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Abstract 

Borderline personality disorder 

Maintaining the idea of the self‐contained, free individual 

 

 

This is a feminist study of the diagnosis 'borderline personality disorder' as a feminized shadow of 

an  almost  unquestionable  idea  in  the  contemporary Western  democracies:  The  free  individual. 

Based  on  qualitative  interviews  with  patients  with  borderline  personality  disorder  and  psy‐

workers,  this  study  provides  an  understanding  of  borderline  personality  disorder  as  both  a 

technology of government, and a technology of the self, which is produced in the power relations 

between patient and employee, and between discourse and body. The study focuses on how the 

diagnosis influences the way subjects come into being and how they understand themselves and 

each  other.  It  shows  that  the  diagnosis  is  an  ambiguous  recognition  of  the  patient,  because  it 

recognizes  her  by  labeling  her  as  disordered.  Drawing  on  affect  theory  the  study  shows  how 

affective economies are in use when establishing the boundaries between the normative, rational 

individual, and the disordered Other.  It reveals how negotiations of these boundaries are closely 

linked  to  hierarchical  gendered dichotomies  that  are  imbedded both  in  the psy‐institutions,  but 

also  on  a  more  general  scale  in  a  Western  liberal  discourse.  These  discursive  and  affective 

processes  contributes  to  individualize  social  problems.  Finally,  the  study  therefore  suggests, 

alternative confirmative communities as a counterstrategy. 
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1.0  INDTRODUKTION 

Mig’et er ikke en ting indeni os, der er i konstant krise, 

Mig’et er selve formen man vil tvinge os ind i.  

(Den usynlige komité 2011: 14) 

Hvis der er noget, som i særdeleshed kendetegner de moderne, liberale demokratier er det 

forpligtelsen overfor det frie individ, og selvrealisationen som endegyldigt politisk mål. 

Sammen med dette nærmest ubetvivlelige ideal, fremkommer en mængde diagnoser, som 

betegner de individer, der fejler i disse præstationer. En af disse diagnoser er ’borderline 

personlighedsforstyrrelse’ - en betegnelse for de (oftest feminine) individer, der befinder 

sig i det ustabile, tvetydige grænseland mellem fornuft og ufornuft. Patienten med 

borderline personlighedsforstyrrelse er indenfor en psykiatrisk diskurs en besværlig patient, 

fordi hun har et ustabilt og fragmenteret selv, er uforudsigelig, og har svage grænser. Hun 

er derfor dependent, affekteret, impulsiv, og uoverlagt, og så er hun manipulerende. Dette 

skyldes at hun, som konsekvens af sin afvigende personlighedsstruktur, ikke selv formår at 

beherske sit følelsesliv, men projekterer det ud i andre (Brennan 2003).  

Men hvad hvis ingen i virkeligheden er selvstændige? Hvad hvis vores følelser er fælles, og 

vi alle sammen hele tiden projekterer forskellige følelser ud i andre? Hvad hvis det liberale 

ideal-subjekt er en illusion, som dækker over de former for følelsesprojektion, som blandt 

andet producerer feminiserede subjekter med borderline personlighedsforstyrrelse? Hvad 

hvis symptomerne på borderline personlighedsforstyrrelse er relationelle produkter, som 

med diagnosticeringen gøres til et personligt problem? 

1.1  PROBLEMFORMULERING 

Dette er en kvalitativ undersøgelse af relationen mellem patienter med borderline 

personligheds-forstyrrelse (fremover BPF) og ansatte i psykiatrien. Undersøgelsen har 

fokus på udvekslingen mellem kropslige og følelsesmæssige handlinger, og diskursive 

strukturer omkring subjektet, både indenfor psykiatrien, men også på et mere overordnet 

plan i de moderne vestlige demokratier. Hvordan oplever mine interviewpersoner deres 

relation og de muligheder, begrænsninger og forandringer denne relation tilvejebringer for 

dem selv og i deres kontekst? Hvordan former relationerne sig omkring psykiatriens magt-

videnstrukturer, og hvilken betydning har diagnosen for den måde hvorpå de forskellige 

subjekter bliver til, og forstår sig selv og hinanden? Hvilken funktion har cirkulationen af 
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følelser i disse tilblivelsesprocesser og hvordan er relationen mellem den psykiatriske 

diskurs, og de kropslige og affektive praksisser som finder sted?  

Vi skal i denne analyse, undersøge diagnosens BPF som en praksis – en styrings-, og 

selvteknologi, og derfor et relationelt produkt – der følger bestemte normer for fordelingen 

af magt og viden. Og vi skal se hvordan disse sociale praksisser i høj grad er af følelses– og 

begærmæssig karakter, hvilket gør, at de opleves som hidrørende personen, eller Mig’et. 

Med udgangspunkt i disse forståelser af diagnosen vil jeg diskutere hvad disse relationer 

fortæller os om de teknikker, der er på spil i forhandlingerne af grænserne mellem vanvid 

og fornuft i de moderne vestlige demokratier og hvilken betydning dette har for hvordan vi 

udvikler subversive strategier. 

2.0  PRÆSENTATION AF EMPIRI 

Min undersøgelse tager udgangspunkt i samtaler jeg har haft med fire personer, som på 

forskellig vis har erfaringer med diagnosen borderline personlighedsforstyrrelse (BPF). 

Interviewerne er fire nedslag i et komplekst system af strategier og praksisser. Fire samtaler 

med mennesker som hele tiden, på hver sin måde, navigerer i et farvand af  følelser, 

forhandlinger og relationer, som i psykiatrien kædes sammen i et neksus kaldet borderline 

personlighedsforstyrrelse. Samtalerne er kommet i stand på grund af en delt interesse i 

kritisk at granske diagnosen. Mine interviewpersoners erfaringer med BPF stammer fra vidt 

forskellige sfærer. Samtalerne kan derfor ikke fortælle os noget generelt om relationen 

mellem psy-institutionerne1 og patienter med BPF, men deres erfaringer og overvejelser 

kan lære os noget om, hvordan magtforhold former sig og forhandles på intersubjektive 

niveauer, i relationer, som ofte er intime og griber langt ind i menneskers kropslige og 

følelsesmæssige eksistens. Af forskningsetiske grunde er mine interviewpersoner 

anonymiseret. 

 

Lisbeth er nu privatpraktiserende kropspsykoterapeut. Hun var nogle år tilbage 

sygeplejerske på en psykiatrisk sengeafdeling, hvor de blandt andet havde patienter med 

BPF. Hun er glad for at hun ikke længere arbejder i psykiatrien, fordi hun var uenig med 

                                                        

1 Nicolas Rose anvender begrebet psy for det kompleks af videns-, disciplinerings-, og behandlingspraksisser, 
som foregår i et netværk af professionelle organisationer og tidsskrifter, medicinske og psykiatriske 
hospitaler, anstalter, farmaceutiske selskaber, hos praktiserende læger, psykologer og psykoterapeuter. (Rose 
1996) Når jeg anvender begreber psy referer jeg til institutioner, personer, relationer eller paradigmer indenfor 
dette kompleks. 
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den måde man forholdt sig til patienterne og den behandling man udførte. Hun oplevede at 

den kultur og omgangsform, der var på den afdelingen hun arbejdede, havde en negativ 

indflydelse på både hende selv, patienterne og de andre ansatte. Efter sin opsigelse har hun 

reflekteret over de erfaringer hun gjorde sig, og af samme grund var hun interesseret i at 

deltage i denne undersøgelse.  

 

Amel er 26 år og har haft diagnosen BPF siden 2003. Efter flere dårlige oplevelser med 

forskellige afdelinger i psykiatrien i København endte hun i et 5-årigt behandlingsforløb på 

Rigshospitalet. Forløbet var et eksperiment med dialektisk adfærdsterapi specifikt rettet 

mod unge med BPF, som hun afsluttede for nyligt. Hun begyndte forløbet efter et 

sammenbrud, hun blandt andet fik på baggrund af nogle voldsomme oplevelser med 

politibrutalitet, da hun var aktivist i en større politisk aktion. Amel har været meget glad for 

forløbet, og har for første gang oplevet at etablere en ligeværdig og stabil kontakt til 

psykiatrien. Hun har været særlig glad for sin kontaktperson på rigshospitalet, som har 

været den ’livline’ hun har haft brug for, for at få det bedre. Hun har haft interesse i at 

deltage i denne undersøgelse, for at videreformidle de direkte erfaringer hun har med hvad 

der har været godt og dårligt i hendes møde med psykiatriens ansatte. 

 

Søren er i begyndelsen af 60’erne og har længe arbejdet i psykiatrien, nu som overlæge i 

distriktspsykiatrien. Han har efter sin medicinske uddannelse taget en kropterapeutisk 

uddannelse, som han anvender i sin psykiatriske praksis. Han har erfaringer med at forsøge 

at integrere en mere kropspsykoterapeutisk praksis i psykiatrien og kender til de 

vanskeligheder og gode ting det har medført. Han underviser og superviserer behandlere 

om BPF. 

 

Karoline er 28 år og er flyttet til Danmark fra Sverige for nogle år siden. Hun er uddannet 

mønsterkonstruktør og arbejder for tiden i en børnehave. Af sin danske psykiater har hun 

fået diagnosen BPF, samt nogle andre psykiatriske diagnoser, heriblandt ADHD. Hun ser 

sin psykiater med ugers mellemrum forudsat, at hun modtager medicinsk behandling. 

Selvom hun har et stærkt ønske om at deltage i et psykoterapeutisk forløb, har hun ikke fået 

adgang til anden behandling i psykiatrien. Hun ønsker sig et liv uden medicin og af samme 

grund har hun selv opsøgt andre private behandlingsforløb, men har kun begrænset 

mulighed herfor på grund af sin økonomiske situation. Interviewet er oversat fra svensk til 

dansk. 
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3.0  METODE OG ETISKE OVERVEJELSER I INTERVIEWENE 

I interviewene har jeg haft en fænomenologisk, kvalitativ tilgang, for både at imødekomme 

den specificitet og kompleksitet, der er i mine interviewpersoners beretninger og i vores 

interaktion under interviewerne. Samtalerne har været semistruktureret omkring de 

oplevelser de hver i sær har haft, og er foregået der hvor det var mest tilpas for mine 

interviewpersoner. Interviewerne har haft mellem 1½ og 2½ timers varighed. Med denne 

struktur har jeg tilsigtet at skabe en situation, hvor der var plads til fordybelse og rum til, at 

vi kunne bevæge os godt ind i deres historier og erindringer. 

Jeg betragter mine interviewpersoner som ’eksperter’ i den forstand, at de levede erfaringer 

de hver især har, og de analyser og strategier de hver især udvikler, er det centrale og 

væsentlige i denne undersøgelse. Dette gælder uanset om de er patienter eller personale. 

Det er derfor centralt for min metode, at de personer, som har deltaget i min undersøgelse, 

har haft mulighed for at være med til at bestemme hvad vores samtaler skulle handle om, 

og interviewene har taget afsæt i deres oplevelser og erfaringer, og ikke mindst deres 

analyser af psykiatrien og BPF som diagnose. Det har også været afgørende for mit udvalg, 

at vi har delt en interesse i at beskæftige os med dette emne. Af samme grund har min 

intention været at være synlig omkring min egen position og indgangsvinkel til emnet. 

 

På trods af mine forudgående overvejelser er disse intentioner ikke altid blevet fuldført, og 

jeg har gjort mange af de fejl, som jeg sigtede at undgå. Mange af de udfordringer, der 

opstod i interviewsituationerne, afspejlede de strukturer, som relationer er organiseret efter, 

både i min akademiske baggrund og i mine interviewpersoners baggrund i psykiatrien. 

Således bar samtalen med Søren præg af hans sædvanlige position som psykiater, og han 

fortalte for eksempel mere om hvordan han tænkte at BPF patienter er, frem for hvordan 

han oplevede sig i selv i relationen.  

Samtalen med Karoline viste klart hvordan en interviewsituation i forbindelse med 

kvalitativ forskning ligner samtaler mellem patient og ansat i psykiatrien. Efter nogle 

episoder, hvor Karoline var blevet berørt af at fortælle om oplevelser i psykiatrien, der 

vækkede ensomheds-, og forladthedsfølelse i hende, opdagede jeg, at jeg forholdt mig 

lettere distanceret, uberørt og observerende. Jeg afbrød derfor interviewsituationen for at 

undersøge om hun oplevede, at den ’rollefordeling’ hun beskrev også befandt sig imellem 
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os, hvilket hun bekræftede. Vi undersøgte hvordan vi kunne bryde denne fikserende 

situation og slukkede blandt andet båndoptageren i en længere periode, og byttede plads. 

