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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Att vårda patienter med borderline personlighetsstörning har visat sig vara svårt 

vilket även speglar sig i det bemötande och den vård dessa patienter upplever sig få. 

Omvårdnad i slutenvård upplevs som både stödjande och icke stödjande och Barker och 

Buchanan-Barkers tidvattenmodell har legat till grund för att förstå dessa olika aspekter. 

Syfte: Att beskriva hur patienter med diagnos borderline personlighetsstörning erfar stöd i 

omvårdnaden i slutenvård. Metod: Semistrukturerade intervjuer via Skype/ Face Time eller 

Messenger genomfördes med fem forskningspersoner som rekryterats via bloggar eller 

konton på Instagram. Resultatet analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats. Resultat: Omvårdnaden som forskningspersonerna upplevt stödjande i slutenvård 

bestod av att bli sedd för den man var med ett gott bemötande av genuint intresserad 

personal som tagit forskningspersonerna på allvar och försökt förstå och hjälpa. Det som 

upplevts som icke stödjande var att få sin värdighet kränkt genom att mötas av fördomar, att 

inte bli tagen på allvar och att inte ha rätt till sina känslor och åsikter då personalen ofta 

tyckte att de visste vad som var bäst. Detta resulterade i längtan att få uppleva genuin omsorg 

och att bli bemött av kompetens. Slutsats: Det som fick omvårdnaden att upplevas som 

stödjande bestod i de små handlingarna av respekt och välvilja. Likaså krävdes inga stora 

åtgärder för att förändra upplevelser som icke stödjande till att vara stödjande. 

Nyckelord: att bli bemött, att längta, fördomar, hopplöshet, kvalitativ innehållsanalys, 

patienters erfarenheter, tidvattenmodellen 

  



ABSTRACT 

Background: Caring for patients with borderline personality disorder has proven to be 

difficult, which also reflects the treatment and care these patients experience that they are 

receiving. Nursing care in an inpatient ward is experienced as both supportive and non-

supportive, and Barker and Buchanan-Barker's tidal model have been the basis for 

understanding these different aspects. Purpose: To describe how patients with the diagnosis 

borderline personality disorder experience support in nursing care. Method: Semi-

structured interviews via Skype / Face Time or Messenger were conducted with five research 

persons recruited via blogs or Instagram accounts. The result was analyzed with qualitative 

content analysis with an inductive approach. Result: The care that the research persons 

experienced as supportive in inpatient ward consisted of being seen for whom they were with 

good treatment by genuinely interested staff who took the research persons seriously and 

tried to understand and help. What was felt to be non-supportive was to have their dignity 

violated by being faced with prejudices,  not to be taken seriously and to not be entitled to 

their feelings and opinions and when the staff often thought they knew what was best. This 

resulted in a desire to experience genuine care and to be treated with competence. 

Conclusion: Nursing perceived as supportive consisted of small act of respect and goodwill. 

Likewise, no major measures were required to change experiences from non-supportive to 

supportive. 

Keywords: Hopelessness, Patient Experience, Predictions, Tide Model, to be met, to long 

for, Qualitative Content Analysis 
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1 INLEDNING 

I mitt arbete i den psykiatriska slutenvården är patienter med borderline eller emotionellt 

instabil personlighetsstörning (som fortsättningsvis kommer benämnas som BPD, borderline 

personality disorder) en ofta återkommande patientgrupp. En grupp patienter som många 

gånger upplevs som svåra att vårda vilket även avspeglar sig i de till stora delar negativa 

upplevelser dessa patienter har av omvårdnad i slutenvård.  

Det finns stor okunskap kring de livsproblem som förknippas med denna diagnos och många 

åsikter och fördomar om patientgruppen. Detta resulterar i att många känslor rörs upp på en 

avdelning vilket kan upplevas som resurskrävande och bidra till en sämre arbetsmiljö liksom 

ett vårdlidande för patienten. Som specialistsjuksköterska ansvarar jag både för 

omvårdnaden kring patienten men även för samarbetet i arbetsgruppen. Genom att ta reda 

på hur dessa patienter upplever hjälp inom slutenvård ges en riktning till hur omvårdnaden 

kan utformas för att bättre möta deras förväntningar. Detta kan leda till en ökad förståelse 

för patienternas livsproblem vilket kan underlätta samordningen av omvårdnaden.  

