar BPS i större grad beror på att de i relationer ”tullar” på sin 

självrespekt, vilket leder till att kvinnorna hamnar i farliga situationer och ofta 

blir utnyttjade.  

 

En informant säger att männen med BPS har problem med sina mammor och 

blivit väldigt känslomässigt utnyttjade. En annan menar att fler män än kvinnor 

var utsatta för mobbning. 

 
Jag vet inte men det här med borderline tycker jag är mycket för kvinnor, många 

sexuella trauman som också finns i bakgrunden… och det kanske inte finns i lika hög 

grad hos männen.   

 

Uppväxt och samhälle. Flera informanter tror att en orsak till att fler 

kvinnor utvecklar BPS kan vara hur män och kvinnor blir formade av 

uppväxten. Könsroller får vi med oss från uppväxten och samhället. Dessa talar 

om för oss hur vi ska vara som flicka och pojke, vilket gör att psykiska symtom 

visar sig på olika könstypiska sätt tror en annan informant. Under uppväxten lär 

vi oss kvinnliga och manliga karakteristiska. Det behöver inte vara en faktisk 

skillnad mellan män och kvinnor med BPS, utan snarare skapas utifrån hur vi 

blir bemötta under uppväxten.  

En informant tror att anledningen till att män och kvinnor yttrar BPS på olika 

sätt handlar om psykologiska processer som män och kvinnor behöver gå 

igenom som barn. Både män och kvinnor behöver bryta sig loss från modern och 

kvinnan ska tillbaka till modern för att kunna identifiera sig med henne igen. 

Mannen ska istället identifiera sig med något yttre. I detta kan kvinnan hamna i 

sig själv med sina aggressioner medan mannen lägger det på någon annan.  

 

Uppväxtmiljön för personer med BPS kan oftast ha någon form av invalidering 

vilket betyder att personen inte har lärt sig att hantera sina känslor, har fel sorts 

känslor eller ska sluta känna så mycket menar en informant. En annan menar att 

traditioner har betydelse och att det alltid har varit fler kvinnor som 

diagnostiseras med BPS.  

 

Några informanter säger att en orsak kan vara pressen från samhället att till 

exempel tillhöra en grupp, kompisskap, förväntningar på kvinnor och män. En 



 
 

22 
 

annan menar att det möjligtvis inte är okej att vara inåtvänd som ung kvinna 

utan kvinnor ska idag ta för sig. Ett problem är att inte elever fångas upp tidigt i 

skolan för att hantera den tonårsproblematik som kan bli.  

 

Unga kvinnor och män har olika sätt att vara i samhället anser en informant. För 

unga kvinnor är det viktigt med nära kompisarrelationer och männen är mer i 

stora gäng. En annan tycker att det finns en tydligare kvinnoroll och det är inte 

lika acceptabelt för en kvinna att gå utanför den än vad det är för en man att gå 

utanför sin roll. I samhället finns det roller om hur människor ska vara och bete 

sig säger en informant.  

 
… jag tror att det finns roller i ett samhälle som människor förväntar sig uppfylla… 

ska va glad, man ska va lycklig, man ska va nöjd, man får inte vara arg, man får vara 

lite ledsen men man får inte vara jätteledsen alltså att det finns det här 

lagombegreppet… 

 

Könsskillnader i vårdkontakter. Nästan alla informanter menar att fler 

kvinnor än män söker vård. Flera tror att kvinnor har en större benägenhet att 

söka hjälp och komma i kontakt med psykiatrin. En informant har en känsla av 

att kvinnor genom historien varit mer hjälpsökande och att då 

behandlingsmetoder kanske varit initierat utifrån att kvinnor snarare än män sökt 

hjälp. En informant anser att många som kommer till psykiatrin har misstänkt 

själva att de har BPS genom information från bloggar och andra sidor på nätet.  

 

Två informanter tror att kvinnor hellre pratar om eller är mer benägna att prata 

om problem och faktiskt söka hjälp. Männen kanske löser det på annat sätt eller 

hellre vill lösa det på egen hand.  

 
… jag tror också att tjejer är mer benägna, att om dom upplever något problem att 

faktiskt söka hjälp och se det att jag kanske behöver hjälp än killar. De kanske löser 

det på ett annat sätt. 

 

Två informanter tror att det är mer accepterat för kvinnor att prata om hur de 

mår med andra. Männen får ett annat bemötande vilket kan leda till att det blir 

skamligt att söka hjälp, eller medger att de har självskadebeteende eller 

paranoida tillstånd. 

  

En informant menar att psykiatrin är mycket uppbyggd på samtalsterapi och 

detta på grund av vad man lärt sig genom könsroller är närmre till hands att söka 

samtalterapi för kvinnor.  