For mig understregede situationen, hvilke affektive implikationer en magt-viden fordeling, 

som den, der gør sig gældende indenfor det akademiske videnskabsparadigme, i dette 

tilfælde i psy-, og også socialvidenskaberne, har for individer og deres relationer. 

Situationen afslørede også hvor svært det kan være at bryde med denne magtfordeling på 

trods af gode intentioner. Dette fordi den er indlejret i de epistemologiske traditioner, som 

videnskaben, på trods af kritiske forbehold, er forankret i. Uden at lægge mærke til det, 

fulgte jeg et positivistisk videnskabeligt ideal om neutralitet og rationalitet og udviste en 

selvbehersket og følelsesupåvirket adfærd, imens Karoline med personligt engagement 

fremlagde sit affektive materiale til min videnskabelige undersøgelse således, at jeg nu kan 

bearbejde det på vegne af mine interviewpersoner. Netop denne erkendelse er et 

gennemgående dilemma i denne undersøgelse – og måske i al feministisk og kritisk 

forskning. For hvordan kan man udvikle ideer om modstandsformer inden for human-, og 

socialvidenskaberne, der med deres vidensproduktion bidrager til et vidensherredømme, 

som i en Foucaultdiansk optik er med til at producere disciplinerende sandheder om 

subjektiviteten? 

Det har været svært at modvirke denne rollefordeling, og jeg anser det som en vigtig pointe 

med denne undersøgelse, at den er paradoksal. Dette fordi den er en kritisk undersøgelse af 

psykiatriens magtrelationer, samtidig med, at relationen mellem mine interviewpersoner og 

jeg implicerer en tilsvarende magtfordeling. 

4.0  TIDLIGERE FORSKNING 

Borderline personlighedsforstyrrelse er en af de mest almindelige personligheds-

forstyrrelser. I bilag I findes der en kort introduktion til en klinisk definition og forståelse af 

diagnosens karakter og forekomst. I en klinisk sammenhæng er man klar over, at BPF ofte 

gives til den besværlige og usamarbejdsvillige patient, hvilket betegnes som en 

fejldiagnosticering. Her skelner jeg ikke mellem en forkert og korrekt diagnosticering. 

Klassifikationen BFP ”do not reflect an underlying disease state, that causes the problems.” 

(Ussher 2011: 185 ) Jeg forholder mig til diagnosens funktion i praksis, sådan som den 

opleves af mine interviewpersoner. Som vi skal se i denne undersøgelse, er BPF et 

kompleks af diskurser, teknologier, strategier, sammenhænge og praksisser, som gør denne 
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positivistiske skelnen umulig, fordi psykiatrien ikke er et objektivt, isoleret system, der 

betragter menneskers adfærd.   

Der findes et bredt spektrum af feministiske studier og teorier om borderline 

personlighedsforstyrrelse, diagnosens genealogi, og patologiseringens funktion i 

reguleringen og produktionen af køn. Dette skyldes, at der er en dyb symbolsk association 

mellem galskab og femininitet i det vestlige samfunds historie. Galskaben betegnes af det 

feminine, hvad enten den forekommer i kvinder eller mænd, og derfor skaber galskaben 

også forskellige relationer til verden. Med andre ord: ”Madness is a gendered experience” 

(Ussher 2011: 12). Med dobbelt så mange kvindelige som mandlige patienter, er borderline 

personlighedsforstyrrelse en af de ’nye’ kvindelige sygdomme, en arvtager for hysteriet, 

som i forrige århundrede betegnede og regulerede den usømmelig, syge kvinde. (Wirth-

Cauchon 2001: Ussher 1991 & 2011: Becker 1997), ”What distinguishes borderline 

personality disorder from hysteria is the inclusion of anger and other aggressive 

characteristics. […] If the hysteric was a damaged woman, the borderline woman is a 

dangerous one.” (Jimenez i Wirth-Cauchon 2001: 8. Min kursivering) Feministiske 

teoretikere har peget på, at mange BPF symptomer er ”severe manifestations of the 

problems commonly reported by ’normal’ women” (Becker 1997: 118), hvilket opfordrer 

til at forholde sig til Borderline som et yderpunkt i et kontinuum for kvindelig sygdom i 

kulturen og dens kilder til den sociale kønsordning. (Wirth-Cauchon 2010: 211) I dette 

afsnit vil jeg kort skitsere en feministisk forståelse af bordeline personlighedsforstyrrelse og 

kvinders mentale sygdom i en bredere kontekst.  

4.1  FEMINISTISK TEORI OM BORDERLINE PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE 

I sin feministiske genealogi ”Women and Borderline Personality Disorder” (2001) 

præsenterer sociologen Janet Wirth-Cauchon en kulturel feministisk analyse af ’det ustabile 

selv’. Hun viser hvordan diagnosen er kendetegnet ved stereotype feminine kvaliteter, 

såsom svage interpersonelle grænser og en ustabil selvfølelse, og undersøger ”the 

interrelated issues of gender meanings, psychiatric knowledge, and women’s experience” 

(Wirth-Cauchon 2001: 2). I sin analyse placerer Wirth-Cauchon BPF i en historisk ramme, 

og beskriver, hvordan diagnosen har ”replaced hysteria as the diagnosis that captured 

contemporary values about appropriate behaviour for women.” (Jimenez i Wirth-Cauchon 

2001: 72) Hun beskriver, hvordan BPF er en ustabil og diffus kategori, som ofte tildeles 

‘besværlige’, fortrinsvis kvindelige patienter (eller homoseksuelle mænd), som ikke 
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respekterer de herskende hierarkier indenfor det psykiatriske system og som bryder med 

stereotype køns-repræsentationer og attributter, heriblandt fysisk fremtræden og 

emotionelle spektrer, såsom raseri og andre udadreagerede følelser.  

Hun viser også hvorledes BPF er tæt forbundet med de ambivalente 

subjektiveringsprocesser, kvinder oplever i det postmoderne samfund. Dette blandt andet 

fordi kategorien ’kvinde’ i sig selv er et modsigelsesfyldt grænseområde indenfor vestlige 

repræsentative systemer: ”The cultural logic that situates women in this unstable, 

intermediary position”, hvilket er præcis beskrivelsen af det ’selv’, der patologiseres hos 

kvinder med borderline, ”operates as a powerful constraint on what women are allowed to 

be, how they are represented in discourse, and how they represent themselves” (Wirth-

Cauchon 2001: 85). Af samme grund kan et studie af BPF, ifølge den feministiske 

psykoterapeut Dana Becker, bidrage med en mulighed for at få en mere generel forståelse 

af kvinders følelsesmæssige kampe og den kontekst de opstår i (Becker 1997: 118).  

5.0  TEORETISKE AFSÆT 

I min undersøgelse er det mit udgangspunkt, at oplevelsen af vanvid er kønnet. Jeg arbejder 

ud fra den opfattelse, at de livsvilkår, som det feminine subjekt har i et vestligt politisk 

paradigme, indvirker på de måder, hvorpå det formes, og hvilke muligheder for handling og 

modstand det har til rådighed. Jeg laver ikke en skelnen mellem materialitet og diskurs, 

hvor der er ”a ’real’ material body on the one hand and its various cultural and historical 

representations on the other” (Grosz 1994: x). Det er mit udgangspunkt, at kulturelle og 

historiske inskriptioner ”constitute bodies and help them to produce them as such” (Grosz 

1994: x), og at kroppe kun kan forstås relationelt, og aldrig som klart definerede og adskilte 

positioner: ”When subjectivities are understood as more or less clearly defined positions 

within a semiotic field, all flow and transformation is erased. The body is also viewed as a 

surface upon which discourse is inscribed rather than as something that is known ’from 

within’.” (Brown & Tucker i Gregg 2010: 234) For at undgå statiske, essentialistiske 

forklaringer, er min undersøgelse fokuseret på relationerne mellem patienter med BPF og 

ansatte, og tager afsæt i en kombination af en foucaultdiansk forståelse af subjektivering og 

magt, og affektteori.  

5.1  SUBJEKTET OG MAGTEN – STYRINGS‐, OG SELVTEKNOLOGIER 

The  forms  of  freedom  we  inhabit  today  are  intrinsically  bound  to  a  regime  of 
subjectification in which subjects are not merely ’free to choose’, but obliged to be 
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free,  to  understand  and  enact  their  lives  in  terms of  choice  under  conditions  that 
systematically  limit  the  capacities  of  so  many  to  shape  their  own  destiny.  (Rose 
1998:17) 

 

I denne opgave undersøger jeg diagnosen BPF, som en styringsteknologi, i sammenhæng 

med et vestligt demokratisk liberalt ideal. Som citatet ovenfor peger på, betyder dette, at 

der hersker et etisk klima i nutidens liberale demokratier, der tvinger subjektet ind i en 

klynge af selv-forestillinger om ”autonomy, identity, individuality, liberty, choice [and] 

fulfillment” (Rose 1998: 1). Dette er afgørende for hvordan individer forstår, oplever og 

evaluerer sig selv og andre, og derfor også hvad der opfattes og betegnes som uønsket, 

afvigende, og derfor objekt for behandling. Som skrevet i indledningen er det min tese, at  

BPF kan betragtes som en skyggeside af denne ideal-konstruktion: det dependente, 

uselvstændige, manipulerende, krævende, feminine subjekt. Af samme grund kan det 

tænkes at diagnosen BPF fungerer som en styringsteknologi, der sigter efter at behandle 

individet ud af sin afhængighed ved at bemyndige det til selvstyring, eller selvbeherskelse, 

hvilket  ifølge Foucault, i det neoliberale demokrati en “obligatory inculcation of discipline 

into each citizen as a necessary condition for the establishment of liberty” (Foucault i Rose 

1998: 13). Hvis vi forstår diagnosen BPF som en styringsteknologi, der gennem frivillighed 

og samarbejde, disciplinerer og regulerer subjektet til en større grad af frihed, udgør 

diagnosen altså en dobbeltbevægelse, hvor selvet gøres til centrum for aktørskab, samtidig 

som det ønskes reguleret.   

Psy-komplekset har en nøglefunktion i de teknologier, der producerer dette ’regime of the 

self’, fordi det er en autoritet, som i sin kombination af vidensproduktion og 

behandlingspraksisser, diskurs og kropslighed, i stor udstrækning tilvejebringer de måder vi 

forstår os selv og grænsen mellem normal og afvigende. Dette betyder også, at psy-

komplekset udgør en arena for udveksling og forhandling mellem styrings-, og 

selvteknologier.  Foucault (1988) definerer selv-teknologier som det assemblage af 

praksisser, individet udfører på sin egen krop, sjæl, tanke, adfærd og væremåde, for at 

transformere sig selv til at opnå et bestemt mål. I udvekslingen mellem styrings-, og 

selvteknologier sker der altså en kontinuerlig udvikling af teknikker, der binder større 

strukturelle magtlinjer med subjektets stræben efter at erobre et mulighedsrum. 

Styringsteknologier er således ikke udelukkende til for at ”control, subdue, discipline, 

normalize, or reform [us]”, but also to make [us] more intelligent, wise, happy, virtuous, 

healthy, productive, docile, enterprising, fulfilled, self-esteeming, empowered, or 
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whatever” (Rose 1998: 12). Gennem diagnosticering, og behandlingen af det sindslidende 

individ, bliver subjektet derfor til i en social proces, hvilket også betyder, at vi må forstå 

subjektet, ikke som en afgrænset entitet, men en relation: 

Subjectification is not to be understood by locating it in a universe of meaning or an 
interactional  context  of  narratives,  but  in  a  complex  of  apparatuses,  practises, 
machinations, and assemblages within which human being has been fabricated, and 
which  presuppose  and  enjoin  particular  relations  with  ourselves  (Wirth‐Cauchon 
2001: 15). 

 

5.2  PERFORMATIVITET OG DIGNOSNENS KATEGORISERENDE FUNKTION  

Ligesom kønsidentitet, ifølge queerteoretikeren Judith Butler, installeres gennem stiliserede 

gentagelser af handlinger, er dette også tilfældet med andre identitetskategorier, der gør os 

genkendelige og giver os betydning. Psykiatriske diagnoser indgår i disse diskursive 

betydningssystemer, som vi skabes igennem, og de sætter os i relation til hinanden. 

Samtidig gives de ’sandhed’ og stabilitet når handlinger gentager deres tegn. Det vil sige, at 

diagnoserne kan være redskaber til at påpege in- og ekskluderede mekanismer, og det 

interessante ved dem er således ikke hvad de er, men derimod forvaltningen af dem, og 

hvordan de gøres, tænkes og siges. Diagnoser er performativer – de er ikke, de gøres. 

Diagnosticeringen er en interpellation, hvorigennem subjektet i kraft af betegnelsen, i dette 

tilfælde BPF, konstitueres som subjekt.  