2  BAKGRUND 

I bakgrunden ges inledningsvis en redogörelse för diagnosen borderline 

personlighetsstörning. Därefter presenteras tidigare forskning om hur det är att leva med 

svårigheter förknippade med diagnosen borderline personlighetsstörning. Därefter hur 

vården upplevs ur ett patientperspektiv samt sjuksköterskors perspektiv av att vårda denna 

patientgrupp.  

2.1 Personlighetsstörning 

Personlighetsstörning delas i International Classification of Disorders (ICD) in i emotionellt 

instabil personlighetsstörning av impulsiv art eller av borderline art (WHO, 2016). I 

Diagnostical Statistical Manual of Mental Health (DSM) används namnet borderline 

personlighetsstörning (American Psychiatric Association, 2014). I fortsättningen kommer 

begreppet borderline (BPD) att användas i enlighet med de studier som legat till grund för 

den aktuella studien. 

Borderline personlighetsstörning kännetecknas av ett mönster av upplevelser och beteenden 

som markant skiljer sig från det som allmänt förväntas i den sociokulturella miljön. Detta 

visar sig bland annat i ett avvikande sätt att tolka sig själv, andra personer och händelser. 
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Men även som atypisk intensitet, labilitet och rimlighet i det känslomässiga gensvaret. 

Vanligt förekommande är även svårigheter att hantera impulser (American Psychiatric 

Association, 2014).  

2.2 Erfarenheter av att leva med problem förknippade men diagnosen 

borderline personlighetsstörning 

Forskning har visat hur kvinnor med BPD upplevt sin livshistoria med svåra upplevelser i 

barndomen och hur dessa svårigheter för dem inneburit intensiv själslig smärta och oro. Hur 

de haft känslor av tomhet gentemot sig själva men även känslor av kaos och snabbt skiftande 

humörsvängningar samt en fixering kring självmord. Hur deras problem i livet gjort att de 

hatat sig själva, och att de gång på gång hamnat i destruktiva relationer. Kvinnor med BPD 

beskriver hur de upplevt att de misslyckas och känt hopplöshet och förtvivlan. Känslor som 

varken kunnat förstås eller kontrolleras (Fallon, 2003; Lariviére, m.fl., 2015; Ntshingila, 

Poggenpoel, Myburgh & Temane, 2015). Detta styrks av Nehls (1999) och Perseius, Ekdahl, 

Åsberg och Samuelsson (2005) men där lyfts även en annan aspekt där dessa kvinnor 

beskrev hur utmattande det var för dem att vara i krig med sig själv, att brottats med 

känslorna, och att förhandla med tankar och reaktioner. Men också behovet av att framstå 

som normal och inte tappa kontrollen. Hur neutrala ansikten kunde tolkas som hotfulla och 

hur världen krängde vid upplevelser av att vara orättvist dömda eller åsidosatta med 

benägenhet att förlora känslan av sig själv om för mycket tid spenderades med någon annan.  

Studier har visat att patienter som kommit i kontakt med vården upplevt stigmatisering i 

form av att personal haft negativa förutfattade meningar. Att detta sedan hindrat 

utvecklandet av de goda relationer som patienterna önskade. Patienterna framhöll att 

förtroende var en förutsättning för att kunna skapa värdefulla relationer (Morris, Smith & 

Alwin, 2014; Nehls, 1999). 

2.2.1 Stigma/stämpel  

Upplevelser av att vårdgivarna hade förutfattade och ofördelaktiga åsikter om patienter med 

BPD framkom. Detta uppfattades som att få en etikett och inte en diagnos och att det var 

denna etikett och inte diagnosen i sig som fick dem att känna sig åsidosatta och 

felbehandlade (Morris m.fl., 2014; Perseius m.fl., 2005). Trots stigma och negativa attityder 

som patienterna upplevt i samband med diagnosticering ansågs det att en diagnos 

underlättade för dem att förstå sina känslor och beteenden bättre medan känslan av att bli 

stämplad hade motsatt effekt (Fallon, 2003; Horn, Johnstone, Brooke, 2007; Lindgren, 

Wilstrand, Gilje & Olofsson, 2004) Detta framkom även i studien av Nehls (1999) som 

framhöll att föråldrade teorier och negativa attityder mot patienter med BPD påverkar 

vården negativt. Med uppdaterad kunskap om hur BPD uppstår och utvecklas skulle 

stigmatisering kunna minskas (Nehls, 1998). I studien av Nehls (1999) beskrev deltagarna att 

få en diagnos innebar slutet, att det var som att vara smittad av pesten och känslor av att 

ingen ville ha med dem att göra uppstod. Detta är inte något som framkommer lika starkt i 

nyare forskning, kanske för att kunskapen under dessa 20 år har ökat. I studien av Morris 
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m.fl. (2014) handlar det mer om personalens tolkningar att alla med BPD-diagnos är ”svåra” 

och att deras svårigheter enbart beror på diagnosen. 