 
… men sen också det här att allmänna då att kvinnor kanske på grund av vad man har 

lärt sig i könsroller och det är närmare till hands för dom att söka samtalsterapi… 

därför så, eftersom psykiatrin bygger väldigt mycket på, är uppbyggt på samtalsterapi 

av olika slag så är det fler kvinnor som vänder sig dit. 
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En informant tror att män har en tendens att sluta sig i sig och lösa problem 

själva, medan kvinnor har mer relationsmässiga intressen och är 

problematiserande kring sina svårigheter. Det känns som lättare att komma i 

behandling med kvinnorna för de är relationsorienterande, vilket är positivt för 

behandlingspotentialen. Männen är inte så pratsamma av sig men efter ett tag 

kommer de ikapp kvinnorna i behandling menar informanten.  

 

En informant menar att männen är en bortglömd grupp som inte söker hjälp för 

sin psykiska ohälsa och tror att det i samhället finns en ännu ouppmärksammad 

självskada hos män. Det är de unga män som inte lyckas komma in i skolan eller 

på arbetsmarkanden och istället tillbringar sina dagar genom att spela dataspel.  

 
Det känns som om att männen är en ganska bortglömd grupp som växer och vi ser 

inte så mycket av dem här. De killar som inte lyckas etablera sig i skolan eller på 

arbetsmarknaden och som sitter hemma och spela dataspel hela dagarna. Det är en 

katastrof. Men det är ingen synlig självskada som upprör folk men oss som jobbar 

med det här och möter de här killarna så är det mycket upprörande. 

 

Några informanter tror att männen som har problem med missbruk av olika slag 

sällan kommer till vuxenpsykiatrin. De hamnar istället inom beroendeenheter, 

rättspsykiatri, manscentrum och kriminalvården. En informant menar utifrån ett 

studiebesök i en annan verksamhet att många som beskrevs ha en 

borderlineproblematik hade svårt att få hjälp inom psykiatrin, när de berättat om 

våldsamhetshistorier. Då hänvisas de till andra håll, till exempel till 

manscentrum för att få hjälp med missbruk och andra problem. Då ses inte den 

psykiska ohälsan, i första hand, som ligger till grund för patientens beteende 

utan då behandlas missbruket först. Sjukvården kan även ha en bias i att lättare 

hjälpa kvinnor, men det kan också vara en mänsklig faktor i det. Det är lättare 

att förstå någon som använder våld mot sig själv än mot andra människor.  

 
… det är väl också en mänsklig faktor i det att det är ju lättare att empatisera med 

någon som riktar våld mot sig själv så att säga än att man åsamkar andra lidande så 

att säga. Så då kanske man är mer benägen att ge terapi till den som är 

självdestruktiv. 

 

Könade diagnoskriterier. Många informanter menar att 

diagnoskriterierna är utformade efter kvinnliga uttryck av BPS. En informant 

uppfattar kriterierna i DSM som att de pratar om en kvinna, men menar att det 

kan finnas en bias i det. Det är kanske lättare att upptäcka det hos kvinnor för de 

är mer fokuserade på relationer och självbilden, medan männen är mer hemliga 

och agerar ut i missbruk. En annan menar att eftersom det är väldigt många 

kvinnor som är diagnostiserade med BPS kan det ha att göra med vilka kriterier 

som finns som definierar borderline. En informant menar att det finns forskning 
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som säger att åtta av nio kriterier beskrivs som kvinnliga problem. DSM 4 är 

relationsinriktade kriterier och det är kanske inte är vanligt att män uttrycker sig 

mycket kring relationer som kvinnor gör, vilket kan leda till att det kanske blir 

en underdiagnostisering av män.  

 
Väldigt många av dem här kriterierna i DSM 4 är relationsbaserade kriterier. Jag tror 

inte att det är vanligt att män uttrycker sig mycket kring relationer på det sättet som 

kvinnor gör, kanske. Det är därför det kanske blir en viss underdiagnostisering för 

borderline vad det gäller män. 

 

En informant anser att diagnosen är utformad utifrån behov av att beskriva 

problematiken och eftersom problematiken är tydligare hos kvinnor är kanske 

diagnosen skapad utifrån en kvinnlig mall.  

 

En informant menar att männen som kommer till vuxenpsykiatrin ofta har mer 

drag åt det antisociala hållet, vilket gör att dessa män har en empatistörning och 

då inte uppfyller kriterierna för BPS. Så på ett sätt uppfyller kvinnorna med 

BPS-kriterierna för diagnosen mycket mer. Män bejakar känslor som tomhet och 

impulsitet vid bilkörning och alkohol men det räcker ofta inte till för att få en 

borderlinediagnos vilket gör att de kan få andra diagnoser så som fobisk 

personlighetsstörning men också schizoid personlighetsstörning.  

