
 

 

 

Självständigt arbete, inriktning  

psykiatrisk vård 7,5 hp 

Hur vårdrelationen upplevs vid 

emotionell instabil 

personlighetsstörning 
Ur patienters och sjuksköterskors perspektiv 
 

Författare: Tobias Karlsson 

Författare: Petter Henning  

Handledare: Susanne Syren 

Handledare: Monica Carlsson 

Examinator: Mikael Rask 

Termin: VT13 

Ämne: Vårdvetenskap 

Nivå: Avancerad 

Kurskod: 4VÅ34E 



  
 

i 
 

Abstrakt 
Bakgrund: Litteraturen visar att det är vanligt förekommande att sjuksköterskor som 

arbetar med personer med emotionell instabil personlighetsstörning upplever att det är 

svårt att skapa en god vårdrelation dem emellan. Från patientens perspektiv ges ofta 

uttryck för missnöje med vårdrelationen, då de upplever sig bli missförstådda och 

bemötta med misstro från vårdpersonal.  

Syftet: Att belysa faktorer som påverkar upplevelser av vårdrelationen vid emotionell 

instabil personlighetsstörning, dels ur ett sjuksköterskeperspektiv dels ur ett 

patientperspektiv.  

Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats. Vetenskapliga artiklar har sökts via 

databaserna OneSearch, Psyk-INFO, Cinahl och Medline. Studier som tagits med i 

föreliggande studie granskades enligt protokoll för kvalitetsbedömning av studier med 

kvalitativ ansats. Analysförfarandet bygger på innehållsanalys. 

Resultatet: Sjuksköterskor upplever denna patientgrupp som ytterst svår att etablera en 

vårdrelation med och arbetet upplevs ofta hopplöst. En anledning till detta är att det 

finns en upplevelse av kunskapsbrist angående denna patientgrupp. Patienterna upplever 

å sin sida en stor besvikelse med vården där de inte tillåts vara delaktiga i sin vård och 

att de upplever att bemötandet från sjuksköterskan präglas av misstro och förutfattade 

meningar.  

Slutsats: Vikten av att sjuksköterskan utgår från varje patients individuella upplevelser 

och kan se förbi sina förutfattade meningar ses som väsentligt för att kunna etablera en 

gynnsam vårdrelation. 

 

Nyckelord 
Borderline personlighetsstörning, Emotionell instabil personlighetsstörning, upplevelse, 

vårdrelation 
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1 Inledning 
Personer med diagnosen emotionell instabil personlighetsstörning upplevs av 

vårdpersonal ofta som komplicerade att skapa en god vårdrelation med. Detta är något 

som vi själva upplevt i vårt arbete på den psykiatriska akutvårdsavdelningen där vi 

arbetar. Denna patientgrupp kan upplevas svår att arbeta med på grund av det 

utagerande beteende som de uppvisar och att de sällan är mottagliga för den vård som 

erbjuds. Dessa upplevelser kan leda till frustration och en känsla av hopplöshet då det 

inte alltid syns några framsteg med dessa patienter. Patienterna å sin sida upplever att de 

inte erbjuds någon adekvat hjälp och ger ofta uttryck för missnöje med vården. Vår 

ambition i denna studie är att belysa vårdrelationen mellan dessa patienter och 

sjuksköterskor.  

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Att leva med emotionell instabil personlighetsstörning  
Personer som lever med emotionell instabil personlighetsstörning kan uppleva en 

stegrande känslomässig smärta, vilket kan beskrivas som att sakta dö inombords. Det är 

vanligt förekommande att personer som lever med denna störning kan uppleva 

känslomässiga svårigheter gentemot sig själva, så att istället för att känna självkärlek 

och självkänsla så finns istället självförakt, rädsla och hat. Likaså kan andra människor 

upplevas som dömande och orsaka att skamkänslor upplevs. Därutöver kan ibland också 

en känsla av att vara övergiven upplevas (Holm, Berg, & Severinsson, 2009). Det finns 

ofta en historia av trauma i barndomen, som exempelvis övergrepp, hos personer med 

emotionellt instabil personlighetsstörning (Holm, Berg och Severinsson, 2008). Att ha 

blivit utsatt för ett trauma i barndomen kan vara en riskfaktor för att utveckla en 

emotionell instabil personlighetsstörning. Dessa trauman kan också innebära en 

upplevelse av skuld och skam (Holm et al., 2009). Crowe (2004) menar att skammen 

kan ligga till grund för att personen självskadar sig, men att självskadan i sin tur också 

orsakar skamkänslor för exempelvis vad andra skall tycka. Det framgår dock att en 

självskadehandling som exempelvis att skära sig själv, efteråt kan medföra en 

upplevelse av lättnad och avslappning i kroppen. Känslan av att det skulle vara fel och 

sjukt eller skapa skuld och förakt var inte alltid tillräckligt starka för att hindra från 

självskador (Aspelin, 2006). Enligt Allgulander (2005) är det vanligt förekommande att 

dessa personer har svårt att hantera olika, för dem påfrestande situationer. Detta kan 
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leda till självskadande beteende i form av exempelvis att medvetet äta stora mängder 

tabletter, skära sig med ett vasst föremål eller bränna sig. Vården för personer med 

emotionell instabil personlighetsstörning är bland annat inriktad på att finna relationer 

där de kan uppleva förtroende och känna sig accepterade och som därmed kan hjälpa 

dem att förbättra sin självkänsla (Horn, Johnston & Brooke, 2007). Koehne och Sands 

(2008) menar att personer med emotionell instabil personlighetsstörning också kan 

uppleva stigmatisering från vården. En grund för sådana upplevelser kan bero på att 

sjukvården ansett dem som icke behandlingsbara och därför utestängt dem från vård. 

 

I jämförelse med exempelvis depression, som är den vanligaste diagnosen världen över, 

så tar personer med emotionell instabil personlighetsstörning betydligt större plats inom 

psykiatrisk slutenvård. Detta med hänseende till att de oftare är inlagda än personer med 

depression (Koehne och Sands, 2008).  Emotionell instabil personlighetsstörning är den 

vanligast förekommande diagnostiserade personlighetsstörningen (Ibid). Diagnosen 

anses som en högriskdiagnos för självmord då 10 % av personerna med emotionell 

instabil personlighetsstörning tar sitt liv. Dock förbättras majoriteten av dessa personer 

över tid (Emmelkamp, 2009). Oftast sker denna förbättring i 30-40 årsåldern då dessa 

personers tillvaro övergår till att vara mer stabil. Varför denna förbättring sker i denna 

ålder är inte klarlagt (Allgulander, 2005). 