I en studie av Ejneborn-Looi, Engström och Sävenstedt (2015) framkom hur upplevelser av 

misstro och motvilja förstörde uppbyggandet och bibehållandet av goda relationer. De 

negativa erfarenheter patienterna haft av att uttrycka känslomässig smärta ökade 

benägenheten för självskadande beteende. Deltagarna upplevde ofta att personalens fokus 

var på att minimera riskerna för självskador än på att bygga förtroendegivande relationer, att 

det var viktigast att följa generella regler och disciplinära handlingar. Detta bekräftades även 

av Fallon (2003) men som i sin studie även visade hur patienterna ansåg att 

sjuksköterskorna distanserade sig genom ett medicinskt förhållningssätt med fokus på 

mediciner och såromläggning. När de möttes av djupa emotionella problem hanterade de det 

ofta med att råda patienterna att söka experthjälp hos till exempel deras psykolog.  

2.2.2 Bemötande  

I tidigare forskning framkom upplevelser av försummelse och att vårdarna hade 

inställningen att deltagarnas beteende skulle ändras genom fostring. Deltagarna upplevde att 

personalen tyckte att de hade beteende- eller disciplinproblem snarare än psykiska problem 

och att personalen menade att de till exempel kunde välja att inte ta en överdos eller ha 

självmordstankar (Horn m.fl.; Nehls, 1999). Perseius m.fl. (2005) lyfte dock att deltagarna 

hade en önskan om att få hjälp att se sig själva som ansvarsfulla i sina liv och handlingar. En 

form av försök att ta ansvar var när deltagarna satte på en mask av välmående för att skydda 

andra. Hur de försökt uppföra sig normalt för att inte påverka omgivningen negativt. I 

studien av Schoppmann, Schröck, Schnepp och Büscher (2007) framkom hur deltagarna 

försökte uttrycka när ansvaret som lades på dem blev för stort. De berättade om hur de i 

svåra stunder behövde att sjuksköterskan handfast tog befälet, även med fysisk beröring, i 

stället för att fråga vad deltagarna behövde och hur sjuksköterskan kunde hjälpa. 

Att varje självskadande handling sågs som manipulativ och hotfull upplevdes ologiskt och 

orättvist och att bli bemött med att varje handling var ett medvetet val (Nehls, 1999). 

Patienterna menade att det inte var något lömskt försök att få uppmärksamhet eller få vad de 

ville utan att det grundade sig i erfarenheterna av att leva med känslomässig smärta. Med ett 

sådant förhållningssätt upprätthölls fördomar och de underliggande orsakerna till 

självskadebeteendet förblev oupptäckta och gav känslor av att personalen inte var intresserad 

av att ta reda på vad deltagarna behövde vilket ökade deras känsla av övergivenhet 

(Ejneborn-Looi m.fl., 2015; Perseius m.fl., 2005; Rogers & Dunne, 2011). I studien av 

Lindgren, Öster, Åström och Hällgren Graneheim (2011) beskrev deltagarna även en kamp 

om tolkningsföreträde, ofta om vad som var acceptabelt beteende och inte. I en studie av 

Morris m.fl. (2015) framkom en önskan om att personalen skulle prioritera skapandet av 

vårdande relationer. 

Patienterna ansåg att vården de erbjöds var medvetet begränsad och kände sig oförstådda 

och obekräftade och upplevde att personalen tyckte att det inte spelade någon roll vad de 

gjorde för att det ändå inte var tillräckligt vilket resulterade i känslor av att inte vara värda 

slutenvård. Tilltro och förtroende beskrevs som den viktigaste förutsättningen för att 



4 

förbättra välmående och det var först vid krissituationer associerade med att tappa 

kontrollen över känslorna och en stor risk för självskada som dessa patienter sökte vård. I 

mötet med personalen fanns ofta ett signifikant glapp mellan vad patienterna hoppades på 

och vad de upplevde (Ejneborn-Looi m.fl., 2015; Fallon, 2003; Horn m.fl., 2007; Morris 

m.fl., 2015; Nehls, 1999; Perseius m.fl., 2005; Rogers & Dunne, 2011).  