 

Det kan vara lättare att upptäcka diagnosen hos kvinnor på grund av att 

beskrivningarna, till exempel impulsivitetskriterierna i DSM beskriver beteende 

som är vanligare hos kvinnor så som hetsätning och shopping tror en annan 

informant. Män kan också vara mycket impulsiva, men möjligtvis skulle 

kriterierna behöva utökas eller ändras för att bli mer könsneutrala.  

 

En annan informant tror att det är lika många kvinnor och män med BPS, men 

att beskrivningar av diagnoskriterierna inte räcker till för männens symtom av 

BPS. För att göra kriterierna mer könsneutrala behövs fler bedömningssystem, 

likt det som finns för hjärtinfarkt för kvinnor och män, där symtomen för 

hjärtinfarkt visar sig annorlunda beroende på kön.  

En informant har mycket liten erfarenhet av män med BPS, men tror att 

kriterierna är mer gynnsamma åt kvinnliga karakteristiska symtom. Det är ju fler 

kvinnor i DBT-behandling än vad det är män, vilket kan betyda något.  

 
Jag menar att kriterierna är mer gynnsamma åt kvinnliga karakteristiska eller så. Men 

det är vad jag tror eller så. Men jag tänker att, det kommer vi ju inte bort ifrån att vi 

har ju övervägande fler kvinnor i DBT-behandling än män. Så att det säger ju 

någonting. 

 

Biologiska faktorer. Några tror att en del av problemet kan bero på 

biologiska orsaker. En informant menar att detta är en omdiskuterad fråga och 
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enligt forskning kan det bero på delvis biologiska faktorer, men att det är en 

kombination av många faktorer. Det har då visat sig att kvinnor och män med 

samma anknytningsmönster är mer aggressiva och det kan bero på manligt 

könshormon. En annan informant tror att en stor del inte är genetiskt och 

biologiskt betingat men att det kan finnas inslag av biologiska faktorer. En 

informant kan tänka sig att en liten del av förklaringen kan vara biologisk då 

man föds olika känslig för känslor, men det är oberoende kön.  

 
… sen föds man ju olika känslig för känslor olika lätt att förstå hur man ska använda 

strategier för o hantera känslor men jag kan inte se könsskillnader i det utan då är det 

biologiskt arv som finns oavsett om man el kvinna. 

 

En informant tror inte på någon genetisk skillnad mellan män och kvinnor.  

 

Mode och trender. Några tror att det finns trender i diagnostisering. En 

informant menar att det för 10-20 år sedan var populärt att sätta emotionell 

instabil personlighetsstörning och då var det många som fick diagnosen. Nu på 

senare år har det blivit trendigare med neuropsykiatriska diagnoser, som ADHD 

och autism. ADHD har blivit en kategori som passar det manliga uttryckssättet 

och det gör att män får den diagnosen i större utsträckning jämfört med kvinnor. 

En annan trolig orsak till att neuropsykiatriska diagnoser har ökat beror på mer 

forskning i området och att det skett en större fokusering i ämnet.  

 
… jag tror att det så som, sen NP och ADHD och det har aktualiserat eller som har 

blivit lite inne diagnos så att säga. Så har det blivit en kategori som passar det 

manliga uttryckssättet mer så att de får den diagnosen i större utträckning än vad 

kvinnor får. 

 
 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att ta reda på hur personal inom psykiatrin anser att 

borderline yttrar sig för män och kvinnor, om det finns någon könsskillnad samt 

vad eventuella könsskillnader beror på. Resultatet kommer här att värderas, 

diskuteras samt att jämföras med resultat från tidigare forskning. 

 

Samtliga informanter är väl medvetna om att det är svårt att generalisera hur 

BPS yttrar sig för kvinnor och män och att det är lättare att uttala sig om 

individer specifikt. Detta kan tyda på att fokus inte är på könsskillnader vid 

behandling av BPS.  Johnson et al (2003) menar att kvinnor och män visar fler 

likheter än skillnader vad gäller BPS. Dock är det en väldigt liten studie 

jämförelsevis vilket inte går att generalisera till hela populationen.  
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Många informanter har liten erfarenhet av att möta män i sin behandling. Det vi 

kan se tendenser till i vår studie till är att det är betydligt färre antal män än 

kvinnor som informanterna har erfarenhet av. DSM 5 menar att 75 % av BPS-

diagnoserna ges till kvinnor (American Psychiatric Association, 2013). Då 

erfarenheten rörande män med BPS i behandling inte är stor hos informanterna 

behöver ett kritiskt förhållningssätt intas då kunskapen bygger på individer.   