I bogen ”Genus ogjort” (2006) diskuterer queerteoretikeren Judith Butler hvordan 

diagnosticeringen instituerer det paradoks: Subjektets begær mod normer som lader en leve 

og det ledsagende behov for anerkendelse for at erobre et handlingsrum. I Butlers optik kan 

diagnosen karakteriseres som en anerkendelse, der i nogle tilfælde kan være nødvendig for 

”vår förmåga att existera som individer” fordi denne formåen ”i grund och botten beror på 

dessa sociala normer” (Butler 2006: 23). 

Hun mener at dette begær efter anerkendelse ”placerar oss utanför oss själva, i en sfär av 

sociala normer som vi inte fullt ut väljer, som ger oss nivå och medel för alla upplevelser av 

möjlighet att välja som vi har” (Butler 2006: 51). Dette instituerer en oplevelse af at blive 

ugjort 

på båda bra och dåliga sätt. Ibland kan en normativ föreställning om genus upplösa en 
som  person,  undergräva  ens  förmåga  att  bevara  ett  liv  värt  att  leva.  Vid  andra 
tillfällen kan detta att uppleva en normativ  restriktion upplöses upplösa en  tidligare 



13 /  41 

föreställning  om  vem  man  är,  och  installera  en  förhållandevis  nyare  sådan  som 
eftersträvar förbättrade livsmöjligheter. (Butler 2006: 23) 

 

At tilkæmpe sig aktørskab består altså ikke i at kæmpe imod eller fornægte denne 

forudsætning for vores konstitution. ”Om jag har något aktörskap, så öppnas det upp av det 

faktum att jag är konstituerat av en social värld jag aldrig väljer” (Ibid. 25). Det som er 

afgørende er altså at forstå, at dette paradoks er en forudsætning for mulighederne for 

aktørskab og at disse muligheder bestemmes af i hvor høj grad magten til at anerkende 

centraliseres. For hvis: 

de scheman för erkännande som vi har tillgängliga är de som ’gör’ en person ’ogjord’ 
genom  att  tilldela  erkännande,  eller  ’gör’  en  person  ogjord  genom  att  förvägra 
erkännande,  då  bliver  erkännande  ett  maktcentrum,  genom  vilket  det  mänskliga 
skapas och särskiljs. (Ibid. 24) 

 

I psy-videnskaberne har der været, og kan der være, en høj grad af centralisering af magten 

igennem det vidensmonopol, som institueres med positivistisk magt-viden-struktur, som 

genererer ekspertteknologier ud fra normer om subjektet, ”to mystify the conditions of 

those deemed in need of treatment, at the same time as it reifies the power of the expert” 

(Ussher 1991: 145). Netop markeringen af den ’sindssyge’ har en særlig patologisk 

karakter, fordi man her netop giver mening til noget, ved at kategorisere det som ’ikke 

meningsgivende’ – som irrationelt, hvilket vækker særlig affektive association: ”The fear of 

unreason is a powerful controlling force” (Ussher 1991: 148). 

5.3  AFFEKTTEORI 

Når jeg beskæftiger mig med mødet mellem patient og psy-ansat, der i høj grad er en 

relation, der følger en envejslogik, hvor patient skal behandles og forandres, imens 

behandleren forbliver ’den samme’, er et affektteoretisk udgangspunkt værdifuldt, fordi det 

tilbyder værktøjer til at undersøge den udveksling, der finder sted, og hvilke effekter denne 

udveksling har på de implicerede individer. Affektteori gør det også muligt at forholde mig 

til psy-relationen som handlinger og udvekslinger frem for faste positioner. ”At once 

intimate and impersonal, affect accumulates across both relatedness and interruptions in 

relatedness, becoming a palimpset of force-encounters traversing the ebbs and swells of 

intensities that pass between ’bodies” (Seigworth & Gregg i Gregg 2010: 2). 

Indenfor feministisk teori er affektteorien blevet introduceret i forsøget på at udvikle nye 

måder at destabilisere grænsedragningerne mellem dikotomier som affekt/rationalitet, 
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indre/ydre, sind/krop, feminin/maskulin, natur/kultur. Flere teoretikere mener at 

poststrukturalismen har fejlet med denne overskridelse, fordi materialiteten og kroppen 

ikke tilstrækkeligt kan forklares med det postkonstruktivistiske fokus på sprog og 

repræsentation som arena for subjektiverende og signifierende processer. Der er forskellige 

indstillinger til hvordan affekter bærer dette potentiale, og dette hænger sammen med en 

definition af hvad affekter/følelser/emotioner egentlig gør. Denne diskussion er kompleks, 

og stadig svær at kategorisere (Koivunen 2010). Hvis man alligevel skal forsøge at lave en 

kategorisering kan man opstille en skala, hvor man i den ene ende undersøger affekters 

autonome og prædiskursive potentiale, altså affekter som processer, der har kapaciteten til 

at restrukturere det sociale. Den Deleuze-inspirerede canadiske filosof Brian Massumi 

skelner for eksempel mellem affekter (autonome intensiteter) som har potentiale til at bryde 

magtstrukturer og emotioner (sociokulturelle konstruktioner/tolkninger af affekter) 

(Massumi 2002). I den anden ende af denne forsimplede skala tilgår man affekter som 

netop de processer, der signifierer, producerer og konstruerer subjektet i det sociale. Her er 

affekt relevant ”præcis i den udstrækning, at det ikke er autonomt” (Hemmings 2005: 565. 

Min kursivering og oversættelse), fordi affekter er centrale mekanismer i social produktion, 

som styrker snarere end udfordrer den dominerende sociale orden (Chetkovich 2007, 

Hemmings 2005, Ahmed 2004 og Butler 1997, 2009). 

I denne undersøgelse gør jeg brug af affektteori, fordi affekter er sociale mekanismer i 

produktionen af psy-relationen og dets subjekter (både patienter og personale). Dette er dog 

ikke ensbetydende med, at jeg mener at affekter per definition enten styrker eller svækker 

den sociale orden. Det er min indstilling, at affekter både kan udfordre og styrke den 

dominerende orden, og jeg mener, at det er vigtigt at affekters forandringspotentiale 

hverken underkendes eller tages for givet. I en kritisk undersøgelse af psy-institutionen 

håber jeg, at en granskning af affekternes funktion og relationalitet, i sig selv kan forstyrre 

den magtrelation, som opretholdes gennem en dikotomisk adskillelse af rationalitet og 

følelse, hvor kognition og fornuft privilegeres som en videnskabelig norm, og affekter 

gøres til objekter for behandling. Yderligere forstår jeg affekter som kropslige intensiteter 

og sansninger, der former subjektet efter historiske linjer og magtrelationer, for at 

privilegere en kropslig forståelse af subjektiviteten: 

 

If  subjectivity  is  understood  as  corporeal  [og  derfor  også  affektiv]  –  embodied  in 
bodies  that  are  diversified,  regulated  according  to  social  protocols,  and  divided  by 
lines  of  inequality  –  then  the  universalized,  naturalized,  and  rationalized  subject  of 
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moral philosophy appears in a new light: a the erroneous and troublesome outcome 
of a denegation of all that is bodily in Western thought. (Rose 1998: 7).  

 

Et fokus på affekter gør det muligt for mig at privilegere den viden og information, som 

kroppen formidler. I en behandlingssituation som for eksempel mødet mellem patient og 

psykiatrisk personale, er der ofte en klar opdeling, hvor patienten fremlægger sit 

følelsesmæssige materiale for behandleren, som derefter på et mentalt niveau vurderer og 

analyserer materialet for patienten og giver det navn. Denne opdeling er med til at etablere 

en kvalitativ afgrænsning mellem patient og behandler, som konstituerer og opretholder 

dem i en dualistisk isolation fra hinanden. Dette er uhensigtsmæssigt i forhold til at forstå 

de måder hvorpå relationen bliver til og væsentlig for forståelsen af sammenhængen 

mellem magt og affekter, diskurs og krop. Jeg antager, at ”affect and cognition is never 

fully separable – if for no other reason that thoughts is itself a body, embodied.” (Seigworth 

& Gregg i Gregg 2010: 3) Gennem et fokus på affekt ønsker jeg at undersøge kroppen ”as 

much outside itself as in itself – webbed in its relations.” 

5.4  AFFEKTERNES TRANSMISSION  

At undersøge det relationelle, bunder også i et ønske om at bevæge mig udover ideen om 

det afgrænsede subjekt, som udgangspunkt for aktørskab. Som vi har set tidligere er ideen 

om det afgrænsede, autonome individ et vestligt ideal og en strategi i fordelingen af magt 

og i produktionen af subjekter. Denne afgrænsethed hænger sammen med psy-

institutionernes konceptualisering af følelsers ’indvendighed’ og/eller socialvidenskabernes 

konceptualisering af følelsers ’udvendighed’. 

Den feministiske teoretiker Sara Ahmed, undersøger i sin bog ’The Cultural Politics of 

Emotions’ hvordan følelser ”circulate between bodies, examining how they ’stick’ as well 

as move.” (Ahmed 2004: 4). Den feministiske filosof og teoretiker Teresa Brennan’s bog 

’The Transmission of Affect’, er et opgør med en stadigt stærkere ide om det 

selvbeherskede2 vestlige subjekt. Både Ahmed og Brennan sigter, med vidt forskellige 

udgangspunkter, at etablere en social forståelse af følelser. Brennan forsøger med en 

kombination af biologisk forskning og socialkonstruktivisme at beskrive, hvordan hun 

mener, at affekter er tilstede imellem individer, som gennemtrænges af dem og distribuerer 

dem, og hun argumenterer for affekters sociale frem for individuelle oprindelse. Med en 
                                                        
2 Der findes ingen dansk betegnelse, der helt svarer til Brennans begreb ’self-containment’. Jeg har valgt at 
oversætte det til ’selvbeherskelse’. Andre muligheder kunne have været  selvstændighed eller selv-rumning.  
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kombination af psykoanalytisk og marxistisk teori argumenterer Ahmed ligeledes mod en 

psykologisk ’inside-out’ følelsesmodel, hvor ”emotion is centred internally, in subjective 

feelings” (Ahmed 2004: 8), som kan udtrykkes eller undertrykkes: eller en sociologisk 

’outside-in’-model, hvor følelser er ”what holds or binds the social body together” (Ahmed 

2008: 9). I Ahmeds sociale følelsesmodel foreslår hun, at  

emotions  create  the  very  effect  of  the  surfaces  or  boundaries  that  allow  us  to 
distinguish an inside and an outside […] So emotions are not simply something ’I’ or 
’we’ have. Rather it is through emotions, or how we respond to objects and others, 
that surfaces or boundaries are made (Ahmed 2008: 10). 

 

Følelser har denne effekt fordi de bevæger sig, cirkulerer og klistrer til objekter og andre, 

hvormed de akkumulerer i værdi. Hun foreslår, at følelsers evne til at foretage disse 

bevægelser og associationer afhænger af en tiltro til en freudiansk forståelse af 

underbevidstheden, ”whereby ’feelings’ take us across different levels of signification, not 

all of which can be admitted to the present” (Ibid. 44). Således tillader underbevidstheden 

følelser at ”move sideways (through ’sticky’ associations between signs, figures and 

objects) as well as forwards and backwards.” (Ibid. 45). Dette sker ved at genåbne fortidige 

associationer når underbevidstheden med sine associationer etablerer ”the ’absent presence 

of historicity” (Ibid. 45). Med afsæt i marxistisk teori tilbyder Ahmed en forståelse af 

følelser som en form for økonomi, hvor ”movement between signs and objects converts 

into affect” (Ibid. 45). Det er således først når affekter sættes i cirkulation, at de 

akkumulerer værdi og kan investeres og feticheres ”through an erasure of the history of 

their production and circulation” (Ibid. 11). Med en queer-feministsisk indgangsvinkel 

undersøger Ahmed med denne terminologi, hvordan følelser i en global økonomi 

konstruerer og strukturerer kroppe og verdener: ”Emotions show us how power shapes the 

very surface of bodies as well as worlds. So in a way, we do ’feel our way’.” (Ibid. 12. Min 

kursivering) Hun kritiserer en privatisering af følelser og ”a model of social structure that 

neglects the emotional intensities, which allows such structures to be reified as forms of 

being” (Ibid. 12). 

Brennan påpeger ligesom Ahmed, at privatiseringen og individualiseringen af følelser er en 

social konstruktion i de vestlige demokratier, som har forårsaget, at ideen om følelsers 

transmission mellem kroppe løbende har fortonet sig i vestlige indstillinger til individet. 

