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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning utgör en stor grupp inom 

vården som kämpar med plågsamma känslor i tillvaron. Vårdande bör gå ut på att stärka 

hälsoprocesser genom att utgå från patientperspektiv men forskning gjord utifrån 

patientperspektiv visat att denna patientgrupp snarare känner att deras hälsoprocesser 

motverkas, snarare än främjas. Patientgruppen upplever att sjuksköterskor visar en negativ 

attityd gentemot dem. Attityder definieras som ett system av värderingar, känslor och 

handlingar mot någon annan.  

 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskors attityder till och 

upplevelser av att vårda personer med emotionellt instabil personlighetsstörning.  

 

Metod: En litteraturstudie grundad på nio vetenskapliga artiklar. Artiklarna har analyserats, 

systematiskt kodats och sammanställts till en ny helhet. 

 

Resultat: Det framkom att sjuksköterskor har övergripande negativ attityd gentemot patienter 

med emotionell instabilitet. Tre huvudkategorier framkom, vilka var brist på kunskap, svåra 

patienter och erfarenheter påverkar. Sjuksköterskorna uttryckte den bristande kunskapen dels 

som en känsla av att inte vara tillräckligt kompetenta av att ge rätt vård och dels att de hade 

liten tilltro till de vårdalternativ som fanns. Svåra patienter var det största temat som visade att 

patienterna sågs som starka, farliga hänsynslösa krafter som väcker vanmakt hos 

sjuksköterskan. Genomgående var att de sågs som oärliga och manipulativa. Det tredje 

huvudtemat erfarenheter som påverkar visade att erfarenheter påverkar och berör 

sjuksköterskan som sedan bidrar till val av vårdstrategier.  

 

Diskussion: Det framkommer att det finns ett glapp mellan sjuksköterskans attityd och 

patienters behov vilket ger upphov till vårdlidande. Detta diskuteras utifrån Katie Erikssons 

teori om vårdlidande, utifrån omvårdnadsvetenskapens teori om hälsa och vårdande, 

patienters och sjuksköterskors syn på hälsofrämjande åtgärder. 

 

Nyckelord: Emotionellt instabil personlighetsstörning, upplevelser, attityder, vårdande, 

sjuksköterska, sjuksköterskor 



 

 

Abstract 

 
Background: Patients with borderline personality disorder represent a large group in 

healthcare who are struggling with painful emotions in life. Caring should be based on 

strengthening health processes by focusing on the patients, but research made by the patient's 

perspective has shown that this population rather felt that their health processes was 

counteracted, than promoted. The patients felt that the nurses displayed a negative attitude 

towards them. Attitudes are defined as a system of values, emotions and actions towards 

others. 

 
Aim: the purpose of this study was to highlight the attitudes and experiences of nurses 

towards caring for people with borderline personality disorder  

 

Methods: A study on the literature based on nine scientific papers was performed. The 

articles have been analyzed, systematically coded and compiled into a new unit. 

 

Results: This study shows that nurses have an overall negative attitude towards patients with 

borderline personality disorder. Three main categories emerged, which was lack of 

knowledge, difficult patients and experiences influence. The nurses expressed the lack of 

knowledge as a feeling of not being competent enough to provide the right care and because 

of the fact that they had little faith in the care options that existed. Difficult patients was the 

biggest theme which showed that patients were seen as strong, dangerous ruthless forces that 

evokes powerlessness among nurses. Something that was seen as consistent throughout the 

study was that the patients were seen as dishonest and manipulative. The third main theme  

”experiences influence” showed that experiences affects and touches the nurse that then 

contributes to the selection of treatment strategies. 

 
Discussions: It appears that there is a gap between nurses' attitudes and the needs of patients 

resulting in health suffering. This is discussed by Katie Erikson's theory of care suffering from 

nursing science theory of health and care, patients 'and nurses' views on health promotion. 

 

Keywords: Borderline personality disorder, experiences, attitudes, nursing, nurse, nurses. 

 

 



Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ............................................................................................................................ 1 

2. BAKGRUND .......................................................................................................................... 1 
2.1 EMOTIONELLT INSTABIL PERSONLIGHETSSTÖRNING .................................................................. 1 
2.2 ATTITYD SOM BEGREPP ............................................................................................................... 2 
2.3 VÅRDANDE VID EMOTIONELL INSTABILITET ................................................................................. 3 
2.4 ATT LEVA MED EMOTIONELLT INSTABIL PERSONLIGHETSSTÖRNING- PATIENTPERSPEKTIV ...... 5 
2.5 UPPLEVELSER AV VÅRD OCH BEMÖTANDE .................................................................................. 5 
2.6 UPPLEVELSER UR ETT NÄRSTÅENDEPERSPEKTIV ...................................................................... 7 

3. PROBLEMFORMULERING .................................................................................................. 8 

4. SYFTE .................................................................................................................................... 8 

5. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT ........................................................................................... 9 

6. METOD ................................................................................................................................. 10 
6.1 URVAL OCH DATAINSAMLING ...................................................................................................... 10 
6.2 ANALYS ....................................................................................................................................... 11 
6.3 ETISKA ÖVERVÄGANDEN ............................................................................................................ 12 

7. RESULTAT ........................................................................................................................... 13 
7.1 BRIST PÅ KUNSKAP OCH DÅLIGT ANPASSADE METODER .......................................................... 13 
7.2  UPPFATTAS SOM SVÅRA PATIENTER ......................................................................................... 14 

7.2.1 Starka, farliga och hänsynslösa ..................................................................................... 14 
7.2.2 Manipulerande .................................................................................................................. 14 
7.2.3 Väcker vanmakt ................................................................................................................ 15 

7.3 ERFARENHETER PÅVERKAR ...................................................................................................... 16 

8. DISKUSSION ....................................................................................................................... 17 
8.1 METODDISKUSSION .................................................................................................................... 17 
8.2 RESULTATDISKUSSION ............................................................................................................... 18 
8.3 KLINISKA IMPLIKATIONER ........................................................................................................... 21 
8.4  FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ...................................................................................... 22 

9. SLUTSATS ........................................................................................................................... 22 

REFERENSFÖRTECKNING ................................................................................................... 23 

BILAGA 1 ................................................................................................................................. 25 

BILAGA 2 ................................................................................................................................. 26 
 

 



 1 

1. Inledning  
 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi upplevt en viss negativ attityd till personer 

med en psykisk diagnos. Det föreföll nödvändigt för personalen att nämna vilken psykisk 

diagnos patienten hade i situationer där vi upplevde att det inte var relevant. Vi uppfattade att 

detta kunde vara ett sätt för personalen att hantera ett beteende som för dem upplevdes 

avvikande. Genom att betona patientens diagnos lades mindre vikt på att möta patienten där 

hon var.  

En specifik situation mellan vårdpersonal och en patient med diagnosen emotionellt 

instabil personlighetsstörning (borderline personlighetsstörning) berörde oss och väckte 

därmed vårt intresse till att undersöka om detta är något vanligt förekommande inom vården. 

Det som berörde oss i situationen i fråga var personalens attityder och att patienten inte ansågs 

vara värd den tid man gav övriga patienter. Personalen verkade vara rädda att kunna bli 

manipulerade och dras in i något tidskrävande vilket skulle gå ut över andra patienter.   

2. Bakgrund 
 

2.1 Emotionellt instabil personlighetsstörning 

Emotionellt instabil personlighetsstörning är benämningen på en psykiatrisk diagnos inom 

kategorin personlighetsstörningar. Denna specifika term är fastställd av det diagnostiska 

systemet ”International classification of diseases”(ICD) som man officiellt använder sig av 

inom hälso- och sjukvården i Sverige. ICD-10 är den senaste versionen av systemet. 

Internationellt sett är dock det amerikanska diagnostiska systemet ”diagnostic and statistical 

manual of mental disorders”, DSM det främst använda inom psykiatrin. DSM systemet 

omfattar enbart psykiatriska diagnoser medan ICD även omfattar diagnostisering av 

somatiska sjukdomar. Den nuvarande versionen av DSM är DSM-IV och detta system 

använder begreppet borderline personlighetsstörning istället för ICD- benämningen 

”emotionell instabilitet” (Socialstyrelsen, 2013). 

      Det finns vissa drag som utmärker en person med emotionellt instabil 

personlighetsstörning, några utav dessa är att de är impulsiva, intensiva och emotionellt 

instabila. Andra karaktäristiska egenskaper är att de även ofta har en negativ självbild och en 

instabil identitet.  Relationerna kring dessa personer har en tendens att bli mycket röriga och 

kaotiska då ett vanligt personlighetsdrag är en extrem känslomässig sårbarhet och en skiftande 
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bild i svart eller vitt av människorna som vistas i deras omgivning (Perseius, 2011. s. 180). 

Detta kan uttryckas i form av en mycket djup förtvivlan och i en stark känsla av tomhet om 

personer med emotionellt instabil personlighetsstörning är med om en separation eller även 

vid hot om separation då de har en tendens att känna sig värdelösa och samtidigt vara 

självanklagande (Perseius, 2011. s. 180). Det finns olika behandlingsmetoder och 

omvårdnadsstrategier som bidrar till ett minskat lidande hos dessa patienter. Det är även 

möjligt att bidra till en utvecklad personlighet som leder till att kriterierna för 

personlighetsstörning inte längre uppnås även om en del av de utmärkande dragen kanske 

finns kvar. 

Det finns forskning som visar att personer med emotionell instabilitet besöker 

primärvården långt mer än övrig befolkning. Man räknar dem upp till fyra gånger så ofta 

(Perseius, 2012). 