 

2.2 Psykiatrisjuksköterskan 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763, HSL) säger att vård ska ges med respekt för 

alla människors lika värde och för den enskildes värdighet. Vidare ska hälso- och 

sjukvård bedrivas på ett sådant sätt att den uppfyller kraven på en god vård. I 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård (Psykiatriska 

riksföreningen, 2008) framgår att arbetssättet ska vara hälsofrämjande och att patientens 

resurser beaktas och tas till vara, oavsett dennes hälsotillstånd. Enligt Arvidsson och 

Skärsäter (2006) ska sjuksköterskans hälsofrämjande arbete inrikta sig på att patienten 

ska ges möjlighet att förstå sina hälsoproblem, utveckla sina resurser samt öka sitt 

självförtroende. Vidare menar Arvidsson och Skärsäter (2006) att 

psykiatrisjuksköterskan måste inom sitt yrkesområde kunna initiera och vidta åtgärder 

som syftar till att främja den psykiska hälsan. Enligt Svenska Psykiatriska Föreningens 

kliniska riktlinjer för personlighetsstörningar (2006) framgår att nyckeln till en god 
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vårdrelation är att vårdpersonalen visar värme, empati samt tydlighet. Det är även 

viktigt att vårdpersonal måste försöka förstå att personer med emotionell instabil 

personlighetsstörning är emotionellt sårbara och att det är just sina emotioner de 

behöver lära sig att bemästra. Detta trots att vårdpersonalen upplever sig provocerade av 

att inte kunna ha en adekvat kommunikation med dessa individer.  

 

2.3 Lidande och välbefinnande 

Utifrån vårdvetenskapen är målet för den vård som sjuksköterskan bedriver att främja 

liv och hälsa samt att lindra eller förhindra lidande, men även att underlätta för att 

välbefinnande skall uppnås (Dahlberg, et al., 2003). Holm och Severinsson (2008) 

menar att personer som lever med emotionell instabil personlighetsstörning lever med 

ett lidande. En människa kan leva i ett lidande men ändå uppleva välbefinnande. 

Exempelvis kan en person leva med en svår sjukdom, men ändå skratta och vara glad 

vid någon specifik händelse (Dahlberg, et al., 2003, Arman & Rehnsfeldt, 2011). 

Lidandet kan delas in i tre olika kategorier. Livslidande, är det lidande som finns i 

livssituationen och i livets faser som en människa går igenom. Sjukdomslidandet 

orsakas av sjukdomen och ohälsan och kan dels beskrivas med sjukdomens symptom i 

sig. Dels med en djupare dimension som är varje patients subjektiva upplevelse av 

sjukdomens symptom. Vårdlidandet orsakas av den vård som patienten får eller inte får 

men är i behov av (Dahlberg et al., 2003). Enligt Treloar och Lewis (2008) får ofta 

personer med emotionell instabil personlighetsstörning inte den vård de behöver och 

detta beror till stor del på negativa och nedsättande attityder från vårdpersonal, som 

leder till en felaktig vård. Det kan också bero på ett handlande som begås omedvetet 

eller på grund av sjuksköterskans kunskapsbrist och en brist på reflektion (Dahlberg, et 

al., 2003). Enligt Merleau-Ponty (Dahlberg et al., 2003,) får människan tillgång till livet 

genom den levda kroppen. Varje gång det sker en förändring av kroppen, sker också en 

förändring av tillgången till livet. Den subjektivt levda kroppen är samtidigt både fysisk, 

psykisk, existentiell och andlig. Förhållandet till den subjektiva och levda kroppen är 

för en person med emotionell instabil personlighetsstörning högst påtaglig, då de 

subjektiva upplevelserna av ett psykiskt lidande tar sig uttryck av att använda kroppen 

för att lindra psykisk smärta, som att till exempel skära sig eller intoxikera sig med 

tabletter. Att uppleva ett starkt psykiskt lidande kan enligt Holm et al. (2008) generera 

ett självskadande beteende eller att en otillbörlig ilska uppkommer, för att fly undan de 

negativa känslorna. Crowe (2004) menar att personer med emotionell instabil 
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personlighetsstörning använder kroppen som ett redskap för att fly undan psykiskt 

lidande. 

 

2.4 Vårdrelation 
En vårdrelation mellan sjuksköterska och patient innebär att vårdaren ger utan att räkna 

med att själv få ut något. Detta innebär att vårdaren använder sin kunskap och 

erfarenhet för att kunna erbjuda en god vård. Vidare innebär en professionell 

vårdrelation att vårdaren har en öppenhet och för en reflektion över vårdrelationen och 

sin egen förförståelse. Att nå en god vårdrelation kan hindras av flera orsaker, bland 

annat om patienten gör vårdaren osäker. Om en god vårdrelation uppnås kan detta leda 

till bättre välbefinnande och lindrat lidande (Dahlberg et al., 2003). Bland och Rossen 

(2005) beskriver att då vårdaren upplever brister i hur personer med emotionell instabil 

personlighetsstörning ska vårdas, leder det till felaktigt bemötande som påverkar både 

relationen till patient men också till medarbetarna. Då vårdaren får utveckla sin 

förmåga, så förbättras också relationen med patienten. Borge (2008) menar att patienter 

inom slutenvården ofta upplever relationen mellan dem och vårdaren som den viktigaste 

faktorn för återhämtning. Patienterna kan uppleva att en bekräftande hållning där 

personalen utgår från varje patients individuella upplevelse, bidrar till att de känner sig 

sedda och förstådda. Holm och Severinsson (2008) skriver i sin studie att personer med 

emotionell instabil personlighetsstörning kan uppleva sig missförstådda och misstrodda 

och att vården inte ger dem den hjälp de behöver för att lindra deras lidande. Ekdahl et 

al. (2011) skriver i sin studie att dessa personer kan uppleva att ingen i deras omgivning 

förstår dem.  