 

Flertalet menar att män med BPS har större inslag av aggressivitet mot sig själva 

såväl som mot andra. Några informanter anser att männen visar sin ilska mer 

utåt. Nästan hälften av informanterna menar att männen löper större risk att 

hamna i missbruk och kriminalitet. Sansone och Sansone (2011) och Zlotnick, 

Rotschild och Zimmerman (2002) menar att män med BPS har högre grad av 

missbruksproblem i jämförelse med kvinnorna. De anser också att männen har 

ett mer explosivt temperament än kvinnorna. Coid och Yang (2006) menar att de 

personer som har en diagnos i Kluster B oftast har suttit i fängelse och det är 

vanligt att de är män. Enligt ett fåtal informanter har männen i kriminalvården 

ofta diagnosen ADHD. Vi tror att det kan vara som informanterna säger då 

forskning ger indikationer på detta.  

 

Många informanter anser att kvinnor med BPS självskadar sig mer än männen. 

Å ena sidan å andra sidan är självskadebeteende något som informanterna anser 

har ökat i samhället i stort. Hawton och Harris (2008) har i sin studie kommit 

fram till att avsiktligt självskadande är fem gånger vanligare hos kvinnor än hos 

män. Ett annat vanligt beteende hos flertalet kvinnor med BPS är suicidförsök, 

suicidhot och planer på suicidala handlingar. Det kan vara som en informant 

menar att männen kanske självskadar (hugger eller skär sig) men det kan vara 

svårare att få kännedom om detta på grund av att männen skäms. Kanske är det 

så att sjukvården inte ställer de rätta frågorna till männen eftersom 

självskadebeteende är lättare att upptäcka hos kvinnor. 

 

Enligt informanterna är relationsproblem gemensamt för både män och kvinnor 

med BPS. Nolen-Hoeksema (2011) skriver att personer med BPS har svårt att 

behålla relationer eftersom de har svårt att kontrollera sina impulsiva beteenden. 

Informanternas patienter kan vara känsliga för separationsångest. En informant 

tror att män har lättare att sluta sig och gå in i sig själva. Vi tror att det kan vara 

extra känsligt för män att tala om känslor av beroende till andra människor och 

separationsångest. Dessa känslor betraktas inte som tuffa och manliga attribut. 

Flertalet informanter beskriver impulsivitet som ett uttryck hos kvinnor med 

BPS. Några informanter anser att kvinnor har problem med hetsätning och det är 

en del av impulsivitetkriteriet i DSM diagnoskriterier för BPS (American 

Psyciatric Association, 2002).  
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De allra flesta informanterna anser att kvinnorna svänger mycket i humöret och 

ofta visar starka känslor och detta leder till att det blir svårt med känsloreglering.  

 

Hälften av informanterna tror att männen blir underdiagnostiserade med BPS. 

Det kan bero på att det istället sätts andra diagnoser. Enligt DSM 5 

diagnostiseras män med antisocial personlighetsstörning i större utsträckning. 

Personlighetsstörningarna borderline, histrionisk och osjälvständig 

personlighetsstörning diagnostiseras oftare hos kvinnor. Könsskillnaderna beror 

troligen på reella skillnader (American Psychiatric Association, 2013). DSM 5 

skriver att 75 procent av BPS-diagnoserna ges till kvinnor och att 

könsskillnaderna troligen beror på verkliga skillnader. Påverkar detta 

diagnostiseringen av BPS i den kliniska verksamheten och på vilket sätt formar 

det personal som ska ställa diagnos? Vi anser också att kan vara bra förhålla sig 

kritiskt till att DSM kriterierna utformas i ett modernt i-land som USA. Hur 

påverkar det och är diagnoskriterierna gällande för hela världen? 

 

En orsak till över- eller underdiagnostisering menar många informanter kan vara 

att patienten har blivit diagnostiserad med annat psykiskt tillstånd eller BPS 

tillsammans med en annan psykisk diagnos. Detta kallas för samsjuklighet. Det 

kan till exempel vara bipolär sjukdom, PTSD och ADHD. Lenzenweger, Lane, 

Loranger och Kessler (2007) kom fram till att bland patienterna med BPS hade 

84,5 procent någon eller flera andra diagnoser i axel ett. Coid och Yang (2006) 

har funnit ett samband mellan kluster B och kluster C i form av viss 

samsjuklighet. Ett fåtal av informanterna anser att feldiagnoser sker ibland då 

det är svårt att ställa rätt diagnos när patienten har flera diagnoser samtidigt. Det 

finns också en risk att patienterna visar symtom på stark ångest eller tomhet och 

får en axel 1-diagnos. Vi tror att det kan vara svårt att diagnostisera 

personlighetsstörningar överlag eftersom många kriterier går in i varandra. 

