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1 Inledning   
 
1.1 Bakgrund  
Emotionell instabil personlighetsstörning (EIPS) har alltid varit ett tillstånd som varit svårt att 
förstå sig på då det varit stor oenighet mellan läkare, psykologer, psykoanalytiker och 
psykoterapeuter om vad man ska kalla denna psykiska störning. Anledningen till det är att de 
olika individerna med emotionell instabilitet ter sig väldigt olika beroende på vilken situation 
de befinner sig i eller vilken speciallist de möter. Detta medför att inget symptom är det 
andra likt. Begrepp kopplade till emotionell instabilitet har varit många genom åren då de 
inte kunnat fastställa uppkomsten av denna problematiska känslogrupp eftersom de legat i 
ett gränsland mellan neuros(ångeststörning) och psykos (Näslund 1998, s 19-20). 
 
Emotionell instabil personlighetsstörning som tidigare kallades Borderline kan räknas som en 
folksjukdom då mer än 2% av Sveriges befolkning har diagnosen. Även om man inte kan få 
diagnosen innan man fyllt 18 år så uppkommer symtomen redan vid ung ålder. Det har även 
framkommit att det är tre gånger så vanligt att kvinnor drabbas jämfört med män. 
Runt 80% av de med diagnosen har någon gång försökt ta sitt liv men prognosen för de som 
lyckats avsluta sina liv ligger på 10%. Detta gör att dödligheten för individer med denna 
störning kan likställas med flera elakartade cancerformer. De som lever med diagnosen har 
ofta ett mycket påfrestande liv. Deras känslostormar kan nästan beskrivas som ett kroniskt 
svallande mellan total uppgivenhet och intensiv glädje i en ständig process för att hitta 
verktyg och metoder att få tillvaron att fungera (Petrovic 2015, s 12-19). 
 
Själva begreppet Borderline personlighetsstörning kommer från psykoanalysen för flera 
decennier sedan och kan uppfattas som missvisande. Vid denna tidpunkt var det en stor 
svårighet att kunna förstå dessa människors problematik som uppfattades vara i ett 
gränsland mellan neuros (ångeststörning) och psykos som i sin tur gav namnet borderline. 
Utifrån dagens vetenskap vet man att det inte finns några kopplingar till dessa andra 
störningar som nämnts ovan. Även om emotionellt instabila personer vid extrem stress kan 
få en del liknande psykossymtom kan dock de flesta människor få det vid extrema lägen utan 
att behöva ha en diagnos. Den andra svårigheten är begreppet personlighetsstörning som 
kan tolkas som att människorna har en störning i sin personlighet men problematiken ligger i 
förmågan att kunna reglera och balansera sina känslor. I beskrivning världen över får man 
använda personlighetsstörning men i Sverige används idag ordet personlighetssyndrom 
vilket gör diagnosen mindre problematisk (Petrovic 2015, s 12-19). 
 
Utifrån behandling av människor med diagnosen har det även kommit fram att många av 
dessa patienter har andra familjemedlemmar med liknande personlighetsdrag. Dock uppfylls 
inte kriterierna för en diagnos vilket tyder på att det med stor sannolikhet finns en biologisk 
sårbarhet i de familjerna. De flesta människor i vår befolkning har dessa egenskaper men i 
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en “normalfördelning” vilket betyder att vi alla ligger på olika skalor i våra unika egenskaper. 
Det medför dock utifrån våra biologiska skalor hur vår genetiska kombination kommer landa 
i vilka personligheter vi kan komma att bli utifrån hur utåt eller inåt vi blir. Problematiken 
uppstår när människor föds med för många egenskaper för långt ut på dessa skalor vilket 
kan leda till en så pass stor obalans att de inte längre kan leva ett normalt liv utan att 
påverkas i sin vardag (Petrovic 2015, s 12-19). 
 
Samtidigt är det inte bara den biologiska faktorn som avgör eftersom miljön, det sociala runt 
individen, kan förstärka eller förmildra påverkan i dessa skalor. En av de vanligaste 
framkallande faktorerna i dessa drag är trauma eller missbruk där en negativ spiral 
uppkommer som triggar den redan genetiska obalansen (Petrovic 2015, s 12-19). 
 