Emotionellt instabil personlighetsstörning är mer vanligt förekommande hos kvinnor, i 

yngre åldrar och är även det mest förekommande bland de vårdsökande inom psykiatrin 

(Perseius, 2011. s. 180). Inom psykiatrin är andelen patienter som lider av emotionell 

instabilitet mellan 15-30 procent bland de som söker vård i Sverige.  Tillståndet verkar vara 

globalt förekommande. I normalbefolkningen anses prevalens vara ca 0,5-1,5 procent. Skälet 

till att man söker vård är ofta någon annan problematik. Det är vanligt förekommande att man 

samtidigt lider av annan psykisk ohälsa som depression, ångest, ätstörningar eller 

beroendeproblematik. Det har visat sig att 90-95 procent av personer som lider av emotionell 

instabilitet samtidigt är drabbade av ångestsyndrom och depression (Perseius, 2012). 

 

2.2 Attityd som begrepp  

Attityd är ett mångtydigt begrepp.  Attityd kan definieras som det sätt vi bemöter andra, ett 

förhållningssätt i form av hur man förhåller sig, betraktar, bemöter och uppträder gentemot en 

människa. Ett synsätt, ett sätt att se på människor och företeelser (Olsson, 2002). En annan 

definition är att det kan vara en inställning som ofta är tydligt visad till t.ex. en person eller en 

företeelse (Norstedt, 1997).  En attityd kan enligt Strömberg (2000) även innebära en viss 

inställning och ett sätt att handla i olika situationer, en reaktion, en referensram samt en 

handlingsberedskap. Det kan yttra sig som ett visst beteende, en föreställningsram och en 

ståndpunkt vilket även bekräftas utifrån vad Brante och Fasth (1982) definierar, de menar att 

attityd kan ses som ett system av värderingar, känslor och handlingar mot någon annan. 

Begreppet består enligt dem av tre komponenter; en handlingskomponent, en kognitiv 
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komponent och en känslomässig komponent. Dessa tre komponenter är riktade mot en annan 

person eller omgivning, handlingskomponenten innefattar den handlingsberedskap man har, 

den kognitiva komponenten handlar om vilken kunskap eller uppfattning man har och den 

känslomässiga komponenten rör de känslor man har.  

 

2.3 Vårdande vid emotionell instabilitet 

Begreppet hälsa kan beskrivas på olika sätt och förenklat kan man dela in innebörden i två 

synsätt, det biomedicinska och det humanistiska perspektivet. Omvårdnadsvetenskapen 

använder sig av ett holistiskt perspektiv där man ser varje människa som en unik individ som 

bör mötas individuellt. Hälsa beskrivs som en skapande process som varje människa går 

igenom i hela livet. Sjuksköterskan arbetar hälsofrämjande och utgår från 

omvårdnadsvetenskapens kunskap kombinerat med bland annat medicinsk kunskap (Willman, 

s.41, 2009). Vårdandet av patienter bör vara inriktat på att delvis bekämpa sjukdom och annan 

ohälsa men den bör också vara starkt inriktad på att stärka individers hälsa och öka 

möjligheter till välbefinnande. Det innebär att om man lider av en sjukdom kan hälsan och 

välbefinnandet ändå stärkas. Vårdandet bör också inrikta sig på att stärka livskraften hos 

patienter så att de själva kan ta tag i sin situation och göra dem delaktiga i sina hälso- och 

vårdprocesser. I ett vårdande med livslusten i fokus krävs det att man försöker få grepp om 

patientens hälsosammanhang vilket innefattar meningsskapande och meningssökande 

processer hos en individ som plågas av lidande för att kunna stödja och stärka dennes hälsa. 

En viktig idé i vårdvetenskapen som rör vårdandet är relationen mellan vårdare och den som 

vårdas. För att kunna stärka patientens hälsoprocess krävs att det utvecklas en vårdande 

relation som kännetecknas av vårdarens professionella engagemang som präglas av 

patientperspektiv och där vårdaren inte förväntar sig att få ut något för egen del. Det gäller att 

för vårdaren försöka hamna på en gräns mellan den professionella och den privata relationen i 

sitt vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010).         

Vårdandets praktiska del omfattas av omvårdnadsrutiner, vilket kan spara tid och öka 

säkerheten för patienten. Dessa är i första hand till för att sköta mer tekniska 

omvårdnadsåtgärder. En risk med rutiner i vårdandet är att de inte passar varje individs behov 

eller förutsättningar. Rutiner kan skapas i de delar av vården där de passar mindre bra, och 

därför bör de ständigt ifrågasättas (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Omvårdnadsplanernas karaktär i den psykiatriska omvårdnaden kan skilja sig från övrig 

omvårdnad då patienter som lider av psykisk ohälsa kan ha en väldigt låg förändringskaraktär. 
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Målsättningar med hög förändringsinritning kan då vara mindre meningsfull för patienterna. 

Istället bör fokus riktas på att genom relationsarbetet försöka minska patientens känsla av 

existentiell ensamhet. Det är viktigt att patienten som lider av psykisk ohälsa får känna sig 

omtyckt och accepterad utan krav på personlig utveckling. Förhållningssättet inom psykiatrin 

bör inte bygga på terapeutiska ambitioner eller att ge råd gällande behandling, utan den bör 

vila på att patienten kan känna sig tillrätta i tillvaron (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud 

& Fagerberg, 2003). 

     Forskning gjord utifrån patientperspektiv (Fallon, 2003; Horn,2007; Perseius, 2012) visar 

på olika aspekter av vad som saknas i vården och vad som har upplevts varit bra. 

En viktig del i återhämtningsprocessen för personer med emotionell instabilitet angavs vara 

trygga relationer till ens omgivning vilket både var anhöriga och vårdkontakter. (Fallon, 2003; 

Horn,2007; Perseius, 2012). Det förekom att patienter inte lyckats etablera någon god kontakt 

inom vården. En del patienter angav då vikten av relationen med en partner som källan till att 

kunna stå ut med tillvaron (Fallon, 2003). Positiva relationer upplevdes stöttande och viktiga 

för att kunna känna hopp, återhämtning och överlevnad (Horn, 2007). Det rådde dock dubbla 

känslor angående en önskan efter kärlek och vänskap och patienternas självhat som fick dem 

att känna sig ovärdiga av kärlek. Rädslan för att bli avvisade kunde leda till att de testade om 

den andra personen gick att lita på (Perseius, 2012). Andra aspekter som ledde till att de hade 

svårt att lita på omgivningen var erfarenheter av negativa, dömande attityder. Vårdpersonal 

som var raka mot dem och satte klara gränser utan att vara dömande eller bestraffande ansågs 

vara personer de vågade lita på (Horn, 2007). Kvaliteter som empati, flexibilitet, tålamod och 

ett intresse av dem som personer angavs vara något deras etablerade omgivning av goda 

relationer ansågs ha (Fallon, 2003). Att ha fått uppleva närhet, acceptans och uppmuntran 

ansågs som viktiga positiva erfarenheter Vad gäller vårdupplevelsen upplevdes det viktigt att 

ha kontakt med någon som var lätt att prata med. Att kunna ha en dialog med någon 

upplevdes stärkande (Horn, 2007). 

En början till förändring kunde ses när man i sin behandling fått hjälp att acceptera sina 

känslor och att stå ut med den emotionella smärta man upplevde. Att få hjälp att se sig själv 

som ansvarig för sitt liv och sin behandling kunde också ses som en hjälpfull komponent 

(Perseius, 2012). 

Många patienter uppgav att den kontakt de hade haft med vården upplevts som en resa 

genom vårdsystemet innan de hamnat med sina slutgiltiga vårdkontakter inom den 

psykiatriska vården. Att få hamna med de slutgiltiga vårdkontakterna hade upplevts positivt 
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eftersom de där fick vara med och förhandla och därmed kände sig involverade och 

integrerade i processen (Fallon, 2003).  

2.4 Att leva med emotionellt instabil personlighetsstörning- patientperspektiv 

Forskning gjord utifrån patientperspektiv visar att personer med emotionell instabilitet inte 

känner sig förstådda och i en del fall även respektlöst bemötta (Perseius, 2012). Patienterna 

med emotionellt instabil personlighetsstörning beskrev ett liv överskuggat av plågsamma 

känslor som förtvivlan, frustration, hopplöshet, ilska och spänning (Fallon, 2003; Perseius, 

Ekdahl, Åsberg & Samuelsson, 2005). Många av patienterna använde sig av 

självskadebeteende när den känslomässiga smärtan blev outhärdlig (Fallon, 2003; Nehls, 

1999; Perseius et al., 2005).  

Patienterna levde ett liv med ständig kamp över att försöka behålla sin hälsa och 

värdighet och ett liv som kändes värt att leva för samtidigt som man ständigt återföll till ett 

kaos av sina plågsamma känslor, som kunde dyka upp snabbt och intensivt men försvinna lika 

snabbt. Man beskrev en maktlöshet i att ständigt kämpa för sin värdighet och hälsa samtidigt 

som de starka känslorna kunde dyka upp utan att man kände att man hade något sätt att lugna 

ner dem på. En överlevnadsstrategi i tillvaron beskrevs vara att dölja sina plågsamma känslor 

utåt för att kunna behålla en känsla av värdighet, men samtidigt också för att visa medkänsla 

till omgivningen. Det beskrevs också som ett sätt att försöka bli normal. Om man sågs som 

normal kanske man också blev normal. Även om man kände sig överväldigad av den 

emotionella smärtan hade man en stark vilja att kämpa mot en förändring i tillvaron (Perseius 

et al., 2005). 

2.5 Upplevelser av vård och bemötande   

 Det har även framkommit att patienterna upplevt att personalen saknar intresse och 

engagemang som en följd av bristande kompetens rörande deras tillstånd (Perseius et al., 

2005). Patienter har även uppgett känslan av svek då de har erfarit att personal bytt bort dem 

efter att ha tyckt att det blivit för jobbigt. Vid forskning om återhämtningsupplevelser från 

psykisk ohälsa har det visat sig att patienter känt en större motkraft än medkraft i 

återhämtningen i enighet med vad som framkommit från intervjuer med patienter som har en 

emotionell instabilitet. Anledningar till att det skapas ett vårdlidande kan vara stress hos 

personalen (Perseius, 2012).  