Andra diagnoser ligger nära BPS, till exempel PTSD, ADHD och bipolär 

sjukdom och detta kan göra det ännu svårare med diagnostiseringen. Ett problem 

i diagnostisering kan vara att vi alla är olika individer och därmed väljer att 

berätta det vi känner oss bekväma med som patient. I arbetet med 

diagnostisering krävs skicklig personal för att ställa de rätta frågorna utifrån 

varje enskild individ.  

 

Många informanter menar att diagnoskriterierna av BPS i DSM är utformade 

efter kvinnliga uttryck. Det kan bero på att DSM-kriterierna för BPS är 

relationsinriktade och därmed passar bättre in på kvinnor, vilket i grunden 

bygger på de könsroller som formar oss i uppväxten menar flera informanter. 

Det kan vara en förklaring till könsskillnader inom BPS, men några informanter 

beskriver att problem i relationer även är vanligt hos män. Aggen, Neale, 

RØysamb, Reichborn-Kjennerud och Kendler (2009) menar att kriterierna i 

DSM-IV-TR passar bättre in på kvinnors symtom för BPS. Näslund (1998) 
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menar att samhället har olika förväntningar på kvinnor och män vilket kan leda 

till att könsskillnader uppfattas mer tydligt. Om kriterierna utökas för BPS: 

beskriver de bättre de attribut som män med BPS visar eller blir det en annan 

störning/diagnos?  

Vi har i uppsatsen utgått ifrån ett biologiskt synsätt på kön vad gäller män och 

kvinnor. En annan utgångspunkt kunde ha varit ett socialkontruktivistiskt 

synsätt, där könen är formade utifrån social påverkan. Hade resultatet sett 

annorlunda ut om vi utgått ifrån teori om att könen är socialt konstruerade?  

 

Nästan alla informanter säger att kvinnor söker hjälp inom psykiatrin i större 

utsträckning än män. Skodol och Bender (2003) menar att fler kvinnor finns i 

kliniska miljöer vilket kan vara orsaken till att fler kvinnor diagnostiseras med 

BPS. Vi tror att vårdcentralens har en viktig roll för att kunna fånga upp män 

som annars inte kommer i kontakt med psykiatrin i lika stor grad som kvinnor 

gör. Ett förslag till hur samhället ska få fler män med BPS att komma till den 

psykiatriska vården skulle kunna vara ett större samarbete mellan psykiatri, 

beroendecentrum och kriminalvård då fler män kan fångas upp och där 

behandling kunde utgå ifrån olika delar i mannen problembild/livssituation. 

 

Några tror att anledningen till att fler kvinnor diagnostiseras med BPS kan bero 

på biologiska faktorer som könshormon eller genetiska orsaker. Skodol och 

Bender (2003) tror att en orsak kan vara biologiska skillnader som att kvinnor 

upplever rädsla, har starkare skuld- och samvetskänslor.  

 

En annan orsak till könsskillnader inom BPS kan vara att det finns trender i 

diagnostisering, menar några informanter. På senare år har det blivit trendigt 

med neuropsykiatriska diagnoser som ADHD som kan passa mer in på de 

manliga attributen av BPS menar flera informanter. Det kan leda till att fler män 

än kvinnor får en ADHD-diagnos. Som en annan informant menar kan 

forskningen ha bidragit till att en viss diagnos blivit populär eftersom det då har 

blivit en större fokusering och kunskap kring den diagnosen. Olika studier har 

olika metoder för att komma fram till sina resultat. En del studier genomför 

kliniska intervjuer och andra självskattningsformulär. Frågan är hur tillförlitligt 

självskattningsformulär är då en människa ska göra en egenbedömning i olika 

situationer. Blir svaren utifrån hur personen vill bli uppfattad istället för hur det 

egentligen är? 

 

Några informanter ser olika trauman som, våld och sexuellt våld som en orsak 

till att BPS är mer utbrett hos kvinnor. Skodol och Bender (2003) tycker att en 

förklaring till att BPS är mer förekommande hos kvinnor än hos män kan vara 

att erfarenheter av sexuella övergrepp är tio gånger vanligare hos kvinnor. 
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Metoddiskussion 

Induktiv ansats innebär att utveckla teori utifrån empiri och betyder att forskaren 

inte har någon förutbestämd teori och kunskap innan fenomen börjar studeras. 

Det är dock omöjligt att samtidigt förhålla sig helt och hållet objektiv eftersom 

varje människa påverkas av sina värderingar (Bryman, 2011). Eftersom vi har 

läst tre terminer psykologi har vi en viss förförståelse för personlighetsstörningar 

som BPS. Tillsammans med detta har vi även personliga erfarenheter av att 

möta personer med diagnosen. Eftersom vi har varit medvetna om hur våra 

förkunskaper i ämnet kan påverka vår tolkning har vi försökt att se resultatet så 

objektivt som möjligt. Ett sätt att hantera detta var att genomföra intervjuerna 

först för att sedan söka relevant teori. Vi har funnit att denna ansats passar för att 

genomföra studien då syftet har varit att undersöka vad personal inom 

vuxenpsykiatrin anser om BPS. Därmed har intresset legat i att få fram vad de 

säger inte hur de säger och att kunna dra slutsatser utifrån informanternas 

erfarenheter.  