 

3 Problematisering 
Litteraturgenomgången visar att personer som lever med emotionell instabil 

personlighetsstörning ofta har behov av sluten psykiatrisk vård. Vidare framkommer att 

personer med emotionell instabil personlighetsstörning inte alltid får den vård de är i 

behov av, vilket kan leda till ett vårdlidande. En god vårdrelation kan bland annat 

hindras av att patienten gör så att vårdaren känner sig osäker samt att sjuksköterskan får 

patienten att inte känna sig sedd. Uppnås däremot en god vårdrelation kan detta gynna 

välbefinnandet och lindra lidandet hos patienten. Litteraturgenomgången visar vidare att 

patienter inom slutenvården ofta upplever relationen mellan dem och vårdaren som den 

viktigaste faktorn för återhämtning. Enligt våra databassökningar finns det begränsat med 
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studier som har fokuserat på upplevelser av vårdrelationen hos personer med emotionell 

instabil personlighetsstörning. Likaså finns det begränsat med studier inriktade på ett 

sjuksköterskeperspektiv. Vi tycker det är av vikt att göra en litteraturstudie utifrån de 

studier som finns tillgängliga, för att kunna belysa patienters och sjuksköterskors 

upplevelser av vårdrelationen. Detta för att dessa båda perspektiv behöver ligga till 

grund för att en god vårdrelation ska bli möjlig.  

 

4 Syfte 
Syftet med studien är att belysa faktorer som påverkar upplevelser av vårdrelationen vid 

emotionell instabil personlighetsstörning, dels ur ett sjuksköterskeperspektiv dels ur ett 

patientperspektiv. 

 

5 Metod 
Vi har valt att göra en litteraturstudie, vilket enligt Forsberg och Wengström (2008) 

innebär att söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturen inom valt område. Detta 

innebar att det utifrån syfte, problemformulering och inklusionskriterier sökts artiklar 

med kvalitativ ansats. Dessa har därefter genomgått en kvalitetsgranskning utifrån 

Willmans et al., (2011) protokoll för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

metod. Därefter har materialet analyserats med inspiration från Graneheim och 

Lundmans (2004) beskrivning av en innehållsanalys, för att därefter kunna utmynna i ett 

nytt resultat. 

 

5.1 Urval 

De studier vi baserat vår litteraturstudie på skulle vara förhandsgranskade (peer-

reviewed), engelskspråkiga, samt vara publicerade mellan 1999-2013. Linked full text 

valdes som begränsning i våra sökningar. Vi valde att uteslutande använda oss av 

kvalitativa studier då syftet med vår studie är att belysa upplevelser av vårdrelationen. 

Då vi valt att belysa dels patienters upplevelser dels sjuksköterskors upplevelser har 

studier ur båda dessa perspektiv inkluderats i vår studie. 

 

5.2 Datainsamling 
I enlighet med syftet var databassökningarna inriktade på att finna studier som visar på 

vilka upplevelser vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient som lever med 

emotionell instabil personlighetsstörning kan innehålla. Sökningar har gjorts i flera 
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databaser så som OneSearch, Psyc-INFO, Cinahl och Medline i denna följd. Vi började 

söka i databasen OneSearch på grund av att denna databas gav flest antal träffar och 

därmed ansågs som bästa utgångspunkt för att finna artiklar. Sökorden har diskuterats 

och anpassats för att passa in på syfte och problemformulering samt testats fram för att 

inte få ett för stort och därmed icke hanterbart material. Exempelvis gav sökorden 

borderline personality disorder med begränsningarna ”peer-reviewed”, årtal 1999-2013 

samt full text, i databasen OneSearch 3941 träffar, vilket dels ansågs vara ett för stort 

och icke hanterbart material samt dels innehöll en mängd träffar som inte hade relevans 

för syftet. Likaså försökte vi finna artiklar med sökorden Emotionally + unstable + 

personality disorder i olika kombinationer, med begränsningarna ”peer-reviewed”, årtal 

1999-2013 samt full text, vilket endast gav fjorton träffar i databasen OneSearch. För att 

finna artiklar fortsatte vi därefter att kombinera sökord i respektive databas. Se bilaga B 

för beskrivning av respektive databas, sökord och sökväg. Sökningar fortsatte tills vi 

uppfattade att den mängd material som fanns publicerad var uttömd, eftersom redan 

granskade artiklar återkom i respektive databas oavsett sökväg. Sökningarna ledde fram 

till att en mängd abstrakt (se bilaga B) som verkade överensstämma med syftet lästes 

igenom. Slutligen fann vi sex stycken artiklar med patientperspektiv och fem stycken 

artiklar med sjuksköterskeperspektiv som passade in på syftet. En av dessa artiklar hade 

undersökt upplevelser ur både sjuksköterske- och patientperspektiv och kunde därför 

användas som analysmaterial för båda perspektiven. Ytterligare en artikel med 

sjuksköterskeperspektiv hittades genom manuell sökning via andra artiklars 

referenslista. Totalt användes elva artiklar i studien. 

 

5.3 Kvalitetsgranskning 
Elva artiklar, relevanta för vår studies syfte granskades enligt protokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ ansats, utarbetat av Willman et al., (2011). 

Alla artiklar granskades av båda författarna. Därefter jämfördes våra bedömningar för 

att säkerställa att vi inte missbedömt studiens kvalité. Detta för att öka trovärdigheten i 

vår studie. De elva artiklar vi valde att använda i studien uppnådde kvalitetsnivå Hög 

eller Medel. Se bilaga A. 

 

5.4 Etiska överväganden 

Författarna till föreliggande studie har varit noga med att inte förvränga eller förfalska 

det material som legat till grund för resultatet. I de artiklar som använts i denna 

litteraturstudie framgår att etiska kommittéer i aktuellt land godkänt dessa. Vidare 
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framgår att författarna har lovat deltagarna anonymitet samt att de utan förbehåll kan 

avsluta sitt deltagande i studien när de själva vill.  