För att kunna få en uppfattning av vad som utmärker EIPS-personligheter och vilka särskilda 
särdrag de kan ha görs det i psykologiska undersökningar olika tester där kriterier måste 
uppfyllas. Det visar hur svårt det kan vara både att diagnostisera men även att leva med 
diagnosen som även ofta kopplas samman med andra diagnoser, speciellt ADHD.  
Det finns nio specifika kriterier varav minst fem måste uppfyllas: Undvikande av 
separationer, instabila sociala interaktioner (samspel), instabil självbild/identitet, 
impulsivitet (oftast kopplat till känslor), självskadebeteende, instabila affekter 
(känsloreaktioner), kronisk tomhet, dissociation (kroppens funktion att koppla bort 
svårigheter) och instabilitet i relationer. Summan av detta är alltså att det finns människor 
som får diagnosen med endast fem uppfyllda kriterier medan en annan kanske har alla och 
det leder till att skillnaden mellan individer med diagnosen kan vara stor. Den gemensamma 
nämnaren är dock att det finns en emotionell dysreglering(svårighet att uppfatta/acceptera) 
som skapar en funktionsförlust eller annat lidande som redan uppkommit i tidig ålder 
(Petrovic 2015, s 12-19). 

 
1.2 Syfte  
Syftet med fördjupningsarbetet är att få en större förståelse för personer som lever med 
Emotionell Instabilitet och vad som gör att deras känsloreglering är av den extrema sorten. 
Personer med Emotionell instabilitet uppfattas ofta som överdrivna individer med ett 
svartvitt tankemönster som hastigt kan skifta från överväldigande lyckorus till starka döds 
önskningar vilket kan vara svårt att förstå. Som Socialpedagog kan man ofta möta människor 
med dessa drag men med andra diagnoser & genom detta arbete kan man se var den 
ursprungliga problematiken härstammar. Utifrån denna insyn i uppkomst & framkallning kan 
detta fördjupningsarbete hjälpa oss socialpedagoger att förstå sammanhanget hos de 
individer vi möter på ett enklare sätt. 
 
1.3 Frågeställning  
Vilka drabbas av emotionell instabilitet och varför?  
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2. Det biosociala perspektivet på EIPS 
 
Det är väl känt hos psykiatrer att patienter med EIPS ofta har föräldrar med liknande drag 
men att det ofta först är barnen i fråga som senare i livet blir diagnostiserade då de växer 
upp i den påfrestande samvaron som i sin tur blir den utlösande faktorn. Flera studier visar 
att kronisk stress under uppväxten ökar risken för att en individ ska drabbas av EIPS. För att 
stressen ska utlösas krävs en medfödd sårbarhet (Näslund 1998, s. 33-34). 
 
Studier med inriktning på EIPS utifrån genetik har dock inte kunnat påvisa någon genetisk 
grund även fast de flesta patienter kommer från dysfunktionella familjer. När öppenvården 
gjorde en jämförelse mellan unga med syndromet och andra unga med övriga psykiska 
svårigheter kunde man se att över 80% av patienterna med syndromet hade minst en 
förälder som led av psykisk ohälsa medan det endast var 40% av de andra unga som hade 
den problematiken (Näslund 1998, s. 33-34). 
 
Självklart finns det människor med EIPS som inte har denna tydliga grund med sig och som 
växt upp med “normala familjer” men den retrospektiva studien (frågor om någons 
barndom/uppväxt) visar att den gemensamma faktorn hos EIPS-personer är att de berättar 
om svåra händelser i barndomen. Den retrospektiva studiens resultat kan dock  kan vara lite 
osäkra på grund av att det handlar om människors minnen. Händelserna kan se väldigt olika 
ut hos personerna men det gemensamma är att det lämnat så djupa spår att det varit ett 
trauma för den drabbade. Trauma kan se väldigt olika ut och kan vara allt från 
familjemedlemmar som överger, dör och är våldsamma till verbala övergrepp, förnedring, 
ständigt nedbrytande kritik osv (Näslund 1998, s. 35).  
 