 

I urval av data var vår första kontakt med verksamhetschefer för att få tillstånd 

till intervjuer och för hjälp till rätt kontakt inom vuxenpsykiatrin. 

Verksamhetschef eller annan personal kan förvänta sig och påverka att kollegor 

deltar i studien trots att de kan känna en olust inför medverkan. Deltagarna fick 

före intervjun informationsbrev, bilaga 2, skickat till sig via mail och vid 

intervjusituationen fick de också ställning till om de skulle delta eller inte.  

 

Ett problem med bekvämlighetsurval är att det är osannolikt att resultatet är 

representativt för befolkningen och att det inte är generaliserbart (Bryman, 

2011). Därför vill studien ge en större insikt i BPS och diagnosens 

könsskillnader och bidra till förståelse för att kunna göra större studier inom 

detta område.  

 

Ett problem som infann sig halvvägs in i uppsatsen var att vi inte hade fått 

tillräckligt med informanter eftersom vissa av dem tog väldigt lång tid på sig att 

ge besked om medverkan. Detta gjorde att vi återigen mailat och även ringde 

upp de berörda. Efter en tid fick vi kontakt med vissa av personerna som kunde 

tänka sig att ställa upp på en intervju. En risk med detta kan vara att personen 

som inte egentligen hade tid eller lust att vara med sade ja till en intervju för att 

vara hjälpsam.  

 

Informanterna som deltog i studien hade alla olika kompetenser. I samråd med 

handledare intervjuades personal inom DBT- och MBT-behandling, för att få en 

djupare kunskap om BPS och dessa könsskillnader. Deltagarna hade olika 

utbildningar vilket vi tror har lett till ett mer tillförlitligt resultat. Exempelvis 

kan en sjukgymnast eller en psykolog, utifrån sina olika komptenser se personen 

i olika miljöer och därmed tänka utifrån olika synvinklar. Detta har varit ett bra 
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sätt att hitta informanter med stor erfarenhet av BPS som patientgrupp. Hade vi 

istället valt psykiatrisk personal som inte arbetar med BPS-patienter kunde vi 

kanske ha stött på fördomar och okunskap om BPS.  

 

Intervjuerna var semistrukturerade och till vår hjälp hade vi en intervjuguide och 

det gav informanterna stor frihet att kunna säga vad de ansåg om våra 

frågeställningar. För att kvaliteten ska bli så god som möjligt krävs det att 

intervjuaren har god inblick i ämnet och kan ställa bra följdfrågor. För att kunna 

upprätthålla ett gott samspel med informanten krävs också att intervjuaren 

känner sig trygg i den intervjumiljön (Kvale & Brinkmann, 2010). En person i 

gruppen genomförde de första intervjuerna eftersom hon har utfört intervjuer 

tidigare. Genom att en person ständigt var observatör vid intervjuerna fick den 

en inblick i hur en intervju ska genomföras och kunde senare i projektet göra 

flera egna intervjuer.  

 

Eftersom vi har varit tre deltagare i uppsatsgruppen och alltid varit två 

närvarande vid intervjuerna så kan informanten ha upplevt sig varit i underläge. 

Krag Jacobsen (1993) anser att förhållandet två mot en kan upplevas som 

orättvist och att detta gör att intervjupersonen kan hamna i en utsatt situation. 

För att minimera detta har vi noga diskuterat våra roller i förväg för att det under 

intervjusituationerna inte ska uppfattas hotfulla. Observanten har också varit 

relativt passiv och endast flikat in med ett fåtal frågor, vilket kan ha gjort 

situationen mindre utsatt. Vi hade vid första kontakten med informanten redan 

skickat ut ett informationsbrev där detta tydligt framkom, se bilaga 2. 

 

Fyra intervjuer genomfördes via telefon. Detta val gjordes på grund av ekonomi 

och geografiskt avstånd. Bryman (2011) menar att det kan vara svårt att göra 

telefonintervjuer på grund av att det inte går att uppfatta intervjupersonens 

kroppsspråk. Krag Jacobsen (1993) menar att olika personer har olika vana i att 

känna sig trygg i att prata i telefon. En person kanske tycker att det är 

bekvämare att mötas ansikte mot ansikte och en annan att det är mer bekvämt 

med en telefonintervju. I vår grupp upplevde en person att det var enklare att 

genomföra telefonintervju. En annan av oss i gruppen tyckte att det var svårt att 

skapa en relation så att informanten kände sig trygg och inte blev nervös, detta 

kan ha påverkat resultatet. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultatet är 

att till exempel icke verbala kroppspråket faller bort i en telefonintervju.  