 

5.5 Analys 
Analysen har med inspiration från Graneheim och Lundmans (2004) metod för 

innehållsanalys inneburit att artiklarna upprepade gånger lästs av oss båda. Detta för att 

få en förståelse av studiernas helhet och dess fokus på vårdrelationen. Därefter har 

fraser som beskrivit både sjuksköterskor och patienters upplevelser av vårdrelationen 

plockats ut. För att inte förlora sitt sammanhang togs omgivande text runt frasen också 

med. Dessa meningar är så kallade meningsbärande enheter. Dessa enheter har därefter 

kondenserats för att bli kortare, men ändå behålla sin ursprungliga mening. Enheterna 

har kodats och kategoriserats för att spegla innehållet i ursprungsmaterialet samt svara 

an på studiens syfte. Kodning innebär att liknande enheter sätts samman för att kunna 

bilda kategorier. Detta innebar att varje mening fick en kod utifrån dess innehåll. 

Därefter placerades alla meningar med samma kod efter varandra, vilket skapade 

kategorier. De kategorier som framkom i vår analys var ”Att vårda, en utmaning eller 

börda för sjuksköterskor”, ”Att inte bli hjälpt”, ”Vårdrelationen”, ”Regler eller 

gränser”, ”Manipulativa eller missförstådda” samt ”Förutfattade meningar”. Detta 

innebär att en manifest analys har gjorts. Utifrån kategorierna har teman skapats och 

därmed har en latent analys gjorts. Teman kunde skapas genom att det framstod 

kategorier som speglade samma fenomen men ur olika perspektiv och därmed kunde 

föras samman till teman och på så sätt ge innehållet en ny innebörd. De tre teman som 

framstod var ”En hopplös vårdrelation”, ”En balansgång mellan medmänsklighet och 

regler” samt ”Mellan förutfattade meningar och en äkta vårdrelation”. 

 

6 Resultat 
I resultatet varvas sjuksköterskors och patienters upplevelser av vårdrelationen och 

presenteras under dessa tre teman; En hopplös vårdrelation, En balansgång mellan 

medmänsklighet och regler samt, Mellan förutfattade meningar och en äkta 

vårdrelation. 

 

6.1 En ”hopplös” vårdrelation 
Sjuksköterskor som vårdar personer med emotionell instabil personlighetsstörning kan 

uppleva arbetet som lockande, utmanande, engagerande och som en möjlighet till att 
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hjälpa, vilket gör att en positiv vårdrelationen får goda möjligheter att utvecklas. Men 

arbetet kan också upplevas som hopplöst, tidskrävande och som en meningslös 

verksamhet som inte leder till något positivt, vilket har en negativ inverkan på 

vårdrelationens utvecklande (Wilstrand, Lindgren & Gilje, 2007; Bergman & Eckerdal, 

2000; McGrath & Dowling, 2012; Ma, Shih, Hsiano, Shih & Hayter, 2009). Patienter 

ger uttryck för en hopplöshetskänsla då de upplever att vårdrelationen är präglad av 

negativt bemötande, bristfällig kunskap samt bristande förståelse från sjuksköterskor 

(Nehls, 1999; Rogers & Acton, 2012). Möjligheterna till en gynnsam vårdrelation kan 

försvåras på grund av upplevelser av att patienten saknar tilltro till att vårdrelationen 

kan leda till något positivt. För att kunna etablera en gynnsam vårdrelation visar det sig 

att det krävs en stor beslutsamhet från sjuksköterskan och att bli avvisad av patienten 

leder ibland till känslor av hopplöshet. (McGrath & Dowling, 2012. Vidare 

framkommer en känsla av hopplöshet då den tid och kraft som sjuksköterskor lägger ner 

på att uppmuntra och stärka patienten inte upplevs leda till någon bättring (Wilstrand et 

al., 2007; McGrath & Dowling, 2012). Patienter kan uppleva att personal står 

handfallna och inte veta hur de ska hjälpa trots att de säger sig förstå hur patienten mår. 

Detta kan leda till att en känsla av hopplöshet hos patienten framträder, som i sin tur kan 

påverka vårdrelationen på ett negativt sätt. Patienter som fått diagnosen emotionell 

instabil personlighetsstörning och lever i tron att de nu ska få hjälp med sina problem 

upplever en stor hopplöshetskänsla då de inte ser några resultat av de insatser som görs 

för dem utan vårdrelationen framstår mer som en ”medicinkontakt” (Nehls, 1999; 

Perseius et al., 2005). 

 

6.2 En balansgång mellan medmänsklighet och regler 
Att mötas av acceptans och medmänsklighet i relation till sjuksköterskan visar sig vara 

av grundläggande betydelse för personer som lever med emotionell instabil 

personlighetsstörning (Langley & Klopper, 2005; Perseius et al. 2005). Då 

sjuksköterskor inte ger patienter ansvar, inte lyssnar på deras åsikter, eller inte tar dessa 

i beaktande visar det sig att detta upplevs som negativt ur ett patientperspektiv och 

sätter käppar i hjulet för en god vårdrelation (Perseius et al., 2005). Däremot visar det 

sig att sjuksköterskor upplever att de får uppskattning från patienter då de lyssnar till 

patientens åsikter samt visar empati och förståelse för deras upplevelser (Ma et al., 

2009). Vidare framkommer att vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient måste få 

tid på sig att växa fram och att sjuksköterskan inte bör försöka forcera fram en relation. 
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Detta då det visat sig att förtroendet för sjuksköterskan, som är grunden i en gynnsam 

vårdrelation, kan ta lång tid för patienten att utveckla (Langley & Klopper, 2005; 

Fallon, 2002 ). Gemensamma gränser och regler avseende omvårdnadsarbete med 

denna patientgrupp visar sig tjäna som en trygghet för sjuksköterskan i relation till 

patienten. Dessa gränser och regler visar sig fungera som en hjälp för sjuksköterskan 

och gör att hon kan vara tydlig gentemot patienten och den förvirring, som i ett senare 

skede kan leda till konflikt, kan undvikas (Wilstrand et al., 2007). Vidare framkommer 

att sjuksköterskans tillgänglighet för patienten är viktig för en gynnsam vårdrelation 

men att tillgängligheten behöver vara begränsad då sjuksköterskor kan uppleva att 

vårdrelationen blir dem övermäktig om de är ständigt tillgängliga och inte får hålla en 

viss distans till patienten (Bergman & Eckerdal, 2000; Langley & Klopper, 2005; 

McGrath & Dowling, 2012). 