Snarere end en afvigelse eller sygdom, er Brennans hypotese, at “the transmission of 

energy and affect is the norm rather than an aberration” (Ibid. 15). Hun forsøger med en 
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psykoanalytisk terminologi, gruppepsykologisk forskning, og en beskæftigelse af sparsom 

forskning i luftbåren kommunikation mellem kroppe (olfaktion) at forklare hvordan man 

kan forstå affekter som på en gang sociale og kropslige. Hun foreslår sanserne, som 

kommunikative veje, der opfanger luftbårne transmitterstoffer, der er ”physical matters in 

themselves, carriers of social matters, social in origin but physical in their effects” 

(Brennan 2003: 71). Følelserne er da akkurate og hastige tolkninger af sansernes 

informationer via sproget. (Brennan 2003: 19). 

Brennan påpeger, at det primært er ”modern and Western approaches to mental illness that 

assume that the individual is an energetically self-contained bound entity, whose affects are 

his or hers alone” (Brennan 2003: 24). I en vestlig kontekst i dag er et sundt individ derfor 

et selvbehersket individ. Brennan mener, at vestens fornægtelse af transmissionen af affekt, 

vestens klyngen sig til individets frie vilje og kroppens rene intentionalitet, er en 

konstruktion af den selvbeherskede vestlige identitet, som er afhængig af en ”projection 

outside of ourselves [of] unwanted affects such as anxiety and depression” (Ibid. 12). 

Derfor er konstruktionen af selvbeherskelse også afhængig af en Anden. Sædvanligvis (og i 

særdeleshed indenfor psykoanalysen) er dette moderen, og senere hen kvinden, en 

eftergivende mand eller en kuet race, som bør acceptere disse uønskede affekter for andre. 

Det er i denne proces den anden, ifølge Brennan, produceres (Ibid. 12). Patologiseringen af 

affekttransmission muliggør dermed en distribution af uønskede affekter, som følger 

sociokulturelle magtlinjer. Denne affektive økonomi gør ”the Western individual especially 

more concerned with securing a private fortress, personal boundaries, against the 

unsolicited emotional intrusions of the other” (Ibid. 15), for det er på den måde man 

opretholder en privilegeret position. Af samme grund er spørgsmålet om grænsen mellem 

individer, objekt for patologisering. Brennan foreslår derfor, at betegnelsen ’borderline’ 

indenfor psykiatrien eksisterer for at mærke de typer af affektiv transmission, som ikke 

følger de disciplinerende og regulerende sociokulturelle magtstrukturer, der ordner 

projektionen af negativ affekt efter kroppes tegn og handlinger, hvorfor transmission 

fremstår som en afvigende begivenhed. I en gængs definition af BPF er transmission af 

affekt en afvigelse fra normen. Man mener, at BPF patienter ikke kan rumme deres eget 

følelsesspektrum, og derfor inducerer de det ubevidst og uintentionelt i andre. Denne 

definition af ’borderline’, ”meaning that they lack self-containment, or boundaries” (Ibid. 

63), er for Brennan ’misvisende’ og snarere en henvisning til en uacceptabel karakter af 

cirkulation af følelser, eller en besværlig reaktion på projektionen af negative følelser fra 
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den Anden. Hos Brennan har cirkulationen af affekter altså også en socialiserende karakter, 

der styrker en sammenkobling mellem emotionalitet og patologisering, og som tillader 

processer, der andetgør, femininiserer, og racialiserer individer. Og denne cirkulation 

fungerer igennem kroppens sanseapparat og har derfor sin direkte indvirkning på kroppen. 

Således forsøger Brennan at begrebsliggøre de måder hvorpå ”the traffic between the 

biological and the social is two-way; [that] the social or psychosocial actually gets into the 

flesh and is apparent in our affective and hormonal dispositions”, (Brennan 2003: 25).  

Både Brennans og Ahmeds teorier om affekters cirkulation tilbyder efter min mening 

anvendelige metoder til at forstå hvordan kroppen formes af det sociale og vice versa. De 

forsøger begge at komme med bud på hvordan affekter på komplekse måde bevæger sig 

mellem diskurs og materialitet således, at magten får sin funktion igennem subjektet. 

Alligevel er de begge forsigtige i deres forklaring af disse mekanismer, og i teoretiseringen 

af sammenhæng mellem diskurs og materialitet forbliver deres teorier alligevel hullede. For 

hvordan sker denne udveksling egentlig? Ved at vende sig mod naturvidenskaberne og pege 

på sparsom forskning i feromoner (lugthormoner) med referencer til darwinistiske ideer om 

hormonelle dispositioner, som ledende kandidat i forklaringen af affekters transmission, 

risikerer Brennan let at gå i en biologistisk fælde i forklaringen af udvekslingen mellem 

krop og kultur. Og når Ahmed ikke mener, at man kan beskæftige sig med følelser, som 

adskilte fra kropslige sansninger, og samtidig kun beskæftiger sig med tekst i sine analyser, 

efterlader hun en kløft i sin teori, hvilket hun også selv bemærker. I ’Bodies That Matter’ 

skriver Butler, at der i ”kroppsligt liv alltid finns en dimension som inte helt kan 

representeras” (Rosenberg i Butler 2006: 11). Denne urepræsenterbarhed af visse 

dimensioner af kropsligt liv åbner op for en større epistemologisk repræsentationskritik, 

som også er nærværende i denne undersøgelse. For hvilken betydning har denne 

ufuldkommenhed eller afskårethed fra kroppens liv for min undersøgelse? Når min empiri 

består af narrativer – allerede sprogligt integrerede fortolkninger – hvad kan jeg så egentlig 

sige om affekternes funktion? Dette er en væsentlig epistemologisk kritik, for selvom den 

er et forsøg på at undersøge affekters intersubjektivitet, er dette ikke muligt, blandt andet på 

grund af tekstmediets begrænsninger. Jeg har valgt ikke at skelne mellem begreber som 

følelse og affekt, fordi jeg med min teoretiske baggrund og tekstmediet som formidlende 

ramme, ikke mener, at jeg kan foretage en kvalificeret skelnen. 
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6.0  METODOLOGISKE OG EPISTEMOLOGISKE UDGANGSPUNKTER 

Min analyse er en tematisk undersøgelse af mine interviewpersoners beretninger om deres 

erfaringen fra psy-relationen. Som beskrevet tidligere, gør jeg min analyse ved at hægte 

mine teoretiske ansatser, sammen med interviewerne. På den måde håber jeg at skildre 

relationerne mellem patient og ansat, samt hvilke magt-, og begærstrukturer de ordner sig 

efter, og hvilken effekt dette har på deres handlingsrum. I min analyse har jeg fokus på 

relationen og karakteren af kontakt i denne relation. Jeg gransker hvordan diskurs og 

materialitet indvirker på hinanden og formes gensidigt i mine interviewpersoners narrativer, 

samt hvordan affekters transmission, cirkulation og glidninger er med til at producere psy-

relationen og dens subjekter. Jeg leder efter karakteren af det relationelle; 

sammenflydninger, udvekslinger, modsætninger, konflikter, møder, reaktioner, 

forhandlinger, paradokser, paralleller og forbindelser. Dette ikke fordi mit argument er, at 

sandheden om individet findes i det relationelle, men fordi det er min antagelse, at ideen 

om afgrænsede, autonome, selvbeherskede, individer med dertilhørende mangler og 

sygdomme, placerer subjekter i en særligt relation til magten, som forhindrer forandring. 

Det er min forhåbning, at en forståelse af disse relationer kan føre til forandringer af disse 

relationer.   

Jeg lokaliserer diskursive og materielle handlinger og bevægelser i mine interviewpersoners 

narrativer, så direkte som muligt. Dvs. anvist af deres beskrivelser af kropslige 

fornemmelser, fordeling af følelser, og forholdet til deres forståelsesramme.  Jeg har 

ligeledes forsøgt at inddrage mine interviewpersoners egne analyser så vidt muligt i 

undersøgelsen. Alle de dimensioner, sammenhænge, modsætninger og paradokser, som har 

vist sig at være i mine interviewpersoners relationelle erfaringer, oplevelser og analyser har 

jeg dog kun haft begrænset mulighed for at skildre. Jeg har foretaget mit udvalg  ud fra 

denne undersøgelses formål. På den måde fremstår narrativerne ikke som 

sammenhængende forløb, men som nedslag, der kan give et indblik i de strukturer, der 

animerer patienter og ansatte i psykiatrien. 

7.0  ANALYSE 

Min analyse består af tre dele. I første del ’Diagnosen borderline personligheds-forstyrrelse 

som praksis’ undersøger jeg hvordan mine interviewpersoner oplever, at deres relation til 

sig selv og andre former sig omkring diagnosen BPF, og hvilke muligheder de har til 

rådighed i disse relationer. Hvordan omsættes diagnosen som en styringsteknologi i praksis 
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og hvilket handlingsrum produceres i denne relation? I andet afsnit ’Diskurs og materialitet 

– en produktion af symptomer og subjekter’ undersøger jeg hvordan de handlinger som 

betegnes symptomatiske hænger sammen med den relation patienten indgår i, i psykiatrien, 

eller med andre ord, hvordan BPF er et relationelt produkt. Her undersøger jeg hvordan 

glidninger mellem diskurs og materialitet producerer subjekter igennem psykiatriens 

institutionelle strukturer og systemer og hvordan diagnosen i praksis bliver en strategi. I det 

sidste afsnit ’Relationalitet i psykiatrien og affektive økonomier’ undersøger jeg affekternes 

funktion i psy-relationen. Her beskriver jeg hvordan udvekslinger og forskydninger af 

affekter og følelser, som er tilstede i relationen, har en væsentlig funktion i etableringen af 

psy-relationen og er afgørende for de muligheder relationen tilvejebringer. Jeg tager her 

udgangspunkt i forskellige eksempler, for at vise hvordan forskellige typer af affektiv 

økonomi, på hver sin måde etablerer grænsen mellem patient og personale. 

7.1  DIAGNOSEN ’BORDERLINE PERSONLIGEHEDSFORTYRRELSE’  SOM PRAKSIS 

Mit teoretiske rammeværk tilbyder en forståelse af borderline personlighedsforstyrrelse, 

ligesom diagnoser generelt, som en reference til et komplekst felt for forhandlinger af 

forholdet mellem diskurser, styringsteknologier, strategier, og praksisser, der har deres 

funktion i kroppe i relation. I det følgende afsnit skal vi undersøge diagnosens funktion i 

mine interviewpersoners narrativer. Og i stedet for at fokusere på hvad diagnosen er, skal vi 

undersøge hvad den gør, og derfor hvordan den bliver til igennem intersubjektive 

processer.  

7.2   DIAGNOSEN SOM STYRINGSTEKNOLOGI – ANERKENDELSE OG DISCIPLINERING 

I Amel og Karolines fortællinger om deres relation til psykiatrien spiller selve diagnosen en 

fremtrædende rolle. Deres diagnosticering er en forudsætning for deres relation til 

psykiatrien og deres specifikke diagnose er afgørende for den måde de selv og andre forstår 

dem. Diagnosticeringen kategoriserer dem som syge, og dermed udgør den en 

normaliserende styringsteknologi. Samtidig tilbyder diagnosticeringen et nyt 

mulighedsrum, fordi den er et mærkat, som gør Amel og Karoline forståelige i det 

etablerede system, som giver dem adgang til privilegier. 

Amel synes, at det var rart i de første mange år, at have en diagnose, fordi hun oplevede, at 

hun endelig vidste ”hvad der var galt” med hende. Hun oplevede det som en lettelse at ”få 

det her mærkat på”, fordi det var som en anerkendelse af, at det ikke bare var hende ”der 
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var slacket3.” ”Inden jeg fik diagnosen havde min far for eksempel enormt svært ved at 

forstå hvorfor jeg ikke bare kom i gang, og så var det rart at få den her godkendelse af, at 

jeg havde det dårligt.” Diagnosticeringen gav Amel en tro på ”at nu skulle der nok komme 

styr på det.” Karoline, der længe havde kæmpet for at få hjælp forskellige steder i 

psykiatrien, oplevede også i begyndelsen diagnosen som en følelse af at systemet ”endelig 

tog ansvar” for hende, hvilket er en af de mest centrale problemstillinger i hendes 

fortælling; at blive taget alvorligt:  

Jeg  har  aldrig  selv  kunnet  tage  mine  egne  problemer  alvorligt  for  det  har  ingen 
andre gjort. […] Jeg er jo i flere omgange kommet til  lægen med problemer, og jeg 
tænker at præcis fordi man ikke – eller jeg ikke har haft en diagnose eller nogen som 
har sagt, at jeg har de her og de her problemer, så har man ikke fået den hjælp man 
egentlig har haft brug for. (Karoline) 

 

Karoline fortæller her hvordan hun aktivt har søgt hjælp i psykiatrien og at diagnosen har 

gjort det muligt for hende at etablere en relation. På samme måde har Amel aktivt søgt 

hjælp hos professionelle autoriteter, og diagnosen har været med til at udløse det lange 

terapiforløb på Rigshospitalet, som hun betragter som hendes store held. De ved begge, at 

de må spille på systemets hierarkier, og de arbejder med at tilegne sig de værktøjer, som det 

stiller til rådighed.  Amel forklarer: ”Når man har en diagnose bliver det lettere indenfor det 

offentlige system, frem for, at det bare er noget en eller anden psykolog har skrevet.” 