I studien av Stapleton och Wright (2017) framkom även att positiva aspekter av inläggning 

sågs som möjlighet att bli lyssnad till och ha både personal och andra patienter att prata med, 

att våga dela tankar och känslor med andra för att börja skapa relationer, samt att få vara i en 

säker miljö.  

2.3 Sjuksköterskors erfarenheter av att möta och vårda patienter med 

diagnosen BPD  

Studier av sjuksköterskors upplevelser av att vårda denna patientgrupp visade att de 

upplevdes som svårare att vårda än till exempel patienter med depression eller schizofreni 

(Cleary, Sigfried & Walter, 2002; James & Cowman, 2007; Woollaston & Hixenbaugh, 2008), 

främst för att kunskap om diagnos och problematik saknades.  I studien av Lindgren m.fl. 

(2011) framkom motsatsen, att sjuksköterskorna ibland kunde uppleva att de satt på all 

kunskap om vad som var rätt och fel, bra och dåligt eller oacceptabelt beteende.  Att de ville 

hjälpa patienterna men ändå kände att de hade mandat att bestämma vad hjälpen skulle 

bestå av. 

Det framkom även i studien av Rogers och Dunne (2011) att patienter med BPD jämfördes 

med andra sjukdomar och att en BPD-diagnos inte sågs som en ”riktig sjukdom”. Detta 

bekräftas även i andra studier där patienternas beteende sågs som barnsligt eller som att de 

haft attitydproblem (Horn m.fl., 2007; Nehls, 1999). Patienterna framställdes som 

manipulativa och oärliga, konfliktsökande, att de ville ha uppmärksamhet snarare än hjälp 

och att de hade en dold agenda för det de gjorde eller ville ha vilket ledde till att 

sjuksköterskorna blev frustrerade och kände sig utnyttjade och nedvärderade (Morris m.fl., 

2015; Woollaston & Hixenbaugh, 2008). Detta i likhet med studien av McGrath och Dowling 

(2012) och Woollaston och Hixenbaugh (2008) där patientgruppen beskrevs som en 

destruktiv virvelvind och upplevdes som mäktiga och hänsynslösa med en ostoppbar kraft 

som lämnade ett spår av förstörelse efter sig. I studien beskrev sjuksköterskor hur de 

upplevde patienternas hotfulla beteende som ett resultat av att de inte fått sina behov 

tillgodosedda och därmed hotade att göra sig själv eller andra illa, eller att förstöra materiella 

ting. Det framkom att patienterna hade en förmåga att antingen idealisera personal eller 

framställa dem som ondsinta för att splittra arbetsgruppen. Personal som idealiserats kunde 

till exempel anses som svaga av resten av arbetsgruppen och därmed benägna att ge vika 

gällande olika beslut vilket ledde till meningsskiljaktigheter och slitningar med dåligt 

arbetsklimat som resultat. Sjuksköterskorna beskrev även känslor av att dras med eller sugas 

in i patienternas värld och vikten av att vara på sin vakt för att inte få något vänt emot sig. 

Det visade sig att sjuksköterskor som inte arbetat så länge hade viss förmåga att se bortom 

diagnosen medan de med lång arbetslivserfarenhet ofta lät sin förförståelse om dessa 
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patienter ta över. De använde negativ generaliserande jargong som uttryckte deras ovilja att 

arbeta med patienter med denna problematik.  

Det framkom även att sjuksköterskorna ansåg att vården av patienter med denna 

problematik var otillräcklig främst för att det ansågs att det saknades resurser och 

specialistvård. Det ansågs vara svårt att tillgodose den stadga och konsekvens de ansåg att 

dessa patienter behövde och att slutenvård ibland sågs som kontraproduktivt. Personalen 

saknade en enhällig vårdstrategi och nämnde även problemet med att dessa patienter 

stigmatiseras (Cleary m.fl., 2002).  