 

6.3 Mellan förutfattade meningar och en äkta vårdrelation 
Det framkommer att sjuksköterskor anser att vårdrelationen försvåras av den rädsla och 

frustration de känner inför de utagerande och manipulerande agerande de upplever att 

denna patientgrupp uppvisar. Vidare framkommer att sjuksköterskor kan uppleva att 

patienterna agerar på ett visst, beräknande sätt för att på så sätt få egen vinning av 

situationen. Till exempel kan sjuksköterskor tolka patientens dåliga mående som 

manipulation för att på detta sätt erhålla mer medicin. Då sjuksköterskor upplever sig 

behöva utreda huruvida patientens dåliga mående är äkta eller bara ett spel för galleriet 

leder det till en komplicerad vårdrelation (Wilstrand et al., 2007; Wollastone & 

Hixenbaugh, 2008). Ur patienternas perspektiv presenteras upplevelser av att känna sig 

misstrodd, inte tagen på allvar och hänvisad till sitt egenansvar av sjuksköterskan då de 

som ett rop på hjälp, tydliggör sitt dåliga mående genom självskada eller hot om 

självskada. Det tydliggörs att det är av stor vikt för en gynnsam vårdrelation att 

patienten upplever sig tagen på allvar och känner sig litad på av sjuksköterskan. Det 

visar sig att om patienter upplever utebliven tillit från sjuksköterskan kan detta vara en 

utlösande faktor för att utföra en självskadehandling (Nehls, 1999; Fallon, 2002). Ur ett 

sjuksköterskeperspektiv tydliggörs upplevelser av att utebliven uppmärksamhet från 

sjuksköterskan, ofta följs av en självskadehandling eller hot om detsamma. Detta skapar 

oro och är ytterst stressframkallande för sjuksköterskor och försämrar vårdrelationen då 

dessa hot ofta tolkas som tomma hot i syfte att få sjuksköterskans uppmärksamhet 

(Rogers & Acton, 2011; Wollaston & Hixenbaugh, 2008; McGrath & Dowling, 2012). 
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Vidare framkommer att vårdrelationen påverkas i negativ riktning av att dessa patienter 

kan upplevas ”splitta” personalgruppen genom att dela in dem i ”goda” eller ”onda” 

(Wollaston & Hixenbaugh, 2008). Det visar sig vanligt förekommande att personer som 

lever med emotionell instabil personlighetsstörning, i relation till sjuksköterskan 

upplever sig bemötta med misstro. (Rogers & Acton, 2011 & Nehls, 1999). Vidare 

framkommer att vårdrelationen missgynnas av att dessa patienter upplever 

stigmatisering, negativ attityd från sjuksköterskan samt att de skuldbeläggs för sitt 

mående. (Walker, 2009). Från sjuksköterskans perspektiv visar det sig vanligt 

förekommande att de kan uppleva svårigheter i vårdrelationen till dessa patienter på 

grund av tidigare erfarenheter från patienter med samma diagnos. Dessa erfarenheter 

visar sig medföra en mer distanserad hållning gentemot patienten och leder till 

svårigheter med att etablera en gynnsam vårdrelation. Upplevelser av att alla patienter 

med emotionell instabil personlighetsstörning har samma problematik, bara olika 

uttrycksformer var vanliga. (McGrath & Dowling, 2012; Wollaston & Hixenbaugh, 

2008). 

 

7 Resultatdiskussion 
 

I resultatdiskussionen har författarna valt att diskutera de delar från resultatet som 

ansetts mest anmärkningsvärda eller de delar vi upplever har stor betydelse för en god 

vårdrelation. Resultatdiskussionen presenteras i löpande text utan enskilda rubriker för 

varje stycke. 

 

Föreliggande studies resultat visar att patienter kan uppleva en stor hopplöshet och att 

vårdrelationen ofta präglas av negativt bemötande och bristfällig kunskap från 

sjuksköterskan. Detta framhåller också Treloar och Lewis (2008) som menar att 

personer med emotionell instabil personlighetsstörning sällan får den vård de behöver 

och att det är nedsättande och negativa attityder som ligger bakom detta. Enligt 

Dahlberg et al. (2003) kan ett vårdlidande orsakas av att patienten inte får den vård de är 

i behov av. Arvidsson och Skärsäter (2006) menar att psykiatrisjuksköterskan ska kunna 

initiera och vidta åtgärder för att främja den psykiska hälsan. Detta kompliceras om 

sjuksköterskan möter patienten med en negativ attityd och saknar tro på att hon kan 

hjälpa. Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) säger att vård ska ges med 

respekt för alla människors lika värde och för den enskildes värdighet. Bland och 

Rossen (2005) menar att bristande kunskap kan leda till felaktigt bemötande av personer 
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med emotionell instabil personlighetsstörning. Utvecklad kunskap leder ofta till bättre 

bemötande som i sin tur kan leda till att en vårdrelation utvecklas.  

 

Studiens resultat visar också att sjuksköterskor ofta har förutfattade meningar som 

baseras på tidigare erfarenheter av patientgruppen. Sjuksköterskorna upplever sig stå 

maktlösa då de inte upplever någon förbättring i patientens mående. Patienterna å sin 

sida upplever sig stigmatiserade och att då de får en diagnos så får de ändå ingen hjälp. 

Enligt Westwood (2010) har negativa erfarenheter av patientgruppen, som exempelvis 

att patienterna inte blir bättre i sitt mående, en negativ inverkan på vårdrelationen. 

Sjuksköterskorna förmedlar på grund av detta inte samma optimism som till andra 

patientgrupper, och tappar tron på patientens tillfrisknande. Sjuksköterskor kan även 

avvisa patientgruppen då de uppvisar utmanande beteenden så som självskador eller 

aggressivitet. Vilket i sin tur leder till att en vårdrelation inte ens kan etableras. I en 

studie av Giannouli, Perogamvros, Berk, Svigos och Vaslamatzis (2009) framkommer 

att ju mer sjuksköterskan tror på bättring i patientens mående, desto positivare attityder 

får sjuksköterskan till patienten. I en studie av Horn, Johnstone och Brooke (2007) 

beskrevs patientens upplevelse av att få diagnosen emotionell instabil 

personlighetsstörning som att vårdpersonalen ändå inte visste vad de skulle göra med 

dem. Istället för att få den hjälp som patienterna trodde att en diagnostisering skulle 

medföra, använde vårdpersonalen istället diagnosen för att avvisa dem från vård då de 

inte kunde förstå patientens problem så som självskador, eller ändå inte kunde hjälpa 

dem.  