Men diagnosen bliver både deres anerkendelse og deres underkastelse. For den 

anerkendelse som psykiatrien etablerer med tildelingen af diagnosen, er samtidig en 

stigmatisering - en betegnelse af det forkerte, uønskede individ. Med tiden har både 

Karoline og Amel fået erfaringer med de stigmatiserende konsekvenser diagnosen kan 

have. De gisninger og fordomme, som de har oplevet, at nogle ansatte indenfor psykiatriens 

har mødt dem med, har været med til at forme deres forståelse af diagnosen og derfor også 

af dem selv.  

Amel fortæller om gentagne erfaringer med psy-personale, der mener, at de udelukkende 

med udgangspunkt i deres diagnose, på forhånd kender hendes relationelle historie og 

personlighed, og bedømmer hende med dette udgangspunkt. Hun understregede gang på 

gang, ”at det værste er når de der fordomme optræder. At nogen tager udgangspunkt i 

diagnosen, frem for i personen.” Dette har betydet, at Amel atter har bevæget sig væk fra 

                                                        
3 Dansk-engelsk slang for ’forsømmelig’ eller ’træg’ 
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diagnosen som identitet. Nu har hun det pinligt med at fortælle andre, at hun har BPF, fordi 

hun ikke oplever, at den passer på den hun er længere: ”Nu ved jeg jo hvad folk de tænker 

om det. At borderline er nogen som er hardcore, ik” At begynde at af-identificere sig med 

sin diagnose, har for Amel oplevedes lidt som ”at blive menneske igen og at holde op med 

at føle sig helt syg.”  

For Karoline er det stadig uafklaret hvilken betydning og funktion diagnosen har. Dette i 

høj grad fordi hendes psykiater ikke ønsker at tale synderligt med hende om den. Derfor 

forbliver den mystisk, på en gang en betegnelse for hendes personlighed og ukendt for 

hende. Hun fortæller at hun ikke ved noget om sine diagnoser, og at hun prøver at snakke 

med sin psykiater om det, men at han ikke vil: 

Karoline:  Jeg  ved  ikke  hvordan  det  fungerer.  Hvordan  han  kommer  frem  til  de  her 
diagnoser. Det står vel ikke efter mit personnummer ligesom. Der er ingen som ved noget.  

Anna: Vil det sige, at han bare på en eller anden måde har givet dig dine diagnoser, men at 
du ved ikke hvordan eller hvorfor? 

Karoline:  Nej,  altså  jeg  har  skullet  gennemgå  nogle  spørgsmål, men  det  er  ikke  en  lang 
udredning eller noget heller. Så jeg føler mig ret usikker i det. Det er det som jeg vil snakke 
mere med ham om. 

 

Derfor er hendes diagnoser mystiske for hende, og da hun remsede dem op for mig 

afsluttede hun med at grine og sige ”ja, du kan jo godt se, at jeg ikke sidder og er hélt skør.” 

Karoline fortæller at hun stadig føler sig ”usikker i diagnosen”, og hun tolker hendes 

psykiaters uvilje mod at tale om den, som en usikkerhed og tvivl i ham også, som han ikke 

synes ”det er plads til på hans kontor”, for som hun siger har  ”han jo heller ikke alle svar.” 

I stedet for at indgå i en dialog og en diskussion om diagnosen føler hun ”at han trækker sig 

fra at snakke direkte om det.” 

Ud fra Karolines fortælling kan vi forstå diagnosen som en overdragelse af integritet, fordi 

den fratager hende sin egen selvforståelses legitimitet, og gør hende afhængig af at søge 

svar om sig selv og hendes personlighed hos en professionel autoritet. På den måde kan 

diagnosticeringen forstås som en styringsteknologi, der etablerer en relation mellem det 

individet og psykiatrien, ved at interpellere hende som afvigende og behandlingskrævende.  

7.3  DISKURS OG MATERIALITET – EN PRODUKTION AF SYMPTOMER  OG SUBJEKTER 

Som vi har set ovenfor, indstifter diagnosen, med sin interpellerende funktion, en relation 

mellem den psykiatriske diskurs og patienten med BPF. I dette afsnit undersøger jeg 
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hvordan denne relation igangsætter en udveksling og forhandling af de diskursive 

konventioner omkring BPF i de individer som indgår. Med udgangspunkt i vores teori om 

individers relationalitet, skal vi her se hvordan psykiatriens interpellerende diagnosticering 

og behandling igangsætter en transformation, samt hvordan dette hænger sammen med de 

symptomer som patologiseres med diagnosen BPF.  

7.4  USELVSTÆNDIG OG AFHÆNGIG PERSONLIGHED 

Som vi så i forrige afsnit, er der en særligt hierarkisk fordeling af magt og viden indenfor 

psykiatrien, og vi så hvordan de psy-ansattes (ultimativt psykiaternes) magt-viden monopol 

medvirkede til, at Karoline mistede muligheden for at forstå sig selv og sine 

følelsestilstande, og gjorde hende afhængig af hendes psykiaters ’svar’. I relation til 

psykiatrien ved Karoline ikke selv, hvad hun har brug for, og må acceptere og underkaste 

sig diagnosen, dens implikationer og den behandling hendes psykiater finder passende, 

selvom hun selv gerne ”vil slutte med medicinen”. Dette skaber en situation, hvor hun er 

uselvstændig og afhængig, hvilket netop er symptomer på BPF. Karolines fortælling peger 

altså på hvordan den måde systemet er indrettet på forudsætter, at hun til en vis grad 

underkaster sig en autoritet, som sidenhen betegner hendes afhængighed og 

uselvstændighed som patologisk. 

På sammen måde fortalte Amel, at hun identificerede sig næsten fuldstændig med sin 

diagnose i starten. Hun læste alt om BPF da hun blev diagnosticeret, for at finde ud af 

”hvad hun var og hvad der var galt med hende”: 

Og så var det så ubehageligt for det var ligesom at læse en bog om mig selv. Sådan 
havde jeg det virkelig. En følelse af at det var jo ikke en diagnose – det var jo mig 
det  der. Det  var meget  grænseoverskridende  at  finde ud  af,  at  din  personlighed 
ikke er din egen (Amel). 

 

Vi kan forstå diagnosticeringen, som en transformation af Amels identitetsfølelse. Den 

interpellerer og andetgør hende på samme tid. Denne følelse af ikke at have sin egen 

personlighed, og have en usikker og forstyrret identitetsoplevelse er netop symptomer på 

BPF, og Amels oplevelse kan derfor også forstås som et eksempel på hvordan den 

psykiatriske relation er medproducent af de symptomer, det sidenhen diagnosticerer.  

Et andet eksempel på psykiatriens produktion af symptomer hænger sammen med den 

transformation der finder sted når man interpelleres som ’borderline’. Som vi har set var det 

tydeligt i samtalerne med Amel og Karoline, at distinktionen mellem dem selv og 
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diagnosen er uklar og anledning til konstant forhandling, som udvisker grænserne mellem 

hvad der er dem selv og hvad der er dem fremmed. 

Om besøgene hos sin psykiater forklarede Karoline, hvordan det føles som om man 

”snakker og kun er sin borderline. Som om man bare er sin diagnose, når man sidder der”. 

Dette fik hende til at føle sig ”som en masse punkter på en liste, hver gang hun kom ind på 

ting”. I modsætning til andre steder oplevede hun sig selv meget statisk dér, hvilket gjorde 

hende usikker. Man kunne forklare denne følelse af fragmentering, usikkerhed og stilstand 

med den karakter af kontakt hun har med sin psykiater, men Karoline påpegede, at denne 

følelsesmæssige tilstand jo også er symptomer på hendes diagnose, eller personlighed: 

”Altså den her usikkerhed, den ligger jo rigtig meget i mig, i min diagnose – i min 

personlighed. Så jeg føler at jeg – at det ikke er ret åbent for at sige alting som der er” 

(Karoline). 

Vi kan altså forstå den karakter af kontakt, som er i mødet mellem Karoline og hendes 

psykiater, som en medproducent af de symptomer som Karoline diagnosticeres efter. Dette 

blandt andet bliver muligt på grund af en glidning mellem hvad der er diagnose, 

personlighed og relation. Denne glidning sker blandt andet på grund af psykiatrien 

underliggende logik om, at Karolines adfærd er symptomer på hendes diagnose. Karolines, 

og hendes psykiaters kendskab til hendes diagnose gør, at de begge fokuserer på de punkter 

af hendes følelsesliv, som passer ind i diagnosen, således at Karoline ikke føler, at hun kan 

fortælle om andet end det der lever op til diagnosens kriterier. Når Karoline fortæller, at 

hun føler sig som ”en masse punkter på en liste” kan det forstås som en næsten direkte 

legemliggørelse af den semantiske struktur, som anvendes til diagnosticeringen. Diskursen 

regulerer den udveksling, der finder sted i psy-relationen og producerer affektive tilstande i 

de kroppe, der indgår i den. Således er det svært at skelne mellem BPF som diskursiv 

teknologi og affektiv situation. Karolines relation til psykiateren legemliggør 

diagnosesystemets punktvise opstilling af diagnostiske kriterier og er med til at indrette 

sanserne efter symptomatiske tegn. Amel forandrede sin identitet da hun diagnosticeredes, 

sådan, at hun så vidt muligt forstod sig selv indenfor diagnosesystemets forståelsesramme. 

7.5  MANIPULATION OG INSISTEREN 

Manipulation af andre er i forskellige afskygninger et centralt spørgsmål i forbindelse med 

BPF, hvad enten det kaldes splitting og projektiv identifikation el.lign. (Se bilag II)  I dette 
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afsnit skal vi se hvordan manipulationen er en indbygget funktion – en logisk konsekvens 

af den måde systemet virker på.  

På trods af Karolines diagnoser, kæmper hun stadig for at få den hjælp hun har brug for, og 

hun har en oplevelse af at blive skubbet rundt i systemet. Hun har konstateret, at det ikke er 

nok, at hun fortæller, at hun har brug for hjælp, eller fortæller hvilken hjælp hun har brug 

for. Systemet afkræver ret ekstreme grader af fortvivlelse og fare for at reagere. Hun 

fortæller, at ”hvis man kommer og har skåret sig i armene, så er det ligesom vældigt 

tydeligt, og så havner man i et vist forløb man skal i gennem.” Hun er overrasket over, at 

der skal så meget til for at man bliver taget alvorligt, og i de situationer, hvor hun overvejer, 

at udvise de symptomer hun ved systemet reagerer på, er kravene for høje, og hendes 

fornuft forhindrer hende: 

Altså nu har jeg jo gjort det [skåret mig i armene]. Men ikke i en længere periode og 
ikke nok. […] Det gør for ondt ligesom, og det er jeg for bevidst til, og det føles bare 
dumt. Jeg kan ikke engang. Men det er lidt det der: Ja, men om det er det som skal 
til for at man skal blive taget alvorligt… Men allerede der stopper ens egne tanker: 
Jamen det gør man jo ikke. Altså man skærer sig ikke i armene for at vise nogen at: 
jeg behøver hjælp. Det skal jo række med at sige det! (Karoline) 

 

Denne konflikt kan forstås som en kollision mellem Karoline etiske standarder og  

psykiatriens logik. Psykiatrien vil kun forholde sig til hende, hvis hun er selvdestruktiv og 

affekteret, for det er sådan den har betegnet hende. Når hun ikke underordner sig denne 

betegnelse, og er i stand til at fortælle, at hun har brug for hjælp, lades alene med sine 

problemer.  

Igennem sine indlæggelser og terapeutiske forløb i psykiatrien har Amel gjort sig lignende 

erfaringer:  

Det  er  lidt  sjovt,  for  de  snakker  jo  om,  at  man  som  borderline  er  meget 
manipulerende overfor personalet. Og det er man jo også. Men det er også sådan, at 
nogle gange bliver man nødt til det, fordi systemet er så hårdt ramt – på besparelser 
og …  hvis man  vil  overnatte  så  skal man  overbevise  dem om  at  det  er  nødvendigt. 
Fordi det bliver man tvunget til (Amel). 