Berättelser från patienters upplevelser avslöjade att den psykiatriska vården spelade en 

dubbel roll för deltagarna. Sjuksköterskorna kunde bidra till ökat lidande genom att inte förstå 

och genom att vara respektlösa. De kunde även bidra till minskat lidande genom att vara 
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respektfulla, förstående och bekräftande. En annan bidragande faktor till ökat lidande kunde 

vara en diskontinuitet i vården när personal av olika anledningar avbrutit kontakten, detta 

ledde till en känsla av svek (Perseius, Ekdahl, Åsberg & Samuelsson, 2005).        

Patienter beskrev erfarenheter av negativa attityder från personalen som att inte ha blivit 

förstådda, att ha blivit respektlöst bemötta och upplevt fördömande attityder (Fallon, 2003; 

Perseius et al., 2005). Detta har i vissa fall fått patienterna att känna sig oförtjänta av vård 

(Fallon, 2003). Det verkade som att de inte blev lyssnade till eller att personalen varit fientligt 

inställda och dömande i sina kommentarer. Patienterna kände att personalen inte såg deras 

problematik i samband med diagnosen som ett psykologiskt problem, utan mer som ett 

problem med disciplin eller beteende. Det vill säga att det kändes som att personalen inte såg 

det problematiska beteendemönstret som något som följde diagnosen utan istället som att 

patienterna exempelvis inte ville följa de regler som fanns. Enligt patienterna var det varken 

logiskt eller rättvist att behandla självskadebeteende som något manipulativt drag. Patienterna 

önskade att personalen inte såg självskadebeteende som något patienterna valde att göra 

själva. Patienterna ansåg att självskadebeteendet var grundat i känslomässig smärta och inte 

som något manipulativt (Nehls, 1999). Det framkom att sjuksköterskorna upplevdes arbeta 

efter en viss modell där de enbart administrerade läkemedel och lade om sår. Däremot verkade 

de inte kunna hantera patienternas emotionella problem och hänvisade i stället vidare till 

professionell psykologisk hjälp (Fallon, 2003). Det rådde blandade känslor gällande hur 

personalen hanterade deras impulsiva utagerande beteende som de själva inte hade kontroll 

över. De kände sig arga över de restriktioner som begränsat deras frihet eftersom de kände att 

detta ibland berövat dem sin självständighet. Däremot var patienterna rädda för att förlora 

kontrollen över sina känslor vilket kunde medföra att de skadade sig själva eller drabba de 

som stod dem nära. Patienterna kände sig tryggare när dessa känslor var kontrollerade (Fallon, 

2003).  

     Det upplevdes att vårdpersonalen hade en ovilja att berätta för patienterna vad de hade för 

diagnos (Fallon, 2003). De som blivit informerade om att de hade diagnosen emotionell 

instabilitet uppgav att den information som gavs var väldigt sparsam och tenderade att ges i 

negativ bemärkelse. Vad diagnosen medförde patienterna upplevdes olika (Fallon, 2003; Horn 

et al., 2007; Nehls, 1999). De beskrev både positiva och negativa aspekter av detta. Negativa 

aspekter som framkom var att personalen upplevdes ha förutfattade meningar och 

ofördelaktiga åsikter om patienter med emotionell instabilitet, detta kunde få patienterna att 

känna sig stämplade istället för diagnostiserade (Nehls, 1999). Patienter ansåg att 

diagnostiseringen i sig inte gett dem någon vidare förståelse eller varit speciellt informativ 
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och de ansåg inte heller att det fanns någon anledning att sätta denna etikett. Den bristande 

informationen ledde till att patienterna kände sig maktlösa. Patienterna upplevde att 

personalen hade den kunskap som styrde över deras situation vilket de då kunde välja att dela 

med sig av eller att hålla inne (Horn et al., 2007). En övergripande känsla var att 

diagnostiseringen ofta ledde till ett avvisande från vårdens sida eftersom man led av en 

personlighetsstörning som inte verkade anses vara någon psykisk sjukdom. Diagnostiseringen 

kändes för patienterna som ett sätt att kategorisera dem eftersom de inte passade in i någon 

annan kategori, detta upplevdes som en enklare lösning (Horn et al., 2007). Några patienter 

förklarade en känsla av lättnad, trygghet och klarhet efter att ha fått sin diagnos, vilket nu 

kunde få dem att förstå sina känslor och beteenden (Horn et al., 2007; Fallon, 2003). Efter 

diagnostiseringen uttryckte några av patienterna att de känt en gnista av hopp eftersom detta 

gav dem en känsla av att tillståndet kunde kontrolleras och behandlas (Horn et al., 2007).   

 

2.6 Upplevelser ur ett närståendeperspektiv 

Tidigare studier som gjorts angående personer med emotionell instabilitet utifrån ett familje/-

anhörigperspektiv har visat på en övergripande emotionell påverkan (Griffin, 2008; Hoffman, 

Buteau, Hooley, Fruzzetti & Bruce, 2003; Perseius, 2012; Scheirs & Bok, 2007). De anhöriga 

hade ett näst intill överdrivet sätt att visa hänsyn, vara vaksamma och försiktiga kring vad de 

sa hur de betedde sig runt den emotionellt instabila personen på grund utav rädslan för att 

möjligtvis orsaka ett utbrott. Känslan av att ständigt vara på sin vakt och beredd på att något 

skulle hända ledde till att man som anhörig ständigt kände sig orolig, stressad och rädd 

(Perseius, 2012). Föräldrar upplevde kroniskt stress och oro som övergripande känslor, och 

efter att upprepade gånger fått bevittna sina döttrar skada sig själva ledde till många sömnlösa 

nätter, traumatiserande känslor och även en påverkan på den fysiska hälsan hos föräldrarna 

(Griffin, 2008).  

Det visade sig att familjemedlemmar till patienter med emotionell instabilitet verkade 

uppleva en högre nivå av psykologisk smärta än övrig befolkning gällande faktorer som 

exempelvis ångest, torgskräck, kroppsliga besvär och svårigheter med tillit (Scheirs & Bok, 

2007).  

Mer kunskap om diagnosen kunde ha en negativ påverkan på anhörigas känslor och 

attityder, detta har påvisats i en studie (Hoffman et al., 2003) som gjorts på anhörigas kunskap 

i relation med skattning av depression, stress, börda och uttryckta känslor där det framkom att 

ju mer kunskap anhöriga hade kring diagnosen desto högre blev skattningen på skalan för 

depression, psykologisk stress och känslan av belastning. Det framkom även att man med mer 
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kunskap hade en större tendens att uttala sig kritiskt och fientligt om ens emotionellt instabila 

anhöriga.  

     Syskon till personer med emotionell instabilitet visade sig vara mindre toleranta till 

självskadebeteendet och hade ett inflytande på föräldrarna angående hur mycket stöd de 

skulle ge sitt barn med diagnosen. De oroade sig även över moderns hälsa på grund av all den 

tid och energi de ansåg att hon spenderade på den emotionellt instabila (Griffin, 2003). En del 

föräldrar till de drabbade tog på sig skulden och klandrade sig själva för sina döttrars 

situation, och reflektioner över vad de hade kunnat göra annorlunda var ofta närvarande 

(Hoffman, 2003; Perseius, 2012). 

I ett försök att förstå situationen och varför den uppstått så hade föräldrar sökt en mening i 

form av granskning av sitt eget liv och föräldraskap,detta genom samtal och frågor till 

vårdpersonal, informationssökande i litteratur och i möjliga ärftliga medicinska förklaringar 

(Griffin, 2003). Det framkom utifrån anhöriga till emotionellt instabila personer att de erhöll 

en mindre positiv erfarenhet av den psykiatriska vården grund utav en upplevd känsla av 

utanförskap och brist på information och dialog (Griffin, 2003; Perseius, 2012). Vården kunde 

även ge föräldrar dubbla budskap och olika råd om hur de skulle hantera sin situation, vilket 

endast förstärkte dilemmat de redan kände att de stod i (Griffin, 2003).  

3. Problemformulering 

Personer med emotionell instabilitet utgör en stor grupp inom vården.  Dessa patienter är 

utsatta och kämpar med svåra känslor. En bra vård kännetecknas av en ömsesidig vårdrelation 

som utgår från ett patientperspektiv. Vårdande bör kännetecknas av att stärka individers 

hälsoprocesser men det har framkommit att dessa patienter ofta upplever att denna process 

snarare motverkas. Patienter uttryckte att sjuksköterskor bemött dem med fördömande 

attityder. Sjuksköterskans bemötande är viktigt för utvecklandet av en vårdrelation och 

bemötandet präglas av vilka attityder sjuksköterskan har.  

4. Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors attityder till och upplevelser av att vårda personer med 

emotionellt instabil personlighetsstörning.  

 



 9 

5. Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten som används som ramverk för arbetet är Katie Erikssons teori 

om vårdlidande. Denna teori är tillämpningsbar eftersom vårdrelationens utformning står i 

relation till vad sjuksköterskan har för attityd till patienten. Katie Erikssons teori om 

vårdlidande kommer att diskuteras i resultatdiskussionen i relation till  denna studies syfte och 

framkomna resultat. 

Eriksson (1994) beskriver lidandet som något människan alltid förhåller sig till vare sig det 

har en mening eller inte. Lidandet i sig ses inte som något som ger mening men något som 

varje människa kan tillskriva sin mening. Kampen mellan lidande och lust utgör tillsammans 

med kampen om det onda och goda källan i livet. Lidandet är unikt för varje individ. Wiklund 

och Lindwall (2012) menar att vårdlidandet uppstår när det finns ett glapp mellan 

sjuksköterskans attityd, kunskap och hållning och patientens behov. 