Det måste tydliggöras att personer upplever händelser otroligt olika. En händelse som 
framkallar ett trauma för en individ behöver absolut inte lämna samma spår hos en annan 
person. Det betyder att två barn kan uppleva samma händelse men hantera det på olika bra 
vis och därav blir avtrycken olika (Näslund 1998, s. 35).  
 
En annan intressant upptäckt gällande en eventuell grund till emotionell instabilitet är 
förändringar i hjärnan. När man undersökt långvarig stress redan från tidig ålder har man 
kunnat se en förändring på stressregleringssystemet men även den emotionella 
bearbetningen i amygdala (känslor), hippocampus (minnes detaljer) och prefrontala cortex 
(logiken och balansen). Detta innebär att om en ung människa växer upp med stress så kan 
hjärnutvecklingen och stressproblematiken bli kvarstående nedsatta förmågor under livet. 
Det finns också specialister som dragit slutsattsen att trauman kan leda till förhöjda nivåer 
av kortisol, dopamin och adrenalin.  Detta är ämnen kroppen har i sig men en förhöjning blir 
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likt ett överkänsligt alarmsystem. Utifrån detta tror man att den tidiga traumatiseringen som 
givit störningar i stressregleringssystemet är det som vi sedan uppfattar som det instabila. 
Enligt denna uppfattning så skulle den emotionella instabiliteten vara triggad av stress. 
(Karterud 2014, s123).  
 
 

3. Hjärnans koppling mellan EIPS och andra diagnoser 
 
Den emotionella regleringen är så pass viktig i hjärnans uppbyggnad att om man har 
instabilitet i denna funktion kan detta vara grunden till andra psykiska tillstånd utöver EIPS. 
Det finns många kopplingar mellan EIPS och diagnoserna som här nedan kommer beskriva: 
ADHD, PTSD och Antisocial personlighetsstörning. Dessa diagnoser är väldigt olika men trots 
det finns det en stor koppling till just den emotionella instabiliteten. Denna koppling 
kommer framförallt från cingulum och pannloben som är två centrala men även viktiga delar 
i hjärnan (Petrovic 2015 , s169). 
 
Både cingulum och pannloben är uppdelade i två delar och forskare har kunnat se hur dessa 
påverkar en människa beroende på diagnos. Även om det är många olikheter så är grunden i 
delarna densamma (Karterud 2014, s181). Cingulum har utifrån sin centrala placering 
kontakt med de flesta områden i hjärnan för att då även kunna kontrollera hur dessa 
påverkas, bearbetar och kontrollerar intryck. Några av cingulums funktioner är att upptäcka 
problem och lösa konflikter medan pannloben mer utifrån cingulums signaler har fokus på 
hjärnans signalregelverk och mål (Petrovic 2015, s52-55).  
 
Cingulum och pannloben arbetar tillsammans i ett nätverk som är mycket komplext utifrån 
hur uppmärksamhetsregleringen fungerar. De två delarna arbetar tillsammans djupt in i 
hjärnan där de signalerar till basala ganglierna som består av många små kärnor av 
signalsystem. Informationen sänds sedan tillbaka till de två delarna men denna gång via 
thalamus som är hjärnans viktigaste omkopplingscentral. Denna loop påverkar så kraftigt att 
den tycks bli den avgörande faktorn i hur man sedan väljer att agera för att nå det specifika 
målet som ofta är abstrakt (tex: jag är hungrig och vill äta). Därefter följer en stor process av 
beslut om man ska gå ut och äta eller ta något i kylen. Men om man beslutar sig för att ta 
något i kylen kommer det sedan följdtankar som kommer gå igenom samma mentala 
process för att göra val gällande vilken hand man ska öppna med eller vad man ska ta i kylen. 
Människor med brister på dessa hjärndelar eller kopplingsfunktioner blir därför drabbade 
vilket man med denna insyn kan få en djupare förståelse kring (Petrovic 2015, s57-58). 
 