 

Både Amel og Karoline har altså lært hvordan man taler det sprog, som det psykiatriske 

system anerkender, og denne diskurs producerer i visse sammenhænge affektlabil, 

selvdestruktiv, manipulerende adfærd. I andre sammenhænge er det en mere tolererende og 

overbærende adfærd, som er hensigtsmæssig for at komme igennem. Amel har haft dårlige 
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erfaringer med at reagere stærkt på ansattes fordomsfuldheder og nedværdigende attitude 

og selvom hun ofte kunne ønske, at hun ”havde reageret mere på det”, så har hun affejet 

det, fordi det ofte bare resulteret i, at hun har været ”helt sindssyg” til sidst. Amel har altså 

erfaringen med, at selvom det er de ansatte, der opfører sig nedværdigende, er det hende, 

der er den sindssyge, hvis altså hun siger fra. Derfor har hun lært hvornår man skal insistere 

på en ordentlig behandling, og hvornår man ikke skal: 

Man finder ud af hvornår man skal  insistere og hvornår man  ikke skal. Hvornår man 
skal være sød og hvornår man skal være besværlig ikke. Altså det er meget sådan. … ja 
også  alt  efter  hvem  man  snakker  med.  […]  Man  finder  hurtigt  ud  af  hvem  der  er 
fornuftig og hvor der  ikke er  fornuftigt at være –  i  forhold  til hvad man har oplevet 
(Amel). 

 

Hvis vi ser på den identitetstransformation, der finder sted i mødet med psykiatrien og de 

teknologier den anvender sig af, udvikler Amel altså adfærdsmæssige og følelsesmæssige 

strategier, i overensstemmelse med de ansattes funktion, men også personlighed og 

affektive dispositioner. Personlighed og affektiv disposition bliver instrumenter i 

psykiatriens teknologi. Psykiatrien deltager derfor i produktionen af de subjekter, som 

indgår i den, hvad enten det er patienter eller ansatte, og på den måde foregår der en 

fortløbende, gensidig konstitution. 

Udover at forstå BPF som en betegnelse, for en mere eller mindre afgrænset klynge af 

reaktioner på erfaringer med, og påvirkninger af styringsteknologier igennem opvæksten, 

kan man altså også forstå diagnosen som et situeret produkt af psykiatriens strukturer og 

relationelle karakter. Psykiatriens kategoriseringer har indvirkning på den kontakt, som 

etableres mellem psy-personale og patient, og derigennem interpelleres de begge, som 

subjekter med bestemte funktioner og dertil hørende adfærd. Patientens handlinger indgår i 

en patologisk diskurs og producerer dermed symptomer, der bekræfter diagnosens 

eksistens. Der opstår en cyklus hvor også modstand mod, eller konflikter i diskursen gøres 

til bevis for sygdommens eksistens. Denne cyklus er muliggjort af den usynlige 

tilstedeværelse af ideen om det afgrænsede individ og en statisk identitet – altså, at vi er 

noget uafhængigt af vores relationer og situerethed. Denne norm opretholdes af et 

diagnostisk system, som gør disse performativer personlige.  
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7.6  RELATIONALITET I PSYKIATRIEN OG AFFEKTIVE ØKONOMIER 

Som vi har set i forrige afsnit bliver BPF altså til i en konstant udveksling i relationen og 

mellem patient og psy-personale, og mellem diskurs og kropslighed. I dette afsnit skal vi 

undersøge hvordan denne relationalitet produceres i psykiatrien, ved at undersøge hvilken 

karakter af kontakt og behov, der produceres med affekter og deres vedkendelse og 

frakendelse, eller udveksling, forskydninger.  

7.7  PATOLOGISERING AF BEHOV OG KONTAKT – EN MANGELLOGIK 

Vi kan forstå BPF som et relationelt produkt, der bliver til i en individualiseringsproces.  

Her skal vi se hvordan, dette kan resultere i, at netop de behov patienter med BPF havde for 

hjælp, kontakt og gensidighed fra personalet, blev gjort til et udtryk for sygdommen 

således, at dette ultimativt kan betyde, at det er BPF-patienternes behov, der skal behandles. 

I denne logik kan den bedste behandling være, at man nægter BPF-patienterne det, de har 

brug for fra de ansatte, og pålægger dem ”en rolle, hvor de ikke må have det som de har 

det” (Lisbeth). 

Karoline har erfaret, at formålet for psykiatrien ofte er at yde et minimum, bare nok til at 

forhindre hende i at tage sit eget liv. Da vi snakker om de gange hun har opsøgt psykiatrien 

for at få hjælp siger hun i et let sarkastisk tonefald: ”Nu har jeg jo ikke taget mit liv endnu, 

så ingen har vel lavet fejl” og senere fortæller hun, at hun har spist antidepressiva i tre 

omgange ”og egentlig ikke rigtigt har synes, at det var nok, men det har hjulpet mig at […] 

i hvert fald ikke at ville tage mit eget liv.” Karoline fortæller at hun er overrasket over den 

måde hendes behov bliver mødt i psykiatrien. Hun oplever, at hun ofte bliver mødt med 

mistro, mistænkeliggørelse, skamning, og patronisering når hun fortæller, at hun har brug 

for anden hjælp end medicin: 

Det, at man ikke bliver taget alvorligt. Eller måske mere, at man har ikke blevet troet 
på. Som om man ikke kommer og beder om hjælp, fordi man behøver det, men fordi 
man er en forkælet lille snotunge som ikke ved bedre. 

 

Lisbeth fortalte, at  hun i forbindelse med en efteruddannelse, lavede en undersøge på 

hendes afdelingen om de ansattes tilfredshed med deres arbejde. Her blev ”alles behov 

meget synliggjorte” og det blev pludselig ”helt tydeligt at de manglede anerkendelse for det 

arbejde de gjorde.” Da de snakkede med deres leder om det, var hun blevet ”fuldstændig 
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aggressiv, og enormt vred over det”, fordi hun heller ikke fik noget, så ”hvor fanden skal 

det komme fra?!”: 

Min leder sagde ”Ja det tror jeg gerne at, I har brug for. Og jo mere jo værre.” Fordi 
hun kunne lige forestille sig, at hvis man så skulle have pauser og tage sig af sig selv, 
så mærkede man endnu mere, at man havde brug for det og så skulle der bare endnu 
mere til – og det var en skrue uden ende. 

 

I samtalen slog det mig, at Lisbeth, som psykiatrisk sygeplejerske, i sin relation til sin leder, 

oplevede ”fuldstændig den samme indstilling som der er til patienter med diagnosen BPF” 

og Lisbeth svarede: 

Lisbeth: Ja, det er det nemlig, det er en skrue uden ende. 

Anna: Når man først giver dem en lillefinger… 

Lisbeth:  ja  så  tager  de  det  hele!  Det  er  fuldstændig  det  samme.  Og  det  var  jo  lige 
præcis det med, at det var  jo meget  lettere med  folk,  som  ikke kan mærke sig selv. 
Fordi så har vi ikke det der ballade med, at de skal have en hel masse. Så kan det godt 
være personalet bliver syge. […] Det gør man jo, når man arbejder på den der måde, 
så  får  man  sygdomsperioder,  og  det  kalkulerer  man  jo med.  Det  kan man  ligesom 
nemmere  forholde  sig  til  end,  at man kan  forholde  sig  til  at de begynder at mærke 
hvad de trænger til. 

 

I lyset af Lisbeths analyse af psykiatrien, fremstår psykiatrien som et system, der er formet 

omkring en mangellogik, der hele tiden på forskellig vis er beskæftiget med at forhindre, at 

nogen får mere end højest nødvendigt. Og i denne logik er de, der har brug for noget en 

trussel mod systemet og hvad enten det er patienter eller personale, gælder det om at 

forhindre, at de får hvad de har brug for. Derfor er det vigtigt at føre en stram regulering 

med disse relationelle udvekslinger.  

7.8   RELATIONELLE OG AFFEKTIVE STRATEGIER  

Således lader det til, at der foregår en konstant forhandling af karakteren og omfanget af 

relationen indenfor psykiatrien. Når mine interviewpersonen fortæller om deres erfaringer 

med psykiatrien er de alle enige om, at ”relationen er det allervigtigste” (Søren), at en 

relation kræver gensidighed og personlig tilstedeværelse, og, at det kræver, at alle 

implicerede ”går ind i forløbet vel vidende at det også kommer til at ændre vedkommende 

selv” (Amel). Alligevel anerkendes denne gensidige transformation ofte ikke på et 

autoritært niveau, og på forskellig vis udvikles der strategier for at undvige det ansvar og 

den delagtiggørelse som gensidigheden i relationen implicerer, samt modstrategier, der 

forsøger at bryde med denne opdeling. 
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Søren fortæller, at når hans relation til en patient med BPF bliver sat på prøve, kræver det 

”at man ligesom dybest set i sig selv ved, at det er relationen, der tæller og, at det her det er 

sygdommen, der florerer og rumsterer og ligesom prøver at ødelægge det”, hvorfor hans 

holdning var, at ”bordelineren jo i og for sig har lov til at gøre hvad de vil, for de gør det jo, 

fordi de er syge.” Ved at give sygdommen ’skylden’, bliver det muligt for ham at insistere 

på en relation til patienten, således, at han undgår at genspille det ”de altid kommer ud for 

alle mulige andre steder: Det er at folk siger ’Fuck dig’, og så går de. For det er jo noget af 

det værste vi kan gøre.” Men ved at give sygdommen skylden, placeres ansvaret også 

udenfor for ham, hvilket kan medvirke til at patientens adfærd og affektive tilstand i alle 

aspekter betragtes som et symptom på en indre lidelse. Og fordi grænserne mellem sygdom 

og individ er udflydende, sådan som Amel og Karoline har forklarede tidligere, kan dette 

gøre at patienten ”kun er sin borderline” (Karoline), hvilket fratager hende sin legitimitet og 

aktørskab, således at hun kun anerkendes og dermed mødes som et BPF symptom – et 

objekt for behandling.  

Lisbeth fortalte, at der på den afdeling hun arbejdede var ”den holdning til dem med 

borderline diagnosen, at de skulle helst ikke være indlagt, fordi det var skidt for dem.” De 

var der derfor som regel kun ”når de enten havde lavet selvmordsforsøg eller havde skåret 

sig, eller virkelig var ude i tovene. Og ligeså snart de kunne tage vare på sig selv, så blev de 

udskrevet.” Årsagen til denne holdning var, at man mente, ”at ligeså snart der var nogen 

andre, der tog ansvaret for dem så lagde de alt fra sig. Og så blomstrede den der 

selvdestruktive adfærd.” Lisbeth fortalt, at mange ansatte på hendes afdeling var bange for 

patienter med BPF diagnosen, fordi de ”ville have noget fra dem”, og at de  derfor 

bekræftede hinanden i, at det var vigtigt at holde en distance til dem, for at undgå, at de 

”blev spist af dem”. Hun fortalte, at det var skamfuldt, når man fik en god kontakt med 

patienter med BPF, ”fordi det altid var det der med den der splitting” og så var attituden fra 

de andre: ”Okay, du vil så åbenbart gerne være den gode!” Samtidig påpeger hun, at ”man 

som personale alligevel altid fik skabt den der kontakt, for det kunne man jo ikke lade være 

med.” Lisbeth fortalte, at det, for at undgå de andre ansattes vurderende blikke og 

ringeagtelse, var ”ret nødvendigt, at det var om aftenen [hun] arbejdede” for om aftenen 

kunne hun være sammen med patienterne på en ikke-vurderende og mere ligeværdig måde, 

som hun oplevede både gjorde hende selv og de andre godt. Amel bekræftede dette da hun 

fortalte at hendes terapeut ”var begyndt at holde enormt meget af os [hans patienter]” var 

det der gjorde at hun fik energi til at få det bedre.  
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Søren fortalte også, at det var hans indtryk, at mange i psykiatrien har den indstilling til 

patienter med BPF, at man skal undgå en kontakt. Dette skyldes at ”borderlinere nok er 

nogen af de sværeste patienter at behandle,” fordi det ”kan jo flå meget i en selv […] når de 

jo ubevidst rammer ind i ens egne bløde punkter. Og så kan man føle sig totalt devalueret.” 

Søren forklarer denne følelsesmæssige slidsomhed med BPF patienters forsvarsmekanisme 

projektiv identifikation, som ifølge Søren er  

deres  duer  ikke‐side,  der  projiceres  over  i  os  som  behandlere,  sådan  så  vi 
identificerer  os med,  at  vi  heller  ikke  duer.  Og  det  gør  jo  noget  ved  en  –  og  det 
foregår også i mit ubevidste: Så duer jeg ikke og jeg er ikke klar over, at det kommer 
derfra. Plus at vi alle sammen har en side eller noget vi ikke duer til og det er jo også 
en realitet, men her får det bare meget større dimensioner. 