Eriksson (1994) beskriver vårdlidandet som en konsekvens av otillräcklig vård och har 

sammanfattat vårdlidandet i fyra kategorier: 

 

 Utebliven vård 

 Maktutövning 

 Kränkning av patientens värdighet 

 Fördömelse och straff 

 

Utebliven vård eller icke vård finns i olika former. Det kan bero på en brist i att kunna se vad 

patienten behöver. Det kan även vara ett sätt att utöva makt på. Icke vård beskrivs som en 

vård där den vårdande dimensionen inte finns där, och anledningen till att denna dimension 

saknas brukar ha att göra med vilket motiv man har att vårda och vilken grundhållning man 

har. Utebliven vård medför en kränkning av värdigheten hos en människa.    

Maktutövning används för att orsaka lidande för en annan person. Det berövar den andres 

frihet. Negativ maktutövning förekommer inom vården och den kan vara direkt eller indirekt. 

En form av maktutövning är att inte ta den andre på allvar vilket leder till en känsla av 

maktlöshet hos den andre. Maktutövning kan även innebära påtvingade handlingar från 

vårdens sida. Ofta förekommer maktutövning från personalens sida när man vill hålla fast vid 

rådande rutiner och har svårt att anpassa sig till patientens värld. 

Kränkning av patientens värdighet beskrivs som en mycket vanligt förekommande form 

utav vårdlidande och är nära sammanlänkat med de andra kategorierna. Vid en kränkning av 
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patientens värdighet fråntar man dennes rätt att vara en människa fullt ut. Man minskar 

dennes möjligheter att använda sina inre resurser som frambringar hälsa. Kränkning kan 

förekomma genom att inte ”se” människan eller genom nonchalans, slarv eller bristande 

skydd av patienten vid vårdåtgärder som berör personliga frågor. Värdighet kan ses som ett 

värde människan tillskrivit sig själv men också vad som tillskrivits av andra eller utifrån 

rådande normer.   

Fördömelse och straff är mycket vanligt förekommande i vården och just därför lyfts fram 

som en egen kategori trots att det är väldigt nära sammanlänkat med kränkning av värdighet.  

Vid fördömelse har vårdaren en föreställning om att denne står i position att avgöra vad som 

är rätt eller fel. Man bortser från patientens fria vilja. Fördömelsen kan uppstå efter att 

vårdaren har en idé om hur en idealpatient ska vara och patienten inte faller inom dessa ramar. 

Straff hör ofta till fördömelsen.  En form av straff är nonchalans av patienten.  

6. Metod 

Examensarbetet har utvecklats som en litteraturbaserad studie. Det innebär att inom ett visst 

område skapa en översikt av befintligt kunskapsläge genom att göra en sammanställning och 

analys av publicerad forskning (Friberg, 2012). 

 

6.1 Urval och datainsamling 

De databaser som användes för framtagningen av relevanta artiklar var Cinahl, Medline, 

Pubmed och PsycINFO. Cihnal användes för att det är den mest övergripande databas vad 

gäller forskning inom omvårdnad och PsycINFO användes eftersom databasen innehåller 

forskning inom ämnet psykiatrisk vård. Pubmed och Medline användes som kompletterande 

databaser för en ordentligt genomgången litteratursökning. En systematisk sökstrategi 

användes med tre ordningar av sökord där befintliga synonymer kombinerats på alla sätt.  

De primära sökord som användes var attitudes, borderline personality disorder och nurses. 

Attitudes och nurses skrevs med en asterisk så att alla former av ordet skulle finnas med i 

sökningarna. De tre huvudsökorden kombinerades med synonymer och ord med liknande 

innebörd men det var huvudsökorden som gav mest träffar. Avgränsningar som valdes till 

sökningarna var en tidsram mellan åren 2001- 2013 för att få fram aktuell forskning, engelskt 

språk för att sålla bort eventuella artiklar vi inte kunnat tyda. För att försäkras om att artikeln 

blivit vetenskapligt granskad användes funktionen ”peer-reviewed” i sökningen. I syfte att få 

en global översikt av ämnet avgränsades inte sökningen geografiskt.  Artiklar som inte var i 
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fulltext uteslöts inte. Detta val gjordes på grund av risken att annars missa något av relevans. 

Vid varje sökträff lästes samtliga titlar och abstrakt, detta var möjligt eftersom antalet 

sökträffar låg på ett överkomligt antal artiklar.  

Efter detta lästes resultaten i de studier som föreföll under studiens syfte. Vid 

utgångsläget valdes 13 artiklar ut varav två av dessa beställts via bibliotek.  Av dessa artiklar 

valdes fyra bort då de ansågs ligga för långt ifrån det valda syftet. En manuell sökning 

genomfördes utifrån de redan funna artiklarna där några valdes ut för granskning, dessa 

uteslöts slutligen på grund av att de ej varit tillräckligt relevanta eller att de hamnat utanför 

utvalt tidsspann.   

 En sökmatris gjordes med sökord, kombinationer, träffar och valda artiklar (se bilaga 1). Vid 

sökningen resulterade synonymerna staff, emotionally unstable personality disorder och 

stigma i få träffar och uteslöts efter att ha använts som enskilt sökord och inte gett några 

relevanta träffar (se tabell 1).   

 

 

Tabell 1. 

 

Sökkatergorie 1    Sökkategorie 2   Sökkategorie 3 

 

a. Attitude* and/   1. Borderline    A. Nurs*  

personality  

       disorder and/ 

 

b. Percepcion* and/   2. Emotionally    B. Staff  

unstable    

       personality  

disorder and/ 

c. Stigma and/ 

 

 

d. Experienc* and/   

 
 

6.2 Analys 

Dataanalysen genomfördes med hjälp av Fribergs (2012) textanalys. Under ett analysarbete 

arbetar man från en större helhet till mindre delar för att sedan få det till en ny större helhet 

ännu en gång (Friberg, 2012). På detta sätt bearbetas resultaten i artiklarna noggrant bit för bit 

för att finna bärande enheter som har betydelse för syftet, dessa bärande enheter sätts sedan 

samman till ett resultat (Friberg, 2012). Vid analys av kvalitativa resultattexter bör man vara 

medveten om att dessa texter kan vara framställda i form av olika teman och subteman. Det är 
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viktigt att då vara medveten om att texten är utformad efter denna studies utgångspunkter så 

att man läser studien med öppenhet. (Friberg, 2012). Utifrån Fribergs beskrivningar lästes 

sammanfattningarna var för sig för att få en överblick av artiklarna. Efter detta lästes 

artiklarna flera gånger för att få en helhetsbild. Författarnas förståelse av artiklarnas innehåll 

avstämdes för att minimera risken för feltolkningar. Likheter och skillnader jämfördes mellan 

artiklarnas resultat. 

Artiklarna sammanfattades i ett stöddokument med fokus på resultatdelen. 

Meningsbärande enheter plockades ut ur texterna och fördes in till ett nytt dokument. 

Artiklarna numrerades och likaså dess meningsbärande enheter. I ett nytt dokument 

kategoriserades de meningsbärande enheterna till subteman.  

 

6.3 Etiska överväganden 

En viktig etisk fråga när det gäller forskning som involverar människor är hur de får 

behandlas. Problematik kan uppstå mellan vägningar av forskningens nytta och värde och 

mellan att medverkande individer skyddas från skada och kränkning. Det har utvecklats etiska 

kodexar inom olika forskningsområden som försöker klargöra regler för hur man handlar 

etiskt riktigt gentemot försökspersoner. Den mest betydelsefulla kodexen är 

Helsingforsdeklarationen, den innehåller ett antal principer som exempelvis krav på 

informerat samtycke, och krav på vägning mellan forskningens nytta och risker där 

medverkaren ska komma i första hand (Vetenskapsrådet, 2011). 

 Forskningsetiska överväganden kan även vara att undvika vetenskaplig oredlighet. Med 

vetenskaplig oredlighet menas bland annat plagiat, förvrängning av data och förfalskning. Det 

kan även innebära att man medvetet eller av oaktsamhet inte hanterar sitt material på ett 

korrekt sätt (Vetenskapsrådet, 2011). När en litteraturstudie genomförs är det viktigt att 

presentera alla resultat, även de som inte stöder forskarens hypotes lika väl som de som stöder 

dessa. Författarna har lagt fokus på att presentera resultatet utan att vinkla det genom att 

kritiskt reflektera över eventuella förutfattade meningar och noggrant och systematiskt gå 

igenom texter för att inte missa något av innebörd för syftet. Att endast ha med de artiklar 

som stödjer forskarens egen åsikt är oetiskt (Forsberg & Wengström, 2013). Vid urvalet av 

artiklar granskades dessa för att fastställa att de genomgått noggranna etiska överväganden 

eller att en etisk kommitté gett sitt tillstånd till studien.   

För att se till att det inte skett någon förvrängning av data har artiklarna gåtts igenom med 

noggrannhet för att undvika feltolkning av texter. Vid översättning från det engelska språket 
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har flera olika översättningskällor använts och noggrannhet har lagts på att tolka helheter i 

texter för att inte missa kontexten.  

7. Resultat 

 I resultatet som baseras på nio vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ metod 

kommer tre huvudteman att presenteras. Sjuksköterskors upplevelser av vården och av att 

vårda  personer med emotionell instabil personlighetsstörning kommer att beskrivas under 

Brist på kunskap och dåligt anpassade metoder. Under rubriken Uppfattas som svåra 

patienter nämns sjuksköterskors uppfattningar under tre underrubriker med de mest 

framkommande upplevelser av denna grupp av patienter. Det kommer även under rubriken 

Erfarenheter påverkar beskrivas hur erfarenheter av att komma i kontakt med och arbeta med 

patienter med emotionell instabilitet påverkat sjuksköterskorna i deras attityd.  