 

I studiens framkom att patienter upplevde det som viktigt att bli sedd och tagen på allvar 

och inte känna sig misstrodda då de förmedlade tankar kring självskador. Likaså 

framkom att sjuksköterskor upplevde självskador som ett sätt att få uppmärksamhet. 

Taylor, Hawton, Fortune och Kapur (2009) menar att personer som begår en 

självskadehandling ibland kan uppleva att personalen endast fokuserar på den fysiska 

skadan och inte det mentala måendet. Enligt Dahlberg et al (2003) kan inte kroppen 

betraktas som ett objekt utan ett subjekt, då människan lever och verkar genom sin 

kropp. En skada på kroppen påverkar därmed människan som helhet. 

 

Vidare framkommer i studiens resultat framkommer att sjuksköterskor upplever 

personer med emotionell instabil personlighetsstörning som manipulativa och att de 
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agerar eller säger på ett visst sätt för att kunna få egen vinning av detta. Patienterna å sin 

sida upplever sig misstrodda och inte tagna på allvar och hänvisar sitt agerande till att 

de mår så fruktansvärt dåligt och inte har några andra verktyg att ta till för att lindra sitt 

dåliga mående. Misstron mellan sjuksköterska och patient leder till att tilliten dem 

emellan får sig en törn och tillit är en viktig förutsättning för att en gynnsam 

vårdrelation skall kunna etableras. Sjuksköterskors upplevelser av manipulation har 

varit vanligt förekommande i de studier som använts till vårt resultat och stöds också av 

Giannouli et al. (2009) som menar att upplevelser av att denna patientgrupp kan vara 

manipulativ är vanligt förekommande bland sjuksköterskor. Enligt Dahlberg et al. 

(2003) är tillit en viktig förutsättning för att en vårdrelation ska kunna utvecklas mellan 

sjuksköterska och patient. 

 

8 Metoddiskussion 
Vi har analyserat elva kvalitativa studier då vi anser att kvalitativ forskning bättre 

belyser upplevelsefenomenet som vi vill undersöka. Enligt Forsberg och Wengström 

(2008) är det viktigt att inom omvårdnadsforskning inkludera kvalitativa studier som 

beskriver upplevelser. En utav artiklarna vi har använt har analyserats ur två perspektiv, 

vilket kan ha påverkat studiens resultat. Eftersom vi har använt oss av ett begränsat 

antal studier, ger det också en begränsad möjlighet att dra slutsatser från resultatet. 

Ursprungligen valde vi att inte ta med artiklar äldre än tio år. Dock fanns endast ett 

begränsat urval varför vi valde att utöka våra sökningar med äldre artiklar. Detta fick till 

följd att vi valde år 1999 som gräns för studiernas ålder. Vår uppfattning är att studier 

från 1999 presenterar liknande problematik som i studier som är gjorda under senare 

delen av 2000-talet. Resultaten i studierna som har legat till grund för detta resultat, har 

ungefär samma beskrivningar av fenomenen/upplevelserna som uppstår kring vården av 

personer med emotionell instabil personlighetsstörning. Detta gör att det möjligtvis går 

att dra slutsatsen att patienter och vårdpersonal har samma upplevelser av 

vårdsituationen vid emotionell instabil personlighetsstörning på olika platser i världen 

och därmed också styrker nyttan av att göra en studie av detta slag. Vid översättning 

från engelska till svenska kan vissa felöversättningar eller feltolkningar ske, vilket ger 

en annan innebörd till texten. Detta kan därmed ha påverkat studiens resultat. Vidare 

kan vår förförståelse och egna tolkningar påverkat analysen och därmed den text som 

presenteras i resultatet. För att i så stor utsträckning som möjligt undvika detta har vi 

genomfört analysfasen tillsammans och ständigt fört en diskussion om rimligheten i det 
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framkomna materialet. Dahlberg (1997)  menar att forskare inte kan vara helt objektiva 

eller neutrala när de betraktar något samt att den levda erfarenheten påverkar 

förståelsen. 

 

9 Slutsatser 
Resultatet av vår studie visar tydligt på upplevelser av svårigheter i vårdrelationen 

mellan personer med emotionell instabil personlighetsstörning och sjuksköterskan. I 

vårt resultat framkommer att förutfattade meningar angående dessa patienter är en stor 

bidragande orsak till svårigheterna med att etablera en gynnsam vårdrelation. För att 

inte förhindra etablerandet av en god vårdrelation krävs att sjuksköterskan ser varje 

patient som unik och inte går in i mötet med patienten och har inställningen att ”alla 

patienter med emotionell instabil personlighetsstörning är lika, de har bara olika 

uttryckssätt”. Vår upplevelse är att ett sådant synsätt inte stämmer överens med tesen att 

”vård skall ges med respekt för den enskilda människans värdighet”. Våra sökningar 

inom detta område visar att detta område är relativt outforskat och att det finns ett behov 

av vidare forskning. 

 

10 Kliniska implikationer 
Att tydligöra patienternas upplevelser av negativa attityder i mötet med sjuksköterskor 

kan väcka reflektion hos sjuksköterskan. Vår förhoppning är att denna reflektion kan 

leda till ett värdigare bemötande med färre fördomar vilket i sin tur kan gynna 

vårdrelationen mellan patienter med emotionell instabil personlighetsstörning och 

sjuksköterskor. Vidare kan föreliggande litteraturstudie ligga till grund för reflektion för 

den enskilde sjuksköterskan. Denna reflektion kan leda till att man får upp ögonen för 

sitt eget förhållningssätt och vad man själv gör för att en gynnsam vårdrelation skall 

kunna etableras med dessa patienter.
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vården i omhändertagandet av 

personer med emotionell 

instabil personlighetsstörning. 