 

Både Lisbeth og Søren fortæller her om hvordan der hersker en professionel diskurs og 

praksis, som taler imod kontakt med patienter med BPF. Lisbeth lærte, gennem skamning 

og forkerthedsfølelse, at hun skulle undvige denne kontakt overfor personalet, fordi den var 

et svaghedstegn. Søren fortæller at BPF-patienter har en evne til at påvirke en ubevidst, 

hvilket gør, at man skal være meget stærk for at klare kontakt med dem. De finder begge 

strategier, som tillader kontakt på trods. Blandt andet tager Lisbeth, på trods af det 

normative forbud, kontakt med patienterne om aftenen, når de andre ikke opdager det.  

7.9  PATOLOGISERING AF FØLELSER SOM REGULERINGSMEKANISME 

Som vi skal se i dette afsnit etableres der en association mellem affekter og behov, og  

kontakten til patienterne. Af samme grund udvikles der strukturer for at fiksere og 

patologisere affekter, både hos patienter og personale. Lisbeth fortæller, at hun, da hun ved 

et tilfælde befinder sig i nærheden af indgangen til hendes gamle arbejdsplads i psykiatrien, 

mærker en spænding i ryggen og tværs henover maven, som hun altid havde dengang hun 

arbejdede der. Om spændingernes funktion beskriver hun: 

Det var en måde at holde de der impulser under kontrol. Det var jo impulser til at … 
det  jeg  sådan  lige  tænker  på  er  en  impuls  (det  bliver  jeg  sådan  helt  forskrækket 
over)  til  at  være  rigtig  levende.  Sådan  føles  det.  Det  var  ligesom  at  få  lagt  låg  på 
alting når man gik derind. […] Det blev en tilstand af at begrænse sig selv eller holde 
sig … hmm … neutral på en måde. Altså at lægge en distance til mine følelser. 

 

Arbejdet på den psykiatriske afdeling kræver, at Lisbeth udvikler kropslige og affektive 

strategier for at undertrykke impulser. Disse strategier foranlediger oplevelser af at være 

begrænset, neutral og distanceret. Forskellen mellem hvorvidt personalet er distanceret og 
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neutral i relation til sig selv, patienterne eller de andre ansatte er udifferentierbar ligesom 

undertrykkelsen både udføres mod selvet og mod andre. Denne impulskontrol associerer til 

en oplevelse af ikke at være rigtigt levende.  

Hun beskriver hvordan der på hendes arbejdsplads var en kultur, hvor følelsesmæssige 

reaktioner hos personalet blev betragtet som et svaghedstegn. Især i forhold til patienter 

med BPF, blev man betragtet som svag, hvis man etablerede en kontakt. ”Man vidste det jo, 

og så var man jo også for dum eller for følsom. Og var man nu så følsom, at man ikke 

kunne lade være med det. Så var der noget i vejen med en.” Lisbeth fortæller at det var en 

kultur i systemet, 

at alt hvad der var kropslig reaktion blev set på som en del af sygdomsbilledet. Altså 
det der med angstens fysiske udtryk som skælven og rysten og uro og … det blev jo 
set på som noget der skulle bekæmpes og stivnes og fås til at falde til ro. Det skulle 
elimineres  […] Og det  som man havde som midlerne  til det, det var  jo medicin og 
når det var voldsomme reaktioner, så var det jo bæltefiksering. 

 

Man antog i linje med denne logik, at følelsesmæssige reaktioner hos personalet var 

foranlediget af kontakt med patienterne og, at følelsesmæssige reaktioner hos personalet 

skyldes for svage grænser mellem personale og patient. Følelsesmæssige reaktioner var 

derfor tegn på patienternes manipulation med personalets grænser og personalets svigtende 

evne til at opretholde dem. 

7.10  ETABLERINGEN AF GRÆNSEN MELLEM PATIENT OG PERSONALE 

I samtalerne med mine interviewpersoner fremgår det, at der findes en institutionel struktur, 

hvis relationelle baner gør det muligt at fordele affekter på særlige måder, der former 

relationernes funktioner indenfor systemet. Denne strukturering af relationer via affekter 

gøres for eksempel ved, at de tilstedeværende affekter i relationen fornægtes og 

undertrykkes hos den ene part samtidig med at affekterne hos den anden part påkaldes. 

Dette modus etablerer, som tidligere nævnt en traditionel dikotomi mellem affekt og 

rationalitet, mellem gal og normal. En dikotomi, som har formet psykiatrien og dens 

subjekter. 

Lisbeth fortalte, at der på hendes arbejdsplads var ”den der oplevelse af, at patienterne er en 

anden slags mennesker end os og vi er jo ikke sådan nogen der lader os følelsesmæssigt 

påvirke af det her.” Således blev følelser anvendt til etableringen af grænsen mellem 

patienter og personale. Amel og Karoline fortalte begge om erfaringer med stive, 
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upersonlige og fraværende psykiatere, der med deres utydelighed, skabte usikre situationer, 

som var vanskelige at forbinde sig med. Om sin psykiater fortæller Karoline: 

Jamen det føles som om han forsøger at være meget upersonlig i det. Og det bliver 
jo svært når man selv sidder der med alle … følelser og … Ja, vældigt usikkert. Det er 
som at snakke om følelser som man snakker om … møbelbetræk. Det er præcis det. 
Det føles ret statisk – ret upersonligt. 

 

Relationen til psykiateren er kendetegnet ved uklare retningslinjer for relationens affektive 

udveksling og intensitet og fordi han er psykiater og ikke psykolog forstår Karoline ikke 

hvad hun ”må snakke om”. Psykiateren opretholder en professionel tilstedeværelse overfor 

Karoline, ved at forholde sig upersonligt, hvilket foranlediger en oplevelse af stilstand og 

usikkerhed hos hende. Dette relationsmodus opstår dog ikke af sig selv, men skal forsøges 

opretholdes. Denne opretholdelse af upersonlighed betragtes som professionalisme, på 

trods af eller netop fordi det skaber en usikkerhed i Karoline. Hun har selv en fornemmelse 

af, at hun gerne vil have en mere personlig reaktion fra psykiateren, fordi det kan afklare 

præmisserne for deres relation. Karoline oplever at sidde med alle følelserne, som hun må 

snakke om som tingsliggjorte og fremmede objekter. Hun har prøvet at få en mere 

personlig relation til sin psykiater ved at åbne sig mere for ham: 

Jeg er ligesom begyndt at åbne mig for ham mere. I denne her periode hvor jeg har 
haft det dårligt så har jeg … bare sagt til ham at jeg har brug for mere … jeg har brug 
for nogen at snakke med. Og han virkede  lidt utilpas med det. Han ved  ikke rigtigt 
hvad han skal sige. 

 

Oftest forsøger psykiateren at undvige en mere personlig udveksling, men hun har også  

oplevet, at hendes forsøg har gjort, at ”isen brød” lidt imellem dem og hendes psykiater har 

lidt modstræbende og uforstående overfor hendes behov, indvilget i at snakke med hende 

en gang om ugen. 

7.11  ANALYSENS HOVEDPOINTER 

Af analysen fremgår det, at man kan forstå diagnosen BPF er en styringsteknologi, der på 

samme tid er en disciplinering og en anerkendelse. Diagnosen interpellerer Karoline og 

Amel, efter særlige diskursive og institutionelle strukturer og animerer dem som 

affekterede, selvdestruktive, irrationelle, afhængige og manipulerende. Diagnosen 

interpellerer også de ansatte efter særlige diskursive og institutionelle strukturer og 

animerer dem som alvidende, rationelle, upersonlige, følelsesneutrale, uforanderlige og 
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statiske. Disse tilblivelsesprincipper (i psykiatrien: personlighedsstrukturer) producerer 

individer som svarer til de principper, som psykiatrien traditionelt er ordnet efter: 

Personalet er raskt og normalt og observerer patienten med BPF, som udviser de 

symptomer, som passer til diagnosen. Der opstår en forhandling mellem diskurs og 

materialitet, som animerer relationen mellem BPF patient og behandler. Men diagnosen er i 

sin materialitet et relationelt produkt. Denne relationalitet bliver ikke anerkendt og 

behandlingen former sig i høj grad omkring et princip om selvstændighed og stærke 

grænser mellem individer. For at håndtere denne manglende anerkendelse af relationen og 

den gensidige påvirkning mellem behandlere og patienter, udvikler psykiatriens ansatte og 

patienter strategier. Man kan forstå patologiseringen af patientens adfærd som en 

forskydningsstrategi, der gør det muligt at opretholde ideen om at adfærden er individuelt 

betinget og ikke et produkt af relationerne. Patologiseringen er derfor et relationsmodus 

som produceres gennem affektive økonomier, der etablerer grænser mellem normal og 

afvigende, ved at trække på historiske kønnede dikotomier mellem rationalitet og affekt, 

maskulinitet og femininitet. I sin yderlighed kan patologisering resultere i en generel 

tabuisering af følelser og behov for kontakt, både for patienter og personale, samt en direkte 

association mellem galskab og følelser. I andre sammenhænge kan patienter og ansatte 

udvikle strategier, som tillader dem at være mere følelsesmæssigt og personligt tilstede, 

selvom de oplever, at dette kan være en konflikt indenfor det psykiatriske system.  

8.0  EN DISKUSSION AF FÆLLESKABET SOM SUBVERSIV STRATEGI 

Lad os nu vende tilbage til den indledende tese om BPF, som en andetgørelse af de 

affektive udvekslinger, som truer et vestligt liberalt ideal om det selvstændige, 

selvrealiserbare subjekt. Som vi har set i analysen, kan relationen mellem patienter og 

ansatte i psykiatrien forstås som et komplekst assemblage af styrings-, og selvteknologier, 

der foranlediget af begæret efter anerkendelse og aktørskab, producerer subjekter, i en 

særligt vanskelig position. Behandlere i psykiatrien kan føle sig nødsaget til at udvikle 

strategier, der bekræfter dem i deres autoritære rolle. Disse strategier tilsigter blandt andet 

følelsesmæssig selvbeherskelse, og en administration af kontakten med patienterne således, 

at de får så lidt som muligt. Dette fordi der hersker en ide om, at behov for kontakt i sig 

selv er en trussel mod psykiatriens grænsedragninger. Vi har set, at man af frygt for kontakt 

med BPF patienters følelser, gør symptomerne på BPF personlige sådan, ved at isolere dem 

hos patienterne og behandle dem dér. Man skaber denne afgrænsning blandt andet ved 

hjælp af forskydninger af negative følelser, men også af følelser generelt. For patienterne 
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gælder det, at diagnosen som interpellation, har en paradoksal karakter, der kalder dem til 

eksistens gennem en andetgørelse, en slags inkluderende eksklusion. Hvis man forstår 

patologiseringen som en affektiv inkluderende eksklusion af den besværlige  patient, tjener 

denne funktion et vigtigt formål indenfor psykiatrien. Den er måske endda et 

grundlæggende princip i psykiatriens funktion i det moderne demokrati.  

Diagnosen som praksis kan derfor siges at være en andetgørelse, der  kredser om den 

tilsyneladende ubestridelig norm om det liberale, selvbeherskede, selvstyrende subjekt, som 

blev introduceret i indledningen til denne undersøgelse. Jeg vil derfor, med udgangspunkt i 

min analyse og mine teoretiske ansatser, tilbyde en forståelse af BPF som et produkt af 

ideen om det neoliberale ideal. Dette peger på, at politiske modstrategier bør sigte efter at 

”elucidate the burdens imposed, the illusions entailed, the acts of domination and self-

mastery that are the counterparts of the capacities and liberties that make up the 

contemporary individual.” (Rose 1996: 2)  

Men som beskrevet i afsnittet ’affekternes transmission’, findes der som jeg ser det, på 

trods af affektteoriens hensigt om at overkomme dikotomier, en kløft mellem diskurs og 

materialitet, som efterlader et uforklarligt element i forståelsen af affektiv transmission i det 

sociale, også i denne undersøgelse. De spørgsmål som vi indledte med (’hvad hvis ingen i 

virkeligheden er selvstændige og alle projekterer følelser ind i hinanden?’), kan kun delvist 

besvares med udgangspunkt i min undersøgelse, fordi min empiri består af allerede 

diskursivt integrerede narrativer, som derfor er underordnet normative signifierende 

strukturer, dvs. narrativer som må antages også at operere med denne ide om 

selvstændighed og selvrealisering som mål. Det er dog min indstilling, at denne 

uforklarlige dimension er en vigtig pointe i denne undersøgelse, som peger i retning af det 

jeg vil kalde behovet for moddiskurs, der beskæftiger jeg sig med at etablere relationelle 

strategier, der kan bryde med personliggørelsen af sociale magtrelationer, og ideen om 

selvrealisering, ved at tilbyde en anden normativ forståelsesramme, og mulighed for 

udviklingen af andre kropslige og affektive praksisser. 