3.1 ADHD 
EIPS och ADHD är två syndrom som har starka samband till varandra utifrån att dessa 
syndrom har koppling till hjärnans högre reglerande del i främre cingulum och pannloben. 
De två tillstånden kan uppfattas olika både genom deras funktion men även ifall man skulle 
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mäta hjärnvolymen utifrån diagnoserna skulle man kunna se stora skillnader nästan som två 
totala motpoler. Forskarna Edmund Soung-Barke och Xavier Castellanos har sedan lång tid 
fördjupat sig just på de tydliga kopplingarna mellan  ADHD och EIPS utifrån att det ändå har 
varit svårt att på ett tydligt vis testa var likheten är. Den svårighet som uppkommit är att när 
man gjort tester utifrån en människas ADHD-problematik har man inte lyckats inringa de 
emotionella men när man istället gjorde tester med fokus på emotionell problematik kunde 
nästan alla ringas in (Petrovic 2015, s.169-170). 
 
Forskarna Sounga-Barke och Castellanos kom därför fram till att det grunda sig i två olika 
sorters ADHD där den ena var den klassiska diagnosen utan problematik med emotionell 
uppmärksamhet. Den andra versionen var den emotionella ADHD där forskare kommit fram 
till att det även finns en dysfunktion i orbitofrontala pannloben samt i främre cingulum.  
Upptäckten har givit dem en större förståelse för människor som troligen både har ADHD 
och en emotionell instabilitet men där den emotionella instabiliteten inte är av så stor grad 
att de kan diagnostiseras med EIPS. Problemet för dessa människor är att EIPS:en genom 
deras ADHD-diagnos förstärks men genom tester så landar problematiken på ADHD-
diagnosen. Sammanfattat kan man se att  även om det kan skilja sig mycket är det utifrån 
kapaciteten av emotionell reglering man samansluter var diagnostiseringen kommer landa 
(Petrovic  2015, s.170).  
 
3.2 Antisocial Personlighetsstörning 
Antisocial personlighetsstörning är psykiatriskt tillstånd som oftast förknippas med våld och 
aggressivitet och genom hereditetsstudie (ärftlighetsstudier) har det framkommit att 
diagnosen har tydliga sammanband med EIPS i familjer. En del studier har visat att om en 
syster har EIPS så får brodern ofta diagnosen antisocial personlighetsstörning. Det har via 
mätningar av hjärnvolym påvisats att det två diagnoserna får minskade mätningar vid 
samma områden i hjärnan alltså vid främre cingulum och på flera punkter i pannloben. En 
uppfattning är att människor med antisocial personlighetsstörning har samma 
grundproblematik som EIPS-personer men att de dessutom har en högre känslighet i den 
extroverta aggressiviteten. Det som utmärker sig mest är det exploderande och väldigt 
impulsiva humörsvängningarna och även mer aggressiva reaktioner. En hypotes kring 
männens överrepresentation till diagnosen är kopplats till hormonet testosteron och 
hjärnans utveckling(Petrovic 2015 ,s 171-172). 
 
Det har genom undersökningar framkommit att en majoritet av de intagna männen på 
fängelse har antisocial personlighetsstörning, adhd, EIPS och självskadebeteende. Oftast så 
har de intagna mer än en av dessa diagnoser vilket gör det väldigt tydligt att samsjukligheten 
även här faller tillsammans. Utifrån dessa tydliga kopplingar borde begreppet 
personlighetsstörning även här ses över utifrån den neurologiska problematiken. Genom 
stora och välgjorda studier har det visat sig att klienter med en antisocial 
personlighetsstörning som även har diagnosen ADHD och haft centralstimulerande medicin 
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har visat minskad tendens till aggressivitet men denna koppling studeras fortfarande. När 
man undersöker barn med liknande beteende som antisocial personlighetsstörning pratas 
det ofta om trotssyndrom och de slutliga resonemanget är att den egentliga uppkomsten av 
problemet handlar om svårigheten att kunna reglera den emotionella processen och 
reaktionen(Petrovic 2015, s172). 
 