2.4 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen utgörs av Barker och Buchanan-Barkers (2005) 

Tidvattenmodell som specifikt riktar sig till omvårdnad inom psykiatri. Modellen beskriver 

livet som en resa genom erfarenheter och använder sig av vattenmetaforen för att förklara 

psykisk ohälsa. Livet ses som en seglats där det vid olika tidpunkter kan blåsa upp till storm, 

båten kan gå på grund och kapsejsa, vatten kan börja läcka in och medföra risk att drunkna. 

Detta kan förstås som att uppleva en kris eller riskera att kollapsa/bryta samman. Det är 

detta som ofta händer med patienter med BPD när de hamnar i slutenvård och med hjälp av 

teorin kan dessa situationer förstås på ett annat sätt i stället för att som i många fall tolka 

patienternas agerande som uppmärksamhetssökande och inte hjälpsökande. Att få tid att 

läka, hjälp och vård beskrivs som att ledas till en säker hamn för reparation för att sedan när 

båten är hel igen kunna segla vidare vilket drar uppmärksamheten bort från diagnosticering 

och förutfattade meningar och i stället fokuserar på vad det är i patientens liv som inte 

fungerar just där och då. Inriktningen i Tidvattenmodellen är inte på vad som har föranlett 

en kris utan teorin siktar på att använda sig av den erfarenhet personen har om sitt liv och 

det sätt hen förstått det på för att identifiera nästa steg för att komma vidare. Inte heller 

anses det att den psykiska ohälsan som beskrivs som livsproblem med svårigheter och 

begränsningar i det dagliga livet är ett problem som sjuksköterskor eller andra professioner 

kan åtgärda, rätta till eller lösa åt patienterna. Tidvattenmodellen för tillbaka fokus till 

personen och dennes erfarenhet av svårigheter, vad personen anser att hen behöver. 

Modellen betonar hur viktigt det är att sjuksköterskan engagerar sig med patienten för att 

bygga en äkta relation för att börja ta reda på patientens livsproblem.  

Barker och Buchanan-Barker (2005) menar att förändring och utveckling sker med små steg 

som kan vara svåra att uppmärksamma och att en av sjuksköterskans uppgifter är att hjälpa 

patienten att se vad som hänt och vad som pågår i nuet och hjälpa patienten att använda det 

för att utvecklas. Tidvattenmodellen syftar till att uppmärksamma hur personen förstår det 

som händer och vilka val personen gör för att hantera det som händer just nu. 

Sjuksköterskan tar tillsammans med patienten reda på vad som behöver göras för att komma 

igenom de aktuella livsproblemen genom att hjälpa patienten att fatta beslut som kan leda 

hen i rätt riktning igen. Om omvårdnaden ska kunna lindra behöver den fokuseras på att 

identifiera vad som behöver tas itu med, vad som behöver fås rätsida på, överkommas eller 

anpassas till de livsproblem som associeras med vad som kan kallas mental ohälsa eller 
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psykisk störning. En av Tidvattenmodellens principer för funktionen av den terapeutiska 

relationen handlar om att sjuksköterskan försöker ta reda på exakt vad personen tänker, 

känner och vet om sig själv och vilket problem det än må vara som förde personen till hälso- 

och sjukvården från början. Att få berätta sin livsberättelse och reflektera kring sina levda 

erfarenheter är otroligt viktigt i resan mot återhämtning. Detta är något som kan anses extra 

viktigt när det kommer till omvårdnaden av patienter med BPD då de ofta har svårt att 

reglera sina känslor och sätta ord på vad de känner. Genom att stötta personen att utveckla 

medvetenhet om sina styrkor och svagheter kan även en tro på sig själv och sin förmåga att 

hjälpa sig själv utvecklas (Barker & Buchanan-Barker, 2005).  

Barker och Buchanan-Barker (2005) har i sin teori utvecklat 10 åtaganden som de anser vara 

av särskild vikt i mötet med patienten i psykiatrisk omvårdnad. Dessa 10 åtaganden följs av 

färdigheter lämpliga att utveckla för att bekräfta dessa åtaganden. I denna studie har tre 

åtaganden identifierats som extra viktiga för att tillsammans bidra till hur patienters 

upplevelser av omvårdnad i slutenvård kan förstås i ljuset av teorin. Att ge tid som gåva, att 

bli lärjunge och att komma ihåg att förändring är konstant kombinerar delar av teorin som 

bottnar i att sätta personen i centrum och hela tiden utgå från patientens perspektiv. Detta är 

viktigt att lyfta fram i omvårdnaden kring dessa patienter då tidigare forskning visat att 

patienter med BPD tenderar att inte känna sig sedda och hörda och till och med överkörda i 

beslutsfattandet av hur omvårdnaden bäst utformas. Att hjälpa patienten att uppmärksamma 

hur de trots lidande ändå tar steg i rätt riktning kan minska känslor av hopplöshet som 

framkommit i tidigare forskning. 