Butler mener, at den kritiske relation til normative strukturer ”är beroende av en kapacitet, 

undantagslöst kollektiv, att artikulera en alternativ minoritetsversion av bekräftande normer 

eller ideal som gör det möjligt för mig att handla.” (Butler 2006: 25) Hvis de mekanismer, 

som producerer psy-relationen og dens subjekter har  individualiseringen som 
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omdrejningspunkt, er fællesskabet da en model for en modstandsstrategi? Og hvad skal i så 

fald animere et sådant fællesskab? Hvad skal det kunne?  

Jeg vil her nævne to forslag til komponenter i udviklingen af sådanne fællesskabsstrategier. 

Den første er af diskursiv karakter: For denne undersøgelse peger på, at en alternativ 

normativ forståelsesramme skal kunne underkende ideen om, at aktørskab, ligger hos 

individet (Butler 2006: 25). og er et personligt anliggende. En modstandsstrategi skal 

indtage en position, der ikke fornægter følelsers relationelle karakter, og som ikke 

opretholder en ide om, at “either the tendency to project or the inability to resist projection 

is the mark of pathology,” (Brennan 2003: 63). I denne undersøgelse har vi set hvordan 

diagnosticeringen i sig selv er en undertrykkende diskurs, fordi den er en tiltrængt 

anerkendelse, der hurtigt mister sin betydning, når den følgende behandling tilsigter at 

underkende, og individualisere den smerte, der (forståeligt nok) er forbundet med de 

eksistensvilkår, der foranlediger den. fordi dette, i følge Ahmed, kan muliggøre, at “the 

systematic nature of their [følelsernes] effects is concealed” (Ahmed 2004: 198). 

Derfor er en afsløring af betydningen af det moderne, vestlige individs eksistensvilkår ikke 

er nok. For hvis løsningerne sigter efter at helbrede individet således, at hun kan fortsætte 

med at fungere som en del af en forstyrret civilisation, er man lige vidt, hvilket leder os 

videre til den anden komponent, som er af mere kropslig karakter. For som Brennan siger: 

“All depends on how containment comes into being” (Ibid. 63) og i denne undersøgelse 

lader det til, at BPF-patienter indenfor psykiatrien, med Brennans ord ”are carrying the 

affective refuse of a social order, that positions them on the receiving end of an endless 

stream of minor or major humiliations” (Brennan 2003: 67). Ahmed påpeger at 

”challenging social norms involves having a different affective relation to those norms” 

(Ahmed 2004: 196) hvorfor et alternativt bekræftende fællesskab, også indebærer en 

praksis, der forandrer affektive relationer, hvilket med min forståelse af følelser, må forstås 

som en kropslig modpraksis. Denne komponent er vigtig fordi ”iscensättandet och 

strukturerandet av affekt och begär uppenbarligen [är] ett sätt som normer arbetar sig in i 

det som känns som mitt allra mest egna.” (Butler 2006: 35) Ahmed karakteriserer sådanne 

praksisser som former for terapeutiske teknikker. Men en overvindelse af dårlige følelser 

kan slette vigtige tegn på overgreb og uretfærdighed, og for at undgå, at forandringen af 

følelser bliver en effekt i et forsøg på at slette deres sociale årsager mener hun, at det er 

vigtigt, at terapien ikke er ”defined as the ’overcoming’ of bad feeling', but as entering into 

a different kind of relation to bad feeling” (Ahmed 2004: 197). Ahmed foreslår derfor, med 
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inspiration fra den feministiske psykoterapeut Susie Orbach, at terapi bør handle om at 

blive ved ’dårlige følelser’ ”long enough to make a personal sense of them,” (Orbach i 

Ahmed 2004: 197) hvilket jeg anser som en vigtig pointe i forhold til denne undersøgelse.  

Til sidst vil jeg afslutte med, at vende tilbage til situationen hvor Karoline og jeg byttede 

plads under interviewet, som et forslag til en strategisk model. Hvad kan bruge denne 

bevægelse til? Hvad sker der for eksempel hvis vi indtager et territorium, hvorfra vi kan 

betragte psykiatriens ide om det liberale, selvstyrende individ, som en forstyrrelse? Hvilket 

anerkendende fællesskab kan give Amel, Karoline, Lisbeth (og måske også Søren) 

handlingsrum til at forandre den cirkulation af affekt, der gør nogle ’forkerte’, sådan så 

andre kan være ’korrekte’. 

9.0  KONKLUSSION 

Jeg har nu, med udgangspunkt i mine interviewpersoners oplevede erfaringer fra relationen 

mellem patient og ansat indenfor psykiatrien, undersøgt tesen om diagnosen BPF, som en 

patologisering af de karakterer af affektiv udveksling, som truer et vestligt liberalt ideal om 

det selvstændige, selvrealiserbare subjekt. Undersøgelse tilbyder en forståelse af BPF som 

en styrings-, og selvteknologi, der bliver til i relationen mellem patient og ansat, og diskurs 

og krop. Teknologierne er fordret af individets behov for at indgå i en 

anerkendendelsesstruktur, men diagnosticeringen som anerkendelse kan paradoksalt nok 

fungere som en andetgørelsens anerkendelse, eller en ekskluderende inklusion, der fratager 

patienten aktørskab og handlemuligheder. Undersøgelsen viser også hvordan affektive 

økonomier  er med til at etablere grænsen mellem det normative, fornuftige individ, og det 

afvigende og andetgjorte individ, samt hvordan disse forhandlinger hænger tæt sammen 

med hierarkiske kønnede dikotomier, som er forankret i psykiatrien som institution, men 

også på et mere overordnet plan i en vestlig liberal diskurs. For at omgøre de måder hvorpå 

diagnosen BPF er med til at opretholde sådanne normative hierarkier, har jeg foreslået 

alternative bekræftende fællesskaber som en modstandsstrategi. Et sådant fællesskab er 

autonomt i den forstand, at det modarbejder individualisering. Det er et fællesskab som 

søger at opløse spørgsmålet om knaphed og mangellogik. Det er et fællesskab som ikke har 

inklusion og eksklusion som omdrejningspunkt og som ikke anser helbredelse for at være 

en omgørelse af negative følelser til gode følelser. Snarere skal det anerkende negative 

følelser som en effekt af en bestemt magtorden, som man kun kan angribe i kraft af sine 

relationer.    
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BILAG I – EN KLINISK DEFINITION AF BORDERLINE PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE 

Indenfor psykiatrien hedder borderline personlighedsforstyrrelse egentlig emotionel ustabil 

personlighedsstruktur – borderline type (der findes også en impulsiv type), og blev indført i 

DSM (Diagnostic and Statistical Manual) i 1980, og nogle år senere i det internationale 

diagnosesystem ICD (International Classification of Diseases ).  For at få diagnosen skal 

man opfylde nogle adfærdsmæssige kriterier. Dette betyder, at diagnosticeringen, og derfor 

også behandlingen, af borderline personlighedsforstyrrelse, beskæftiger sig med patientens 

adfærd, frem for patientens ætiologi4.  BPF diagnosen forudsætter, at personen opfylder tre 

af kriterierne for den såkaldte impulsiv types kriterier og mindst to af kriterierne for BPF: 

Impulsiv  type:  Impulsivt  og  uoverlagt  handlemønsterF  Stridbarhed  ved  frustration; 
Affektlabilitet med eksplosivitet; Ringe udholdenhed; Ustabilt og lunefuldt humør 

Borderline type: Usikker og forstyrret identitetsoplevelse; Intense og ustabile forhold 
til andre; Separationsangst; Tendens til selvdestruktivitet; Tomhedsfølelse. (Simonsen 
2008; 231) 

 

I psykiatrifondens egen håndbog om personlighedsforstyrrelser oversættes dette til, at en 

person med borderline personlighedsorganisation har ”et forsvar eller en måde at tilpasse 

sig på,” (Simonsen 2008: 230) der forårsager en adfærd præget af: Enten-eller-tænkning 

(splitting)5; skiftende identitetsfølelse og syn på andre (idealisering og devaluering); 

sårbarhed over for kritik og en tendens til at se andres fejl (projektion); tendens til intense 

og ustabile relationer (projektiv identifikation); ageren uden omtanke for mulige negative 

konsekvenser (acting out); og tendens til at opleve indre kedsomhed eller tomhed 

(dissociation). (Simonsen 2008: 230) 

Borderline personlighedsforstyrrelse er en af de mest almindelige personligheds-

forstyrrelser. Omkring 10% af patienterne i den ambulante psykiatri, og dobbelt så mange 

på sengeafdelingerne har diagnosen, og 75% af de diagnosticerede patienter er kvinder - 

oftest i ungdomsårene.  (Simonsen 2008: 232) Ca. 10 % af patienter med diagnosen 

borderline personlighedsforstyrrelse, der kommer i kontakt med behandlingssystemet, 

begår selvmord. Indenfor den etablerede psykiatri antager man at borderline 

personlighedsforstyrrelse skyldes en genetisk disposition, men man forestiller sig også at 

”en række psykosociale årsager har formentlig også betydning for udviklingen af 

                                                        
4 Ætiologien beskæftiger sig med årsagerne til en tilstand.  
5 Se bilag II for begrebsdefinitioner. 
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forstyrrelsen” (Simonsen 2008: 236) Dette skyldes at ”størstedelen af de patienter, der 

kommer i behandling på psykiatriske afdeling, kan fortælle om alvorlige traumer i deres 

tidlige historie.” Heraf meddeler 70% om  seksuelle overgreb i barndommen, og op til 50% 

er også i voksenlivet udsat for overgreb som fysisk vold og voldtægt. (Simonsen 2008: 236) 

I psykiatrifondens håndbog, konstaterer forfatterne, at borderline-diagnosen ofte fejlstilles. 

Dette kan skyldes, at ”borderlinepatienter er gode til at mime symptomer og hurtige til at 

lære det sprog, der tales på en afdeling eller i lokalpsykiatrien, hvilket kan det resultere i 

forvirring omkring diagnosen.” (Simonsen 2008: 248) Eller det kan skyldes, at diagnosen 

bliver 

misbrugt  og  bliver  givet  til  den  besværlige  patient,  der  ikke  responderer  på 
behandling,  og  som  ingen  har  lyst  til  at  arbejde  med.  Derfor  er  det  ikke 
overraskende, at det mest karakteristiske ved diagnosen borderline er, at den enten 
ikke bliver stillet, eller fejlstillet. Det er heller ikke overraskende, at patienter, der får 
stillet diagnosen borderline, ofte føler sig stigmatiseret. (Simonsen 2008: 232) 
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BILAG II – PSYKIATRISK BEGREBSDEFINITION 

Følgende begrebsdefinitionerne er taget fra ordbogen på www.netpsykiater.dk. 

Devaluering: Et psykoanalytisk begreb. Forsvarsmekanisme hvor man har en negativ eller 

nedgørende holdning over for sig selv eller andre mennesker. 

Elektrochock: ECT-behandling, benyttes især til at behandle meget alvorlige depressioner. 

Man mærker ikke selve behandlingen, som foregår under fuld narkose. Det der sker i 

hjernen, når man får elektrochok, er at alle hjernecellerne på én gang depolariseres, dvs. at 

de udsender en nerveimpuls. Elektrochok er den hurtigste og mest effektive behandling 

mod meget alvorlig depression. 

ICD-10: International Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th 

Revision. Verdenssundhedsorganisationen WHO’s liste over psykiatriske diagnoser. ICD-

10 er blevet brugt i Danmark siden 1994. […] Diagnosesystemet bruges i en stor del af 

verden, men ikke i USA, hvor man bruger DSM-IV. 

Idealisering: En forsvarsmekanisme som, ifølge psykoanalytisk teori, gør at man har 

urealistisk høje forventninger til et andet menneske. Sammen med devaluering er 

idealisering kernen i forsvarsmekanismen splitting, som især er karakteristisk hos 

mennesker med en borderline personlighedsstruktur. 

Projektion: Ifølge psykoanalytisk teori en forsvarsmekanisme, hvor man ubevidst tillægger 

en anden person egenskaber, som man ikke kan acceptere hos sig selv. 

 

Projektiv identifikation: Ifølge psykoanalytisk teori en forsvarsmekanisme, hvor man 

ubevidst overfører positive eller negative egenskaber, man selv har, på en anden person. 

Ved projektiv identifikation presser man ubevidst den anden til at handle i 

overensstemmelse med disse egenskaber. 

Splitting: Psykoanalytisk betegnelse for en forsvarsmekanisme, hvor man opfatter sig selv 

eller andre som enten meget gode, eller meget "onde". Central forsvarsmekanisme ved 

bordeline personlighedsstruktur. 

 