Kvalitativ studie där både 

patientperspektiv och 

vårdgivarperspektiv lyfts 

fram. 20 st. personer med 

emotionell instabil 

Både patienter och vårdgivare 

identifierade ”Tillit” som 

avgörande för att etablera och 

vidmakthålla en god 

terapeutisk relation. 

Hög 



  

III 

intervention 

for patients with 

borderline personality 

disorder 

personlighetsstörning deltog 

i studien genom att låta sig 

intervjuas individuellt. 

Individuella och 

fokusgruppsintervjuer 

användes för vårdgivarna. I 

de individuella intervjuerna 

deltog 4 st. personer från 

olika professioner: 

Psykiatriker, 

Psykiatrisjuksköterska, 

Psykiatrikommunsjuksköter

ska samt en Socialarbetare 

med psykiatrisk inriktning. I 

fokusgruppen deltog 3 st. 

personer varav 2 st. var 

Psykiatrisjuksköterskor och 

1 var Psykolog 

Ma, W-F., Journal of Clinical Att undersöka bidragande Kvalitativ studie. Data Resultatet presenteras i 5 st. Hög 



  

IV 

Shih, F-J., 

Hsiano, A-M., 

Shih, A-N & 

Hayter, M. 

(2009) 

Taiwan 

Nursing: 

Caring Across Thorns 

– Different care 

outcomes for 

borderline 

personality disorder 

patients in Taiwan 

faktorer och effekter av 

Taiwans 

psykiatrisjuksköterskor och 

deras beslutsfattande mönster 

och dess effekt på resultatet av 

vården. 

samlades in via 

semistrukturerade 

djupintervjuer som sedan 

analyserades genom 

kvalitativ innehållsanalys. 

15 st. 

psykiatrisjuksköterskor 

deltog i studien 

teman. Det framkommer att 

sjuksköterskorna i studien har 

en negativ attityd gentemot 

personer med emotionell 

instabil personlighetsstörning. 

I studien påpekas också att 

vårdtiden för dessa patienter 

hade kunnat minskas om 

sjuksköterskorna haft en mer 

positiv attityd till denna 

patientgrupp. 

McGrath, B., 

& Dowling, M. 

(2012) 

Irland 

Hindawi Publishing 

Corporation 

Nursing Research and 

Practice: 

Exploring Registered 

Psychiatric Nurses’ 

Responses towards 

Service Users with a 

Att studera 

psykiatrisjuksköterskors 

interaktion och empatiska 

förmåga gentemot personer 

med emotionell instabil 

personlighetsstörning 

Kvalitativ studie där 17 

psykiatrisjuksköterskor 

intervjuades med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Resultatet presenteras i 4 

teman som berör ”utmaning 

och svårigheter”, 

”manipulativ, destruktiv och 

hotfullt beteende”, ”att spela 

på sin sårbarhet vilket 

resulterar i splitting av 

personalen” samt ” 

Hög 



  

V 

Diagnosis of 

Borderline Personality 

Disorder 

anknytning och struktur” 

Nehls, N. 

(1999) 

USA 

Research in nursing 

and health: 

Borderline Personality 

Disorder: The Voice 

of Patients 

Att skapa kunskap om 

upplevelser av att leva med 

emotionell instabil 

personlighetsstörning 

Kvalitativ studie där 13 

personer med emotionell 

instabil 

personlighetsstörning 

intervjuades med fokus på 

upplevelser av att leva med 

denna diagnos. 

Resultatet presenteras i 3 

teman: ” att leva med en 

etikett”, att leva med ett 

självskadebeteende som 

uppfattas som manipulation” 

samt ”att leva med begränsad 

tillgång till vård” 

Medel 

Perseius, K-I., 

Ekdahl, S., 

Åsberg, M., & 

Samuelsson, 

M. 

(2005) 

Sverige 

Archives of 

Psychiatric Nursing: 

To Tame a Volcano: 

Patients with 

Borderline Personality 

Disorder and Their 

Perceptions of 

Suffering 

Att undersöka livssituationen, 

lidandet och uppfattningar av 

mötet med den psykiatriska 

vården 

Kvalitativ studie där 10 

kvinnor med emotionell 

instabil 

personlighetsstörning 

intervjuades 

Resultatet presenteras i 3 st. 

övergripande teman: ” att leva 

på gränsen”, ” kampen för 

hälsa och värdighet- ett 

balansnummer på slak lina 

över en vulkan” samt ” bra 

och dåligt agerande från 

psykiatrin i lidandets drama” 

Hög 



  

VI 

Rogers, B., & 

Acton, T. 

(2012) 

Storbritannien 

Journal of Psychiatric 

and Mental Health 

Nursing: 

I Think we´re all 

guinea pigs really: a 

qualitative study of 

medication and 

borderline personality 

disorder 

Att undersöka personer med 

emotionell instabil 

personlighetsstörning och deras 

upplevelser av att behandlas 

med läkemedel. 

Kvalitativ studie där 7 

personer med emotionell 

instabil 

personlighetsstörning 

intervjuades om deras 

upplevelser och 

uppfattningar. 

Deltagarna i studien upplevde 

att det var brist på kunskap 

och förståelse runt diagnosen 

och att det därför uppstod 

svårigheter att behandla 

denna patientgrupp. Detta och 

brist på resurser gjorde att 

personalen satte sin tillit till 

läkemedel. 

Medel 

Walker, T. 

(2009) 

Storbritannien 

Counseling and 

Psychotherapy 

Research: 

Seeing beyond the 

battled body- An 

insight into selfhood 

and identity from 

women´s accounts 

who self-harm with a 

diagnosis of 

Att granska och undersöka 

subjektiva upplevelser från 

kvinnor som självskadar med 

diagnosen emotionell instabil 

personlighetsstörning 

Kvalitativ studie där 4 

kvinnor lät sig 

djupintervjuas ansikte mot 

ansikte med författaren. 

I resultatet framkommer att 

självskadebeteendet visat sig 

ha påverkat deras 

personlighet och känsla av 

makt. Deltagarna diskuterar 

hur synliga tecken på 

självskada kan påverka deras 

identitet och hur andra 

interagerar och kommunicerar 

med dem. 

Medel 



  

VII 

borderline personality 

disorder 

Wilstrand, C., 

Lindgren, B-

M., Gilje, F. & 

Olofsson, B. 