2.5 Problemformulering 

Baserat på tidigare forskning uppfattas vårdandet av patienter med BPD många gånger som 

svårt. Det finns många olika uppfattningar om den här gruppen av patienter bland annat att 

de är manipulativa, att de skadar sig själva för att få uppmärksamhet och att de blir 

hospitaliserade av psykiatrisk slutenvård. Forskning beskriver även sjuksköterskors känslor 

av att behöva vara på sin vakt kring denna patientgrupp, att patienterna inte går att lita på 

och att de har dolda motiv. Det framkommer åsikter om hopplöshet, att det inte finns något 

sjuksköterskan kan göra eftersom patienten inte blir ”frisk” vilket leder till frustration. 

Sjuksköterskorna upplever vidare att patienterna försöker splittra arbetsgruppen genom att 

dela in personalen i det som brukar benämnas som ”vita” och ”svarta”, där ena gruppen 

favoriseras och den andra ogillas vilket tär på personalen.  

Forskning har även visat hur detta speglat sig i den bild patienterna målat upp om hur de tror 

att de uppfattats av vårdare och vilka erfarenheter de själva haft av att vara patienter och i 

behov av omvårdnad. Det framkom att patienterna känt sig stigmatiserade av diagnosen och 

att den legat i vägen för goda relationer med vårdpersonal. Att de känt sig orättvist 

behandlade och att det många gånger saknats ett genuint intresse från vårdpersonalen att se 

dem som de människor de var och lyssna på vad de haft att säga. Trots detta söker patienter 

med denna problematik vård, med vetskap om att de riskerar att bli dåligt bemötta vilket 

leder till att de många gånger känner att de inte är värda slutenvård. Och trots att 
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forskningen pekat på hur patienter med BPD skulle vilja bli bemötta för att känna att 

slutenvården är till stöd brister det på många håll. Sjuksköterskor har berättat om sina 

erfarenheter dels av hur de ansett att dessa patienter var men även om den kunskap de ansett 

att de själva saknat. Detta pekar på att sjuksköterskors okunskap leder till att patienter med 

BPD upplever att de blir felaktigt behandlade och att detta sedan påverkar deras förmåga att 

våga öppna upp sig och dela med sig av sina tankar och känslor. Resultatet blir att 

patienterna inte orkar kämpa för att visa sitt rätta jag vilket leder till att personalen får vatten 

på sin kvarn angående deras uppfattningar om hur patienter med BPD är. Detta visar på hur 

personal som sörjer för att patienter i den psykiatriska slutenvården får god omvårdnad 

behöver nå en annan förståelse för hur de kan stötta dessa patienter på ett fruktbart sätt. För 

att få en förståelse för hur omvårdnaden i slutenvård ur ett vårdvetenskapligt perspektiv kan 

upplevas vara till stöd för patienter med BPD används Barker och Buchanan Barkers (2005) 

tidvattenmodell. Denna modell drar fokus från diagnoser till den personcentrerade vården 

där patienten ses som den som är expert på sitt liv och att vårdpersonal kan lära av patienten. 

Detta till skillnad mot det den tidigare forskningen visat om att personal haft förutfattade 

meningar om denna patientgrupp och vad som varit till hjälp för patienter med BPD. Genom 

att ur ett patientperspektiv belysa vad det är i omvårdnaden som fungerar och som kan 

förstärkas och vad det är som fungerar sämre och behöver justeras kan riktning ges till hur 

omvårdnaden kan utvecklas. Detta skulle kunna minska patienternas vårdlidande med 

möjlighet att på bästa sätt hjälpa patienterna att hantera sina levda erfarenheter av sjukdom 

och lidande. Det skulle även kunna minska slitningar i arbetsgruppen och förbättra 

samarbete när personalen får kännedom om vad patienterna upplever som stödjande. Vilket 

kan leda till en ökad trygghet både för patienten och personal. 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva hur patienter med diagnos borderline 

personlighetsstörning erfar stöd i omvårdnaden i psykiatrisk slutenvård. 