 

7.1 Brist på kunskap och dåligt anpassade metoder 

Det är uppmärksammat att sjuksköterskor som kommit i kontakt med och vårdat personer som 

lider av emotionellt instabil personlighetsstörning uttryckt en brist i vården för just denna 

specifika grupp av patienter (Giannouli, Perogamvros, Berk, Svigos & Vaslamatzis, 2009; 

Hazelton, Rossiter & Milner, 2006; James & Cowman, 2007; Woollaston & Hixenbaugh, 

2008). De aspekter av bristande vård som nämndes var en känsla av att inte vara tillräckligt 

kompetenta av att ge rätt vård (Deans & Meocevic, 2006; Woollaston & Hixenbaugh, 2008). 

Vad gäller känslan av säkerhet angående identifiering, hantering och bedömning av 

emotionell instabilitet skilde sig studiernas resultat då James och Cowman (2007) visade att 

sjuksköterskor kände sig säkra i detta vilket skiljer sig från resultatet i en studie av Hazelton 

et al. (2006). Det framkom att sjuksköterskor hade en liten tilltro till att de vårdalternativ som 

fanns tillgängliga för patienterna skulle vara lyckade (Giannouli et al., 2009; Hazelton et al., 

2006; James & Cowman, 2007). I en studie av Hazelton et al. (2006)  uttrycktes det av en 

deltagare att den låga tilltron till framgångsrika vårdalternativ ledde till en känsla av osäkerhet 

i om vården hon gett varit rätt för patienterna, detta fick henne i sin tur att känna sig hjälplös. 

En liten del av deltagarna ansåg däremot att de inte var vårdalternativen som var bristande 

utan mer att tillståndet i sig ej var behandlingsbart. En annan känsla som beskrevs av en av 

deltagarna i en studie av Woollaston och Hixenbaugh (2008) som uppkommit på grund av den 

svaga tilltron till behandlingsalternativen var känslan av otillräcklighet då hon känt att det 

fanns andra tjänster som verkade leda till bättre resultat. Det framkom att sjuksköterskor var 
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intresserade av mer kunskap och utbildning inom området (Bodner, Cohen-Fridel & Iancu, 

2011; Giannouli et al., 2009; James & Cowman, 2007).    

 

7.2  Uppfattas som svåra patienter 

7.2.1 Starka, farliga och hänsynslösa 

Resultatet i studier (Markham, 2003; Markham & Trower, 2003) har visat att graden av 

optimism till patienter med emotionell instabil personlighetsstörning skattades lägre hos 

sjuksköterskor i en jämförelse med de psykiatriska diagnoserna schizofreni och depression. 

Sjuksköterskans grad av sympati för emotionellt instabila patienter skattades lägre än för 

personer med schizofreni eller depression. Sjuksköterskors skattning av negativa erfarenheter 

var även högre till patienter med emotionell instabilitet jämfört med patienter som hade 

schizofreni eller depression (Markham & Trower, 2003). I en studie (Markham, 2003) visade 

det sig att sjuksköterskorna uppfattade patienterna som farligare än de två andra 

patientgrupperna med schizofreni eller depression. Skattningen visade att sjuksköterskorna 

även hade ett större socialt avståndstagande mot patienter med emotionellt instabil 

personlighetsstörning jämfört med vad de hade gentemot deprimerade patienter och för 

patienter med schizofreni (Markham, 2003). Sjuksköterskor skattade även en lägre grad av 

empati mot dessa patienter än vad både psykiatriker och psykologer gjorde (Bodner et al., 

2011). Personer med emotionellt instabil personlighetsstörning upplevdes som starka, farliga 

och hänsynslösa krafter som inte går att stoppa och som lämnar ett spår av förstörelse efter 

sig. Deras närvaro beskrevs som upplösande, uttömmande och krävande. En sjuksköterska 

beskrev hur patienter hade förmågan att få personal att bli uppslukade av dennes värld 

(Woollaston & Hixenbaugh, 2008).   

 

7.2.2 Manipulerande 

Många studier visade att sjuksköterskor upplevde en stark känsla av att ha blivit manipulerade 

av patienterna (Deans & Meocevic, 2006; Ma, Shih, Hsiao, Shih, & Hayter, 2009; Hazelton et 

al., 2006; Woollaston & Hixenbaugh, 2008). Det manipulativa beteendet hos patienterna 

associerades med upplevelsen av oärlighet och tron på en existerande dold agenda bakom 

deras handlingar. Som ett resultat av detta väcktes känslor hos sjuksköterskorna av att ha 

blivit utnyttjade och lågt värderade som personer. I vårdrelationen med dessa patienter kände 

man ett behov av att behålla en självkontroll men även ett behov av att skydda sig i form av 
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överdokumentation för framtida bruk mot eventuella misstolkningar (Woollaston & 

Hixenbaugh, 2008). Majoriteten av deltagarna i en studie av Deans och Meocevic (2006) 

upplevde att patienterna var manipulativa och lite mer än hälften av deltagarna tyckte att de 

använde sig av emotionell utpressning. Manipulationen upplevdes även användas mot andra 

patienter (Dean & Meocevic, 2006; Ma et al., 2008), vilket uppfattades som ett negativt 

beteendemönster som ledde till att sjuksköterskor kände sig irriterade och upplevde en ökning 

av negativa känslor. De uppgav även en känsla av att ha varit frestade att överge de positiva 

förväntningarna av vårdresultatet (Ma et al. 2009). Enligt sjuksköterskorna kunde det 

manipulativa beteendet uttryckas genom att patienterna medvetet försökte splittra 

arbetsteamet (Woollaston & Hixenbaugh, 2008; Hazelton et al., 2006). Ett vanligt 

förekommande beteende var enligt sjuksköterskorna att patienterna använde sig av hot för att 

få sina krav uppfyllda. Som ett exempel på hur sjuksköterskorna blivit hotade var att 

patienterna inte blivit nöjda med läkemedel eller att sjuksköterskorna enligt patienterna ägnat 

dem för lite uppmärksamhet. Detta upplevdes för sjuksköterskorna som väldigt plågsamt, 

skrämmande och panikartat (Woollaston & Hixenbaugh, 2008).  

 

7.2.3 Väcker vanmakt 

En återkommande gemensam uppfattning för sjuksköterskor var att dessa patienter var svåra 

att vårda (Giannouli et al., 2009; Hazelton et al., 2006; James & Cowman, 2007; Markham & 

Trower, 2003). Det framkom även att de ansågs vara svårare att vårda än andra patienter 

(Giannlouli et al., 2009; Hazelton et al., 2006; James & Cowman, 2007). En del utav 

svårigheterna hade att göra med att man ansåg att de hade dysfunktionella familjer, 

upplevelsen av problematik gällande deras familjeförhållanden var att ohälsosamma 

familjemiljöer troligtvis skulle resultera i att inte kunna ta sig ur gamla beteendemönster. En 

upplevelse var att de inte heller tycktes passa in någonstans i vårdsystemet (Hazelton et al., 

2009).  

     En övergripande känsla som sjuksköterskor uttryckte i relation till vårdandet av patienter 

med emotionellt instabil personlighetsstörning var känslan av att vara inkapabla till att hjälpa 

trots att patienterna ansågs skrika efter hjälp. Man kämpade med känslan att inte kunna 

behandla patienterna och detta var associerat med upplevelsen av att inte se någon förbättring 

i tillståndet (Woollaston & Hixenbaugh, 2008).  

  Det framkom att känslan av att inte kunna hjälpa var den största orsaken till att 

sjuksköterskor upplevde patienter med emotionell instabil personlighetsstörning negativt. En 
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sjuksköterska förklarade hur hon i början av sin karriär känt att hon skulle vara den som 

förbättrade en patients tillstånd och den som påverkat patienten att ändra det negativa 

intrycket denne fått av alla fruktansvärda människor patienten stött på inom den psykiatriska 

vården, men att hon nu accepterat att hon inte alltid kan hjälpa (Woollaston & Hixenbaugh, 

2008).  

     Giannouli et al. (2009) visade i sin studie att en liten del (4,3%) av sjuksköterskorna ansåg 

att patienterna inte led av psykisk sjukdom. Det framkom att sjuksköterskor upplevde att 

denna patientgrupp hade större kontroll och medvetenhet över orsaker till negativa handlingar 

och även över handlingen själv jämfört med patientgrupperna som led av schizofreni eller 

depression (Markham & Trower, 2003).  

En klar majoritet (78,9%) kände att patienter med emotionell instabilitet ansvarar för sina 

handlingar vilket inkluderar att bryta mot lagen, medan mer än hälften (63,9%) höll med om 

att de även ansvarade för handlingar som självmord (Deans & Meocevic, 2006). Detta var 

dock inte en övergripande gemensam uppfattning då resultatet i en annan studie visade att 

emotionellt instabila personer ansågs lida av psykisk ohälsa och var därmed även inkapabla 

till att hantera livet och i ett behov av hjälp. Tre av deltagarna förklarade hur de valt att bli 

sjuksköterskor för att få möjligheten till att hjälpa människor men uttryckte nu ett nedslag och 

frustration över att känna sig obenägna till att hjälpa dessa patienter (Woollaston & 

Hixenbaugh, 2008).  

     En svårighet som uttrycktes av en sjuksköterska i en studie av Ma et al. (2009) var att 

kunna göra korrekta bedömningar med vad hon ansåg vara en lämplig attityd när patienterna 

hade agerat störande som att komma med föraktfulla klagomål och hotfulla handlingar. Dessa 

handlingar väckte starka känslor som hat. 