3.3 PTSD 
Det har visat sig att många med diagnosen EIPS även har Posttraumatisk stressyndrom vilket 
grundar sig i en kombination av den biologiska sårbarheten och miljön hos de drabbade. Det 
kan handla om en uppväxt med fysiska eller psykiska övergrepp från föräldrar med 
missbruksproblem eller antisociala drag. En annan orsak kan vara att EIPS-personligheter 
utifrån sin emotionella impulsivitet har en större risk att försätta sig i situationer där våld, 
ofredande och utnyttjande inträffar eller att den försämrade förmågan att reglera sin 
känslor gör att de inte kan hantera situationer på ett balanserat sätt. PTSD är inte något som 
alla människor som upplevt trauma blir diagnostiserade med(Petrovic 2015, s173). 
 
 Hur ett trauma påverkar en människa kan variera mycket och det visar också att det finns 
individer som är mer sårbara rent emotionellt än andra. Det tydligaste symptomen på PTSD 
handlar ofta om att man får flashbacks av sina trauma i form av drömmar eller andra saker 
som kan göra att hjärnan påminns om de inträffade. Dessa upplevelser kan visa sig på många 
vis men de vanligaste är panikattacker eller kroppsliga reaktioner som gör att man isolerar 
sig från omgivningen eller situationer som kan framkalla detta. Orsaken till detta grundar sig 
i en överaktiv amygdala som resulterar i att kroppens alarmsystem blir överkänsligt mot 
saker/situationer som kopplas samman med skräck, panik och rädsla(Petrovic 2015, s173). 
 
 Samtidigt tror man att hippocampus som hanterar minneslagring blir underfungerande och 
därför inte kan stoppa dessa alarm. Detta har med hjälp av experiment kunnat påvisas 
genom att man visat en bild för människor samtidigt som de fått en stöt. Personerna med 
PTSD har sedan kopplat samman bilden med stöten och fått obehag av bilden medan 
personer utan PTSD efter experimentet inte kopplat bilden till stöten. Via hjärnavbildning 
har man kunnat påvisa att cingulum och pannlobens centrala del för att stänga av faror har 
en minskad aktivitet hos människor med PTSD. Slutsattsen är att både EIPS-personer och 
PTSD-personer har en försämrad funktion i främre cingulum och därför är det större chans 
att en EIPS person drabbas av PTSD eftersom de har svårt att balansera den emotionella 
inlärningen(Petrovic 2015, s174). 

 
4. Diskussion och slutsats  
 
I detta fördjupningsarbete, som varit inriktat på vem som drabbas av emotionell instabil 
personlighetsstörning(EIPS), framkommer det hur problematiskt det blir att förebygga 
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uppkomsten utifrån alla grundande faktorer. Det handlar framförallt om att den genetiska 
sårbarheten inte behöver utlösas men lättare kan triggas utifrån den sociala miljön. Det 
tydliggör även hur diagnosen EIPS har stor påverkan i andra diagnoser, som alla har sina 
särskilda drag. Alla har uppkomst i två specifika delar av hjärnan som är väldigt centrala och 
heter Cingulum och pannloben. Undersökningar hos dessa diagnostiserade visar alla 
antingen en överkänslighet eller totala motsatsen. Utifrån det biosociala perspektivet 
framkommer det  tydligt att den sociala biten verkar ligga till större grund i hur en människa 
kan komma att bli. Det grundar sig i att alla människor har dessa genetiska drag i olika grader 
men det är först när dragen, som bär på sårbarhet, får en sådan stor påverkan att de tillslut 
utlöser svårigheter i vardagen. Alltså kan en människa med större sårbarhet som växer upp i 
en mycket harmonisk tillvaro aldrig veta att den ens bär på sårbarheten medan en annan 
människa med mindre sårbarhet som växer upp under svåra förhållande ändå bli den som 
diagnostiseras. Sammantaget kan detta arbete ge oss en större medvetenhet för att förstå 
personerna bakom svårigheterna och på så vis genom vår pedagogiska funktion få en större 
kunskap om hur denna komplexa problematik kan vara att leva med.  
 