 

Transkriberingen av telefonintervjuerna tog lite längre tid än beräknat eftersom 

vi var tvungna att lyssna igenom flera gånger vad personen verkligen sade. 

Samtliga intervjuer skrevs ned ordagrant och ingen av informanterna uttryckte 

motstånd till att bli inspelad med diktafon. Före transkribering pratade vi noga 

igenom hur formalian på transkriptionerna skulle se ut och att vi inte skulle 

skriva ut pauser och uppehåll för hummanden. Det som upptäcktes under första 
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intervjun var att tidsgränsen på trettio minuter inte skulle överträdas för att 

transkriberingen inte skulle bli alldeles för tids- och tålamodskrävande. Vi valde 

att använda oss av en diktafon istället för en mobiltelefon på grund av ljudet 

skulle bli bättre och att vi skulle kunna koncentrera oss helt på intervjuerna 

eftersom diktafonen var lättmanövrerad.   

 

Vid analys av insamlade data användes tematisk analys. Brown och Clarke 

(2006) anser att det finns olika problem som kan uppstå vid en tematisk analys. 

Detta kan till exempel vara att det finns för mycket överlappning mellan teman 

eller att analysen inte stämmer överens med de data som forskaren har samlat in 

och att teorin inte stämmer överens med det tematiskt analyserade materialet. 

Eftersom vi har utgått ifrån studiens analysarbete från Brown och Clarks (2006, 

s.87) sex steg anser vi att vår tematisering har följt dessa steg som gjort att vi 

minimerat risken för en överlappning av teman. Dock har det ibland varit svårt 

att särskilja teman i vår studie och att namnge teman.  

 
Slutsatser 

Utifrån en kvalitativ studie med ett så pass litet antal informanter är det inte 

möjligt att dra några statistiskt generella slutsatser men studiens resultat tyder på 

att svenska terapeuter som behandlar BPS-patienter anser att det finns 

könsskillnader när det gäller hur BPS yttrar sig hos män och kvinnor. Kvinnorna 

anses ha en tendens att självskada sig, ha humörsvängningar, ha en 

känslomässig sårbarhet, impulsivitet, relationsproblematik, suicidtankar, 

suicidförsök, tomhetskänslor och en diffus självbild. Många av informanterna 

har begränsad erfarenhet av män med BPS. Männen anses dock ha en högre grad 

av aggressivitet, mer destruktivt beteende utåt, missbruk, kriminalitet, 

relationsproblem, mer våldsamma metoder för självskadande i jämförelse med 

kvinnorna med BPS. Hälften av informanterna tror att männen blir 

underdiagnostiserade med BPS vilket kan bero på att andra diagnoser ställs eller 

att de hamnar inom andra verksamheter. Möjliga förklaringar till könsskillnader 

inom BPS kan vara trauma, uppväxtförhållanden, könsroller och förväntningar i 

samhället, könsskillnader i vårdkontakter, biologiska faktorer, mode och trender 

i diagnoser samt könade diagnoskriterier. 

 

Till vidare forskning föreslås en aktuell studie över förekomsten av BPS i 

Sverige. Studierna bör genomföras kvantitativt på ett större stickprov på 

populationen. Ytterligare behövs en annan studie för att kunna kartlägga BPS-

yttringar och då bör det genomföras flertalet intervjuer under lång tid för att 

kunna förstå hur BPS yttrar sig hos män och kvinnor. Fler studier behövs också 

gällande hur BPS kan yttra sig hos män. Det behöver kartläggas var männen 

hamnar och vilken sorts hjälp de får. Ytterligare forskning kring hur olika 

behandlingsmetoder fungerar för kvinnor respektive män behövs. Kan det vara 

så att en behandlingsform passar bättre för ett visst kön, eller inte?  
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Bilaga 1 
 

 

 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Jenny Landin och jag tillsammans med två studenter, My Carlsson 

och Nina Torbacke ska skriva en uppsats om borderline, vid Linköpins 

universitet. Vi läser psykologi 3 och ska avsluta våra 90 hp med att skriva en C-

uppsats. Vår handledare är Björn Philips vid IBL (institutionen för 

beteendevetenskap och lärande). Vi tänkte göra intervjuer och är då intresserade 

av att komma i kontakt med personal som arbetar med borderlinebehandling.  

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Jenny Landin, My Carlsson och Nina Torbacke 
  



 
 

 
 

Bilaga 2 

 

Norrköping 8 november 2013 

 

Informationsbrev 

Våra namn är My Carlsson, Jenny Landin och Nina Torbacke och vi läser 

psykologi 3 vid Linköpings universitet. Som avslut på denna kurs ska vi skriva 

en C-uppsats och syftet med studien är att undersöka könsskillnader gällande 

borderline personlighetsstörning. Vår handledare är Björn Philips som är docent 

i psykologi, universitetslektor i klinisk psykologi, fil.dr., leg. psykolog och leg. 

psykoterapeut. Email till Björn är: bjorn.philips@liu.se.  