 

7.3 Erfarenheter påverkar  

Sjuksköterskor uttryckte i ett flertal studier att de haft negativa erfarenheter av patienter med 

emotionell instabilitet (Ma et al., 2009; Markham., 2003; Markam & Trower., 2003).      

Man berättade om att dessa patienter varit involverade i alla möjliga typer av negativa 

handlingar, inte enbart mot sig själva utan även mot andra.  En specifik sjuksköterska 

berättade om hur hon behövt gå i rådgivning för att få hjälp att hantera en patients självmord, 

men att detta trots hjälp fortfarande plågar henne (Woollaston & Hixenbaugh, 2008).  

Trots att sjuksköterskorna verkade ha haft negativa erfarenheter över lag så förekom även fall 

då de varit med om positiva upplevelser i form av förbättrat hälsotillstånd hos patienterna (Ma 
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et al., 2009; Woollaston & Hixenbaugh., 2008). Ett exempel på en sådan förbättring var 

relaterad till att en patient gått i terapi på en specialistenhet, i detta fall kände 

sjuksköterskorna i studien att de inte bidragit till denna förbättring (Woollaston & 

Hixenbaugh, 2008). I en kvalitativ studie vars syfte var att utforska faktorer som påverkar 

vårdstrategier och vilket resultat det leder till visade det sig att nio sjuksköterskor som deltog 

haft negativa förväntningar på resultatet och detta baserat på tidigare erfarenheter och sex 

sjuksköterskor hade positiva förväntningar. Av de deltagare som hade negativa förväntningar 

valde en del av dem att inte använda sig utav individualiserade vårdstrategier vilket i sin tur 

ledde till ytliga relationer utan några specifika känslor.  Mer än hälften av sjuksköterskorna 

valde att använda sig utav individualiserade vårdstrategier vilket hade gett bra resultat för 

vissa av dem men ett otillfredsställande resultat för andra. Skillnaden i detta resultat uppgavs 

vara att de som upplevt bra erfarenheter fått stöd av erfarna kollegor samtidigt som resterande 

inte upplevt något stöd (Ma et al., 2009).  

8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

I en litteraturstudie kan både kvalitativa och kvantitativa artiklar användas. En svaghet med 

denna typ av studie kan vara att mängden av relevanta forskningsartiklar är begränsade, det 

finns även en risk att författarna vinklar studien genom att göra ett selektivt urval. Vid 

skapandet av sammanställningen övas författarna i att arbeta strukturerat (Friberg, 2012).  

I denna studie består urvalet av artiklar av sex kvantitativa, två kvalitativa och en av både 

kvalitativ och kvantitativ design. Vid studier av kvantitativ karaktär finns en risk att den 

subjektiva upplevelsen av fenomenet som studeras försummas eftersom forskaren förhåller 

sig objektivt och distanserat, den kvalitativa forskningen syftar att undersöka människors 

subjektiva upplevelser (Forsberg & Wengström, 2013).  

Vid kvalitativa studier är forskaren mer utav en del av det studerade fenomenet vilket 

medför en risk att forskarens uppfattning kan inverka på resultatet (Forsberg & Wengström, 

2013).  

Kvantitativ design medför mer generaliserbara kunskaper och syftar till entydighet (Olsson & 

Sörensen, 2011).  

     Fördelen med att denna studie består utav artiklar av både kvalitativ samt kvantitativ 

design är att den genom de kvantitativa artiklarna medför att resultatet blir mer generaliserbart 

samtidigt som det ger en nyanserad bild av resultatet. Syftet bearbetades utifrån både 
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subjektiva och objektiva perspektiv. 

De nio artiklar som använts kan anses ligga i underkant med vad som rekommenderas för 

ett arbete av denna karaktär. Det ansågs däremot vara tillräckligt för att få ett stringent resultat 

som inte avvek från syftet. Eftersom sökningarna begränsades till fyra databaser kan det 

finnas en risk att artiklar av relevans har missats.  

Vid sökningen begränsades artiklarna till årsspannet 2001-2013, detta tidsintervall valdes för 

att få en så aktuell bild som möjligt.  

     Sökningen begränsades inte specifikt till några länder eller världsdelar på grund av att 

författarna ansåg att det skulle vara intressant med olika perspektiv för att eventuellt kunna 

jämföra skillnader och likheter, dessutom fanns det inte så mycket forskning inom ämnet.            

Nackdelarna med att inte ha avgränsat sökningen exempelvis till de skandinaviska länderna är 

att det fanns en brist i kunskap om länders olika vårdsystem, normer, arbetssätt och 

sjuksköterskeutbildningar. De olikheter som kan ha funnits länder emellan kan påverka 

upplevelser och attityder hos sjuksköterskor.         

De artiklar som användes var alla skrivna på engelska, en noggrann översättning 

genomfördes men eftersom översättning från ett språk till annat medför att man måste göra 

tolkningar och omformuleringar kan det då finnas en risk för feltolkning eftersom det inte 

alltid finns direkta motsvarigheter. Vid tematiseringen var det till en början lätt att hitta skilda 

kategorier men efter vidare bearbetning visade det sig vara svårare att fördela data i kategorier 

eftersom vissa meningsbärande enheter skulle kunnat härledas till flera kategorier. Författarna 

löste detta genom att föra samman de meningsbärande enheter som hade snarlik innebörd till 

större kategorier.   

 

8.2 Resultatdiskussion                  

Resultatet visar att sjuksköterskors attityder till patienter med emotionell instabilitet är 

övervägande negativ och att det finns många bakomliggande faktorer till det. De faktorer som 

resultatet visar är en känsla av bristande kunskap hos sjuksköterskorna, en osäkerhet i 

vårdandet, känslan av vanmakt då man inte ansåg att man kunde hjälpa patienterna på grund 

av bristande personlig kompetens, liten tilltro till tillgängliga vårdalternativ eller åsikten om 

att tillståndet i sig inte ens var behandlingsbart. Man såg inte heller någon förbättring i deras 

tillstånd och de tidigare erfarenheter man haft av patienterna var negativa överlag. Dessa 

erfarenheter kunde leda till ett avståndstagande till patienterna. De upplevelser av negativ 

karaktär som sjuksköterskorna kände var att patienterna ansågs vara oärliga, manipulerande 
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och svårare att vårda än andra patienter. En del sjuksköterskor gjorde en urskillning mellan 

personlighetsstörningar och psykisk sjukdom och bedömningen att patienterna ansvarade för 

sina negativa handlingar skattades mycket högre jämfört med andra patientgrupper inom 

psykiatrin. 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser och attityder av att vårda 

personer med emotionell instabilitet. Intresset uppstod efter att ha sett negativa attityder till 

denna patientgrupp ute i den verksamhetsförlagda utbildningen. Tidigare forskning utifrån 

patientperspektiv som bakgrunden redovisar visar att patienterna upplever att sjuksköterskor 

har bemött dem med negativa attityder och att deras hälsoprocesser snarare motverkas än att 

de stärks. Vid en genomgång av patientperspektiv och det utarbetade resultatet framkommer 

det att det finns ett glapp mellan sjuksköterskans attityd, kunskap och hållning och patientens 

behov vilket kan ha skapat vårdlidande. 

I en studie (Svedberg, Jormfeldt & Arvidsson, 2003) som handlade om hur patienter inom 

psykiatrisk omvårdnad upplever sin vård som hälsofrämjande visade det sig att om 

patienterna kände att de kunde lita på sjuksköterskors kompetens, behandlas vänligt, bemötas 

med medkänsla och känna en kontinuitet så kunde de känna ett förtroende att öppna upp och 

tala om sina privata tankar och känslor. De behövde kunna lita på sjuksköterskorna och känna 

att de togs på allvar (Svedberg et al., 2003).  

I förhållande till det resultat vår studie presenterat så framkommer det tydligt att 

sjuksköterskor inte känner sig trygga i sin kompetens när det gäller denna patientgrupp. Det 

verkade finnas en osäkerhet från sjuksköterskornas sida om den vården de givit patienten varit 

rätt. För att försöka uppnå en vård som är hälsofrämjande och väcker välbefinnande så är det 

viktigt att man som sjuksköterska använder alla sina sinnen, vilket innebär att lyssna och 

förstå men även att tänka och känna parallellt med all sin kunskap. Detta förhållningssätt är 

viktigt för att en följsamhet och en öppenhet för patientens livsvärld skall kunna utvecklas 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  

Enligt Eriksson (1994) går vårdlidande att dela in i fyra kategorier som alla kan kopplas till 

resultatet av denna studie. Eriksson (1994) beskriver utebliven vård som något som kan 

uppstå när man inte ser vad patienten behöver, vilket utifrån denna studies resultat tydligt 

framgår att sjuksköterskorna inte kan se. Dels i att de känner att de inte har tillräcklig 

kompetens för adekvat vård och dels för att det framgår att sjuksköterskorna verkar vara 

inriktade på en förändring av patienternas tillstånd. Detta motiv skiljer sig från vad som 

kännetecknas av psykiatrisk omvårdnad, då höga förändringsinriktade omvårdnadsåtgärder 

riskerar att vara meningslösa eftersom dessa patienter tenderar att ha en låg 
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förändringskaraktär (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  Istället bör 

fokus riktas mot att minska patientens existentiella ensamhet och att få denne att trivas bättre 

med situationen och att känna sig accepterad utan krav på utveckling. Det motiv som 

sjuksköterskorna verkar ha angående patientens utveckling skiljer sig även från den generella 

omvårdnaden då tanken är att möta varje människa individuellt och där man inriktar sig på att 

stärka individers hälsa trots sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010).         