Det är tydligt att kunskapen kring EIPS blir större och större för att det sorgligt nog är en 
diagnos som vi ser mer av. Framförallt är människor med EIPS och andra nämnda diagnoser 
en grupp som är vanliga att möta som socialpedagog då det börjar redan som barn för att 
sedan följa individen genom hela livet. Det är därför viktigt att både skaffa sig kunskap men 
även verktyg så att man inte står helt handfallen när man väl ska försöka förstå de 
svårigheter hos någon. Det kan man förstå utifrån att det tagit olika högt uppsatta 
yrkespersoner flera decennier att förstå och utveckla denna kunskap som idag finns. Vi 
kommer möta människor som i tidig ålder har den genetiska sårbarheten men även äldre 
som på grund av livets svårigheter  formats till EIPS-personer. 
 
Avslutningsvis kan man uppfatta svårigheten med att fånga upp människor med EIPS då 
många lever med problematiken men antingen har andra diagnoser eller har olika kriterier 
av diagnosen. Därför är det viktigt att som socialpedagog vara uppmärksam på människorna 
man möter inom yrket för att lättare kunna arbeta med dem. Självklart kan det vara svårt att 
ens veta hur man ska kunna fånga upp eller nå en klient beroende på var i livet den befinner 
sig men det gemensamma är att man måste se på symptomen med största allvar. Att arbeta 
med människor utan balans med en ständig kamp för båda parterna men speciellt för 
människor med problemet. Obalansen de bär på gör att vikten av att inte “förminska” eller 
tappa fokus från klientens emotioner är viktig  för att bekräfta dem. På så vis kan man bryta 
en del av de tydliga känslomönster som många bär med sig på grund av de kriterier de 
behöver uppfylla. Som socialpedagog är det viktigt att var lyhörd och bekräftande men ändå 
inte förstora de stormar som för en klient med eips kan bli rent för starka när dem är mitt i 
sin känsla. 
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Detta arbete har varit mycket givande för att kunna få en klarare bild kring vad diagnosen är 
men det framkommer även att många av kriterierna för en diagnostisering kan kopplas 
samman med beroendesjukdommar. Jag har inte haft möjlighet att fördjupa mig mer i dessa 
kopplingar men jag tror att en fördjupning i den problematiken skulle vara mycket intressant 
men även ge oss en ännu tydligare infallsvinkel i svårigheterna vi möter hos våra klienter?! 
EIPS är en diagnos som tyvärr fallit mycket i skymundan även om det funnits en 
medvetenhet om människorna som lider av det har inga forskare påvisa allvaret i diagnosen. 
På senare år har det blivit tydligt att forskningen har tagit fart och man kan se hur i takt med 
att läkare får mer vetenskap så blir det vanligare och normaliserat att både höra men även 
prata om diagnosen.  
 
Eftersom diagnosen inte kan ställas förrän en person är över 18 år så är det inget det pratas 
om i lägre ålder vilket också tyvärr gör att det kanske kan finnas tydliga tecken hos en yngre 
individ om EIPS-drag men på grund av åldern kan de inte sätta en diagnos. Man kan 
ifrågasätta varför man kan får diagnoserna ADHD, PTSD, Antisocial personlighetsstörning 
(trotssyndrom) redan som ung, trots att EIPS kan vara den egentliga grunden. En sådan 
feldiagnosticering skulle i sådana fall kunna leda till felbehandling under individens hela 
uppväxt.Hur kommer det sig att en diagnos men så många kopplingar till andra diagnoser 
faller mellan stolarna och trots att man ser så tydliga kriterier så sätter man inga ord eller 
insatser utifrån denna diagnos? Hur hade behandlingen kunnat förändras om man redan i 
ung ålder kunnat börja arbeta med dessa individer? Det är trots denna fördjupning så många 
frågor jag skulle vilja ha svar på och förstå. Jag tror att det finns ett stort mörkertal av  
människor som inte kan får hjälp på grund av en felaktig diagnostisering. 
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