(2007) 

Sverige 

Journal of Psychiatric 

and Mental Health 

Nursing: 

Being burdened and 

balancing boundaries: 

a qualitative study of 

nurses’ experiences 

caring for 

patients who self-

harm. 

Att får svar på frågan: Hur är 

sjuksköterskors beskrivning 

och upplevelser av att vårda 

patienter som skadar sig själva 

Kvalitativ studie där 6 

sjuksköterskor intervjuades 

Resultatet presenteras i 2 

huvudkategorier och 7 

underkategorier. Bland dessa 

kategorier framkommer att 

sjuksköterskor upplever 

rädsla, frustration och 

övergivenhet vilket skapar en 

känsla av belastning. 

Hög 

Woollaston, 

K., & 

Hixenbaugh, 

P. 

(2008) 

Storbritannien 

Journal of Psychiatric 

and Mental Health 

Nursing: 

Destructive 

Whirlwind: nurses’ 

perceptions of 

Att undersöka sjuksköterskors 

förhållande till personer med 

emotionell instabil 

personlighetsstörning, ur ett 

sjuksköterskeperspektiv 

Kvalitativ studie. 6 

sjuksköterskor varav 2 var 

kvinnor och 4 var män, 

intervjuades 

Huvudtemat i resultatet har 

författarna valt att kalla 

”destruktiv virvelvind” med 

hänvisning till 

sjuksköterskornas uppfattning 

av dessa patienter som 

Hög 



  

VIII 

patients 

diagnosed with 

borderline personality 

disorder 

kraftfulla, farliga och 

hänsynslösa krafter som 

lämnar ett spår av förstörelse 

bakom sig 
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Sökdatum  

 

 

Databas 

 

Sökord  

 

Begränsningar 

 

Antal träff 

 

Valda artiklar 

2013-02-01 OneSearch Borderline personality 

disorder  
Peer reviewed, 1999-2013, Full text 3941 - 

2013-02-01 Psyc-INFO Borderline personality 

disorder  
Peer reviewed, 1999-2013, Linked full text 1225 - 

2013-02-01 Cinahl Borderline personality 

disorder  
Peer reviewed, 1999-2013 1035 - 

2013-02-01 Medline Borderline personality 

disorder  
Peer reviewed, 1999-2013, Linked full text 62 - 

2013-02-01 OneSearch Emotionally + unstable + 

personality disorder 

Peer reviewed, 1999-2013, Full text 14 0 

2013-02-01 Psyc-INFO Emotionally + unstable + 

personality disorder 

Peer reviewed, 1999-2013, Linked full text 7 0 

2013-02-01 Cinahl Emotionally + unstable + 

personality disorder 

Peer reviewed, 1999-2013 3 0 

2013-02-01 Medline Emotionally + unstable + 

personality disorder 

Peer reviewed, 1999-2013, Linked full text 0 0 

2013-02-01 OneSearch Borderline personality 

disorder + nursing 

Peer reviewed, 1999-2013, Full text 99 5 

2013-02-01 Psyc-INFO Borderline personality 

disorder + nursing 

Peer reviewed, 1999-2013, Linked full text 44 1 

2013-02-01 Cinahl Borderline personality 

disorder + nursing 

Peer reviewed, 1999-2013 66 2 



  

X 

2013-02-01 Medline Borderline personality 

disorder + nursing 

Peer reviewed, 1999-2013, Linked full text 12 0 

2013-02-05 OneSearch Borderline personality 

disorder + narrative 

Peer reviewed, 1999-2013, Full text 30 1 

2013-02-05 Psyc-INFO Borderline personality 

disorder + narrative 

Peer reviewed, 1999-2013, Linked full text 12 0 

2013-02-05 Cinahl Borderline personality 

disorder + narrative 

Peer reviewed, 1999-2013 8 1 

2013-02-05 Medline Borderline personality 

disorder + narrative 

Peer reviewed, 1999-2013, Linked full text 4 0 

2013-02-05 OneSearch Borderline personality 

disorder + experience 

Peer reviewed, 1999-2013, Full text 161 0 

2013-02-05 Psyc-INFO Borderline personality 

disorder + experience 

Peer reviewed, 1999-2013, Linked full text 177 0 

2013-02-05 Cinahl Borderline personality 

disorder + experience 

Peer reviewed, 1999-2013 81 0 

2013-02-05 Medline Borderline personality 

disorder + experience 

Peer reviewed, 1999-2013, Linked full text 5 0 

2013-02-05 OneSearch Borderline personality 

disorder + psychiatric + care 

Peer reviewed, 1999-2013, Full text 255 0 

2013-02-05 Psyc-INFO Borderline personality 

disorder + psychiatric + care 

Peer reviewed, 1999-2013, Linked full text 59 0 

2013-02-05 Cinahl Borderline personality 

disorder + psychiatric + care 

Peer reviewed, 1999-2013 71 0 

2013-02-05 Medline Borderline personality 

disorder + psychiatric + care 

Peer reviewed, 1999-2013, Linked full text 11 

 

0 

2013-02-05 OneSearch Borderline personality 

disorder + patient + 

experience 

Peer reviewed, 1999-2013, Full text 254 0 



  

XI 

2013-02-05 Psyc-INFO Borderline personality 

disorder + patient + 

experience 

Peer reviewed, 1999-2013, Linked full text 99 0 

2013-02-05 Cinahl Borderline personality 

disorder + patient + 

experience 

Peer reviewed, 1999-2013 28 0 

2013-02-05 Medline Borderline personality 

disorder + patient + 

experience 

Peer reviewed, 1999-2013, Linked full text 1 0 

2013-02-05 OneSearch Borderline personality 

disorder + nurse + 

experience 

Peer reviewed, 1999-2013, Full text 60 0 

2013-02-05 Psyc-INFO Borderline personality 

disorder + nurse + 

experience 

Peer reviewed, 1999-2013, Linked full text 11 0 

2013-02-05 Cinahl Borderline personality 

disorder + nurse + 

experience 

Peer reviewed, 1999-2013 14 0 

2013-02-05 Medline Borderline personality 

disorder + nurse + 

experience 

Peer reviewed, 1999-2013, Linked full text 1 0 

2013-02-07   Manuell sökning via 

referenslistor 

  1 

 