I en studie (Jormfeldt, Svedberg & Arvidsson, 2003) som syftade att beskriva 

sjuksköterskors uppfattningar av hur hälsoprocessen främjas inom den psykiatriska 

omvårdnaden framkommer det att sjuksköterskor uppfattar förmågan att tro på människans 

utvecklingskapacitet som en viktig förutsättning för bra vårdande. Deras fokus på hälsan låg i 

att fokusera på resurser som patienterna hade för att minska utrymmet för sjukdomens 

negativa effekter. Vissa uttryckte även att de ansåg att man måste bota sjukdomen innan man 

kunde fokusera på patientens hälsa (Jormfeldt et al., 2003). Detta i enighet med vad som 

verkar framkomma från vår studies resultat. Sjuksköterskor som vårdar patienter med 

emotionell instabilitet verkar också lägga vikt i vilken förändringskapacitet patienten har för 

att den ska vara värd att vårdas. Det verkar som att sjuksköterskor riktar fel fokus i vårdandet 

för denna patientgrupp. Vårdandet bör i detta fall handla om att minska patientens 

existentiella ensamhet, och inte om att bota sjukdomar (Dahlberg et al., 2003). Visst arbetar 

sjuksköterskan hälsofrämjande både genom att bekämpa sjukdom och genom att främja 

möjligheter till välbefinnande men det är viktigt att avgöra när det lämpar sig att arbeta utifrån 

respektive perspektiv.  

Resultatet i denna studie visar att sjuksköterskor upplevde sig bli manipulerade av 

patienterna och vilket associerades med en oärlighet. Enligt Katie Eriksson (1994) är 

maktutövning en bidragande faktor som orsakar vårdlidande, och en form av maktutövning är 

att inte ta patienten på allvar. Detta är intressant eftersom en bild av en patientgrupp som 

oärliga individer riskerar att medföra att patienters sanningar inte tas på allvar vilket kan leda 

till vårdlidande. En annan form av maktutövning förekommer enligt Eriksson (1994) ofta när 

personalen vill hålla fast vid rådande rutiner och inte vill individanpassa vården. Det framkom 

ur denna studies resultat att sjuksköterskor valt att hålla fast vid rådande rutiner då de haft 

tidigare negativa erfarenheter av patientgruppen. Sjuksköterskornas val kan även ses som en 

form av fördömelse och straff som är ytterligare en aspekt av vårdlidande som Eriksson 

(1994) nämner i sin teori. En fördömelse beskrivs som något som kan uppstå då vårdaren tror 

att denne står i position att avgöra vad som är rätt eller fel och har en idé om hur en 

idealpatient ska vara. Faller då inte patienten in i vårdarens bild av hur denne ska vara 
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fördöms och straffas patienten i form av exempelvis nonchalans. Erikssons (1994) idé om 

vårdlidande som konsekvens av bestraffning i form av nonchalans styrks av forskning som 

visar sig att patienter inom psykiatrisk omvårdnad har känt hopplöshet och en motverkad 

hälsoprocess om deras sjuksköterska verkade oengagerad. Patienterna talade om hur de kunde 

uppleva hopp om sjuksköterskan kunde uppmuntra, ge inspiration och fokusera på 

möjligheter (Svedberg et al., 2003). En annan anledning till att sjuksköterskor väljer att 

distansera sig kan vara en känsla av vanmakt, vilket har visat sig att de upplevt utifrån vårt 

sammanställda resultat. Det är viktigt att som sjuksköterska uppmärksamma och intressera sig 

för sina patienter och försöker se ett meningssammanhang ur dennes berättelse. Ur detta kan 

sjuksköterskan få en förståelse för hur patienten både förstår och upplever sin sjukdom samt 

vad denne individ värdesätter som välbefinnande och hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). 

     Det kan upplevas om en svårighet att utföra en god vård när en patients lidande möjligtvis 

inte är så uppenbart uttalat eller om lidandet existerar i ett sammanhang som kan väcka en 

olust hos vårdaren (Dahlberg & Segesten, 2010).  Känslan av olust uppstod även för 

sjuksköterskor i denna studie. I resultatet framkommer det att sjuksköterskor upplevt många 

starka känslor till dessa patienter, en del ansåg att patienterna själva styrde över sina 

handlingar och någon kände hat. Vissa hade mycket dåliga erfarenheter av negativa 

handlingar utförda av patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning och ansåg att 

de var manipulativa. Hoppet och empatin för patientgruppen var låg. Att känna att en person 

har manipulativa intentioner och styr över sina handlingar kan vara frustrerande.  

Utifrån en studie som handlar att undersöka stress och utbrändhet bland vårdpersonal 

framgår det att sjuksköterskan upplevde stress i arbetsbelastning och bemanning till en högre 

grad än stressen av att hantera svåra och utmanande patienter. Stressen kunde leda till högre 

grad av emotionell utmattning, utbrändhet eller distansering. Med detta i åtanke kan man 

tänka sig att den direkta orsaken till sjuksköterskors attityd inte helt behöver bestå utav hur 

man upplever patienterna, utan sjuksköterskornas inställningar kan även bero på den höga 

arbetsbelastningen de är utsatta för (Jenkins & Elliott, 2004). 

 

8.3 Kliniska implikationer 

Eftersom det har framkommit att sjuksköterskor tror att patienter med emotionell instabilitet 

agerar med illvilja och manipulation kan det hjälpa med utbildning av personal och utsatt tid 

för reflektion. Då det har visat sig att vårdandet kan förbättras då vårdpersonal stöttar 

varandra kan det vara bra att försöka få in detta på avdelningar genom att förslagsvis utveckla 
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riktlinjer och rutiner för att stötta varandra så att sjuksköterskor vågar och känner att de orkar 

ta sig an utmaningar som kan bli svåra. 

Ett alternativt förhållningssätt till detta är att försöka se patientens handlingar som ett sätt 

att hantera sina plågsamma känslor på och inte som något som är riktat mot vårdaren. Det är 

viktigt att inte glömma att patienten faktiskt lider av en psykisk sjukdom och inte känner att 

denne kan kontrollera sitt tillstånd vilket kan vara en anledning till att patienten söker hjälp. 

 

8.4  Förslag till fortsatt forskning 

Det finns förvånansvärt lite forskning om vårdandet av patienter med emotionellt instabil 

personlighetsstörning med tanke på att det är en stor patientgrupp inom vården. De studier 

som besvarade det valda syftet som finns är främst av kvantitativ ansats vilket gör det svårt att 

få en nyanserad bild av området. Det behövts mycket mer forskning inom området, främst 

med kvalitativ ansats. Det skulle vara intressant med forskning gjord i Sverige. Eftersom det 

har visat sig att kunskap och det vårdande motivet påverkar sjuksköterskans attityd skulle det 

vara intressant med forskning om huruvida ökad kunskap eller ändrade vårdmotiv kan ändra 

sjuksköterskans attityd. Det skulle även vara intressant att få in perspektiv om hur resurser 

som personal, strukturer och vårdkultur kan påverka sjuksköterskans attityd. Något annat som 

skulle vara intressant är om patienterna skulle uppleva skillnad i hur de blivit bemötta efter att 

personal fått utbildning eller andra strategier i vårdandet.  

 

9. Slutsats 

Det är en svår utmaning att vårda patienter med emotionell instabilitet på grund av en känsla 

av osäkerhet i vårdandet och på grund av att denna patientgrupp tenderar att beröra på djupet. 

Utbildning och resurser behövs för att sjuksköterskorna ska känna att de har rätt verktyg och 

strategi i vårdandet och stöd från kollegor. Vårdlidande kan minskas om sjuksköterskor vårdar 

med motiv att bekräfta patienten som denne är istället för att ha ett motiv av 

förändringskaraktär. Det vårdande motivet påverkar sjuksköterskans inställning och attityd 

vilket märks av hos patienten som i sin tur kan känna ökat välbefinnande.  
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Bilaga 1 
 
Sökmatris 
 
Databas Sökord Antal träffar Antal valda 

artiklar 

Cinahl sökning 1 

 

Attitude*, Borderline 

personality disorder, 

Nurs* 

28 7 

Cinahl sökning 2 Attitude*, Borderline 

personality disorder, 

staff 

15 0 

Cinahl sökning 3 Emotionally unstable 

personality disorder 

7 0 

Cinahl sökning 4 Perception*, Borderline 

personality disorder, 

nurs* 

7 0 

Cinahl sökning 5 Perception*, Borderline 

personality disorder, 

staff 

4 0 

Cinahl sökning 6 Experienc*, Borderline 

personality disorder, 

nurs* 

21 0 

Cinahl sökning 7 Perception*, Borderline 

personality disorder, 

staff 

14 0 

Cinahl sökning 8 Stigma*, borderline 

personality disorder, 

nurs* 

4 0 

Medline sökning 1 Attitudes, Borderline 

Personality Disorder, 

Nurse* 

2 0 

Medline sökning 2 perceptions, borderline 

personality disorder, 

nurse* 

1 0 

Medline sökning 3 Stigma, borderline 

personality disorder, 

nurse* 

0  

PsycInfo sökning 1 Attitudes, Borderline 

Personality Disorder, 

Nurse* 

14 2 

PsycInfo sökning 2 Perceptions, Borderline 

personality disorder, 

nurse* 

8 0 

PsycInfo sökning 3 Experiences, 

Borderline personality 

disorder, Nurse* 

15 0 
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Bilaga 2  
 
Resultatmatris 
 
 

Författare Titel År, Land, 

Tidsskrift 

Syfte Metod & 

Urval 

Resultat 

1. 

Bodner, 

E., 

Cohen-

Fridel, S., 

& Iancu, 

I. 

Staff 

attitudes 

toward 

patients 

with 

borderline 

personality 

disorder 

2011, 

Israel, 

Comprehen

sive 

psychiatry, 

51, 548-

555 

Att försöka 

förstå och 

jämföra attityder 

hos 

sjuksköterskor, 

psykologer och 

psykiatriker 

Kvantitativ 

ansats, 

Analys. 