Vi kommer att använda oss av kvalitativ metod och intervjua DBT och MBT-

terapeuter, som i huvudsak arbetar med borderline personlighetsstörning. Med 

terapeuter menar vi dem som arbetar med behandling och kan till exempel vara 

psykolog, psykoterapeut och läkare med terapeututbildning, men även 

socionomer med vidareutbildning. Vi kommer till er och genomför intervjun. Vi 

önskar att genomföra intervjuerna innan november slut.  En person genomför 

intervjun och en person kommer att sitta med som åhörare. Intervjun tar ca 30 

minuter och kommer att spelas in för att sedan transskriberas. Materialet från 

intervjuerna ska endast användas till vår C-uppsats och kommer att behandlas 

med största anonymitet samt raderas efter avslutad kurs. Citat kommer att 

skrivas ut i uppsatsen men dessa förblir anonyma.  

Deltagande i studien är frivillig och ni kan när som helst dra sig ur deltagandet. 

Materialet som lämnats kommer då att tas bort.  

Om ni har några frågor får ni gärna höra av er till oss via telefon eller email. Vi 

är tacksamma om ni kan tänka er att ta er tiden att medverka i vår studie. Er 

medverkan gör vår C-uppsats möjlig! 

 

Med vänlig hälsning/ My, Jenny och Nina 

My Carlsson            Jenny Landin                         Nina Torbacke 

Telefonnummer            Telefonnummer                     Telefonnummer 

Mailadress                        Mailadress       Mailadress 

mailto:bjorn.philips@liu.se
mailto:mailadress
mailto:ninto994@student.liu.se


 
 

 
 

Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

 

Frågeställningar 

 Hur anser personalen att borderline personlighetsstörning yttrar sig hos 

kvinnor och män? 

 Anser personalen att det finns en tendens att överdiagnostisera kvinnor 
eller att underdiagnosticera män? 

 Om personalen anser att det finns en skillnad mellan könen gällande 

borderline personlighetsstörning, vad anser de att det kan bero på? 

 

Allmän information 

Presentation av intervjuaren, vilken kurs vi läser och förklaring av studiens 

syfte. 

Beskrivning av hur intervjun kommer att genomföras och att det kommer att 

spelas in.  

Upplys om att deltagandet är frivilligt, personen har rätt att avbryta intervjun 

eller inte svara på alla frågor.  

Informera om att deltagandet i studien kommer att vara anonymt.  

Fråga om informanten har några frågor.  

 

Informantens bakgrund 

Kön: 

Ålder: 

Utbildning: 

Antal yrkesverksamma år: 

Vilken sort behandling arbetar du med? Hur länge har du jobbat med det?: 

 

Huvudfrågor 

Diagnoskriterier för borderline personlighetsstörning 

 Utifrån din erfarenhet, hur brukar BPS yttra sig hos kvinnor respektive 

män?  

Följdfrågor: (könsskillnader) Vad tror du dessa skillnader beror på?  

(likheter) Vad tror du det beror på att yttringarna för BPS är lika hos 

kvinnor och män? 

 Hur går det till att diagnostisera BPS?  

 Tror du att det är vanligt med feldiagnoser när det gäller BPS? Om så är 

fallet, hur visar det sig?  

Följdfrågor: Tror du att för många får en BPS-diagnos felaktigt? Eller att 

många som borde ha en BPS-diagnos inte får det? Eller bådadera? Tror du 



 
 

 
 

att det finns skillnader mellan män och kvinnor när det gäller 

feldiagnosticering? 

 Är det lättare att upptäcka BPS hos något av könen? I så fall på vilket 

sätt? 

 

Prevalens inom borderline personlighetsstörning 

 Har du märkt någon skillnad i förekomsten av BPS under de senaste åren? 

Vad är det du märkt? Följdfråga: Vad tror du detta beror på? 

 Enligt DSM-5 ges 75 % av BPS-diagnoserna till kvinnor. Vad tror du att 

det beror på?  

Följdfrågor: (respondenten uppfattar verkliga könsskillnader) Vad tror du 

det beror på att så många fler kvinnor än män utvecklar BPS?  

(respondenten uppfattar att det beror på feldiagnosticering eller selektivt 

urval som kommer till psykiatrin) Vad tror du det beror på att så många 

fler kvinnor än män kommer till psykiatrin och där får diagnosen BPS? 

 

Övrigt 

Har du något mer att tillägga som vi inte har pratat om? 

 