Två 

frågeformulär 

med 47 

punkter 

respektive 20 

punkter. 57 

deltagare 

varav 25 var 

sjukskötersko

r 

Sjuksköterskor 

upplever lägre 

grad av empati 

jämfört med 

psykologer och 

psykiatriker. De 

tenderar även att 

göra högre grad 

av illvilliga 

bedömningar. 

Sjuksköterskorn

a var 

intresserade av 

högre kompetens 

och ansåg att 

patienterna bör 

få ett brett utbud 

av vård. 

2. 

Deans, 

C., & 

Meocevic

, E. 

Attitudes of 

registered 

psychiatric 

nurses 

towards 

patients 

diagnosed 

with 

borderline 

personality 

disorder 

2006, 

Australia, 

Contempor

ary nurse, 

21, 43-49 

Att undersöka 

psykiatriska 

sjuksköterskors 

attityder till 

personer med 

emotionellt 

instabil 

personlighetsstö

rning. 

Kvantitativ 

ansats. 

frågeformulär 

med en 5- 

gradig 

skattningsskal

a och 50 

punkter. 65 

sjukskötersko

r deltog i 

studien. 

Patientgruppen 

upplevs negativ 

och främst 

manipulativ. 

Deltagarna 

kände att 

patienterna 

ansvarade för 

sina handlingar 

hade låg känsla 

av ansvar vid 

självskadehandli

ng.  

Man hade ej 

tillräcklig 

vetskap i hur 

man ger adekvat 

vård och kände 

att vård på 

sjukhus inte 

hjälper 

3. 

Giannouli

,H., 

Perogamv

Attitudes, 

knowledge 

and 

experience 

2009, 

Greece, 

Journal of 

psychiatric 

Fastställa den 

kunskap som 

finns och 

attityder och 

Kvantitativ 

ansats. 

Frågeformulä

r med 23 

Samma attityd 

och upplevelse i 

båda grupper. 

Båda grupper 
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ros, L., 

Berk, A., 

Svigos, 

A., & 

Vaslamat

zis, Gr. 

of nurses 

working in 

psychiatric 

hospitals in 

Greece, 

regarding 

borderline 

personality 

disorder: a 

comparative 

study 

and mental 

health 

nursing, 

16, 481-

487 

upplevelser som 

psykiatriska 

sjuksköterskor 

har beträffande 

patienter med 

emotionellt 

instabil 

personlighetsstö

rning 

punkter, 

Deskriptiv 

statistik. 69 

sjukskötersko

r deltog i 

studien 

tycker det är 

extra svårt att 

hantera dessa 

patienter. Båda 

har vilja att lära 

sig mer. Man 

upplevde att 

behandlingen av 

patienterna var 

inadekvat och att 

anledningen var 

bristande 

utbildning 

4. 

Hazelton, 

M., 

Rossiter, 

R., & 

Milner, J. 

Managing 

the 

‘unmanagea

ble’: 

Training 

staff in the 

use of 

dialectical 

behaviour 

therapy for 

borderline 

personality 

disorder 

 

2006, 

Australia, 

Contempor

ary nurse, 

21, 120-

130 

Att undersöka 

attityder, 

erfarenheter och 

kunskap om 

personer med 

emotionellt 

instabil 

personlighetsstö

rning innan, 

under och efter 

de fått 

utbildning i 

dialektal 

beteende terapi 

En 

demografisk 

studie med 

både 

kvalitativ och 

kvantitativ 

ansats. Man 

använde sig 

av 

frågeformulär 

och 

fokusgrupper 

Innan utbildning 

i DBT (en 

terapiform) 

Ansåg man att 

vården var 

inadekvat man 

kände sig osäker 

i vårdandet, och 

ansåg att 

patienterna inte 

hörde hemma på 

sjukhus. Man 

ansåg att det var 

en svårare grupp 

än andra grupper 

och man fann 

dem 

manipulativa och 

obehandlingsbar

a. Efter 

utbildning i DBT 

tenderade 

attityderna att bli 

mer possitiva 

mot 

patientgruppen. 

5. 

James, 

D., & 

Cowman, 

S. 

Psychiatric 

nurses’ 

knowledge, 

experience 

and 

attitudes 

towards 

clients with 

borderline 

personality 

2007, 

Ireland, 

Journal of 

psychiatric 

and mental 

health 

nursing, 

14, 670-

678 

Att beskriva 

erfarenheter och 

attityder hos 

sjuksköterskor 

som vårdar 

patienter med 

emotionellt 

instabil 

personlighetsstö

rning 

Kvantitativ 

deskriptiv 

studie. 

Frågeformulä

r utvecklat 

från en 

tidigare 

australiensk 

studie. 65 

psykiatriska 

sjukskötersko

Sedda som svåra 

att vårda. Man 

ansåg att man 

hade en bra 

hanteringsförmå

ga i vårdandet av 

denna grupp 

men att vården 

de får är 

inadekvat. 

Sjuksköterskorn
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disorder 

 

r deltog.  a såg att de hade 

en roll att vårda 

dessa. 

6. 

Ma, W-

F., Shih, 

F-J., 

Hsiao, S-

M., shih, 

S-N., 

Hayter, M 

‘Caring 

Across 

Thorns’- 

Different 

outcomes 

for 

borderline 

personality 

disorder 

patients in 

Taiwan 

2009, 

Taiwan, 

Journal of 

clinical 

nursing, 

18, 440-

450 

Att utforska 

vilka faktorer 

som påverkar 

hur man väljer 

att vårda 

patienter med 

emotionellt 

instabil 

personlighetsstö

rning och hur 

det påverkar 

resultatet. 

Deskriptiv 

kvalitativ 

studie med 

semistrukture

rade 

intervjuer. 15 

sjukskötersko

r deltog i 

studien och 

man gjorde 

ett medvetet 

urval av 

deltagare som 

hade 3 års 

erfarenhet 

inom 

psykiatrin. 

Det upplevdes 

utmanande att 

vårda dessa 

patienter med 

tanke på det 

svåra 

beteendemönstre

t. Majoriteten av 

deltagarna hade 

negativa 

förväntningar på 

vårdresultatet 

baserat på 

tidigare 

erfarenheter. De 

tenderade att 

vårda efter de 

rutiner som 

fanns vilket 

ledde till en ytlig 

bekantskap De 

sjuksköterskor 

som hade positiv 

inställning till 

vårdresultatet 

använde sig 

majoriteten av 

individanpassad 

vård. Dessa 

nådde även till 

viss mån positivt 

resultat. 

7. 

Markham, 

D. 

attitudes 

towards 

patients 

with a 

diagnosis of 

‘borderline 

personality 

disorder’: 

Social 

rejection 

and 

dangerousn

ess 

 

2003, UK, 

Journal of 

mental 

health, 12, 

6, 595-612 

Att utvärdera 

vilka effekter 

stämpeln 

’bordeline 

personlighetsstö

rning’ gav på 

personalens 

Kvantitativ 

ansats. 

Deskriptiv 

analytisk 

observationsst

udie.  Man 

använde sig 

av ett 

stickprov från 

vårdpersonal 

som arbetade 

inom 

psykiatrin i 

slutenvården.  

50 

Gällande denna 

grupp skattade 

sjuksköterskor 

sitt sociala 

avståndstagande 

relativt högt och 

sin optimism 

lågt. Studien 

visade även att 

man hade sämst 

erfarenheter från 

denna 

patientgrupp 

samt att man 

ansåg att de var 
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psykiatrisskor 

och 21 

vårdbiträden 

deltog. 

farligare jämfört 

med patienter 

som hade 

schizofreni eller 

depression. 

8. 

Markham, 

D., & 

Trower, 

P. 

The effects 

of the 

psychiatric 

label 

‘borderline 

personality 

disorder’ on 

nursing 

staff’s 

perceptions 

and causal 
attributions 

for 

challenging 

behaviours 

 

2003, UK, 

British 

journal of 

clinical 

psychology

, 42, 243-

256 

Att undersöka 

hur den 

psykiatriska 

beteckningen 

emotionellt 

instabil 

personlighetsstö

rning påverkar 

personalens 

upplevelser och 

tillskrivningar 

av egenskaper 

vad gäller 

patientens 

beteende. 

Kvantitativ 

ansats. 

Frågeformulä

r med 

skattningsskal

a. 50 

sjukskötersko

r deltog i 

studien.  

Sjuksköterskor 

skattade sig ha 

mer negativ 

attityd mot 

patienter med 

emotionell 

instabil 

personlighetsstör

ning jämfört 

med 

schizofreni/depre

ssion. De kände 

även mindre 

sympati och 

optimism inför 

patienterna. 

9. 

Woollasto

n, K., & 

Hixenbau

gh, P. 

Destructive 

Whirlwind’: 

nurses’ 

perceptions 

of patients 

diagnosed 

with 

borderline 

personality 
disorder 

 

2008, UK, 

Journal of 

psychiatric 

and mental 

health 

nursing, 

15, 703-

709 

Utforska 

sjuksköterskans 

relationer till 

patienter som 

har emotionellt 

instabil 

personlighetsstö

rning utifrån 

sjuksköterskans 

perspektiv 

Kvalitativ 

studie med 

frågeformulär 

och semi 

strukturerade 

intervjuer. 

Sex 

deltagande 

sjukskötersko

r.  

Man upplevde 

att patienterna 

var krävande och 

uttömmande och 

man kände inte 

att man var till 

hjälp vid 

vårdandet 

samtidigt som 

man såg deras 

behov av hjälp. 

Manipulation 

och hot var 

upplevelser som 

kändes 

plågsamma och 

som berörde 

personligt. 

 