 Vad i omvårdnaden upplevs stödjande? 

 Vad i omvårdnaden upplevs som icke-stödjande? 

4 METOD 

Metodavsnittet delas in i design, urval, datainsamling och analys av data. Här redovisas även 

forskningsetiska ställningstaganden. 
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4.1 Design 

Kvalitativ design med induktiv ansats har valts för att svara på syftet i denna studie. 

Kvalitativ design används när en studie syftar till att beskriva ett fenomen med hjälp av 

människors berättelser, upplevelser och erfarenheter (Henricson & Billhult, 2017) och enligt 

Hartman (2004) för att få förståelse för människans livsvärld och det sätt på vilket hen 

förstår sig själv och sin omgivning. Med induktiv ansats söks mönster i insamlade data. 

Under analysprocessen framträder skillnader och likheter. Dessa kategoriseras sedan med 

olika nivåer av abstraktion och tolkning. Den induktiva ansatsen innebär rörelse från det som 

är påtagligt och karaktäristiskt till det mer diffusa och övergripande. Data kan sedan förstås i 

relation till teorin (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Analysprocessen kommer att 

följa beskrivningen av Graneheim och Lundman (2004). 

4.2 Urval  

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) brukar antalet intervjuer i vanliga studier ligga kring 15 

+/- 10. I denna studie består urvalet av fem forskningspersoner varav en valde att avsluta 

deltagandet efter halva intervjun. Detta då frågorna fick henne att tänka på sådant som 

väckte svåra känslor till liv. Dock gavs tillåtelse till att den hittills insamlade datan fick 

användas i studien. Kvale och Brinkmann (2014) skriver vidare att det inte är antalet 

intervjuer som bestämmer graden av vetenskaplighet utan hävdar att mycket är vunnet 

genom att i stället noggrant förbereda intervjuerna och lägga mer tid på analysen av dem. 

Henricson och Billhult (2017) tar även upp att det kan vara av vikt att intervjua färre 

forskningspersoner som har möjlighet att på ett nyanserat sätt berätta om och beskriva 

erfarenheter kring det fenomen som studeras än fler som endast kan ge ytliga beskrivningar. 

Målet med denna studie är inte att resultatet ska kunna generaliseras till en större population 

varför ett större urval inte är nödvändigt. Dessutom bäddar ett mindre urval för större 

möjligheter att göra noggranna tolkningar. 

Forskningspersoner till denna studie har rekryterats via sociala medier så som Instagram och 

olika bloggar. Detta tillvägagångssätt valdes då det inte gavs möjlighet att intervjua patienter 

via de tilltänkta öppenvårdsmottagningarna. Forskningspersonerna identifierades med hjälp 

av sökordet ”personlighetsstörning” på internet och i Instagram. Sammanlagt tillfrågades 20 

personer med bifogat missivbrev varav fem tackade ja till att delta i studien. Dessa fem 

forskningspersoner har intervjuats varav en valde att avsluta sitt deltagande efter cirka halva 

intervjun. Samtliga forskningspersoner var av kvinnligt kön och inom ett åldersspann på 25–

35 år. Geografiskt område är oklart då forskningspersonerna inte tillfrågades om detta för att 

stärka deras konfidentialitet och för att det ej ansågs som relevant för studiens syfte. 

Inklusionskriterier: 

 Personer diagnosticerade med borderline personlighetsstörning alternativt 
emotionellt instabil personlighetsstörning som haft erfarenheter av att vårdas i 
slutenvård. 

 Personer över 18 år. 
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 Personer som kommunicerat på svenska. 
 

Exklusionskriterier: 

 Personer som inte varit aktiva i blogg eller på instagram de senaste två åren.  

 Att patienten under intervjutillfället vårdats inneliggande 

4.3 Datainsamling  

Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer då studien syftat till att få en 

djupare förståelse för patienters erfarenheter (Henricson & Billhult, 2017). Intervjuerna 

stöddes av en i förväg författad intervjuguide, se bilaga A. Detta för att säkerställa att alla 

forskningspersoner givits möjlighet att svara på samma frågor. Dessa frågor har varit öppna 

med avsikt att få forskningspersonerna att med egna ord beskriva sina upplevelser och 

erfarenheter av det fenomen studien syftat till. Vidare har följdfrågor ställts för att ge 

forskningspersonerna möjlighet att utveckla och fördjupa innehållet, och för att tydliggöra 

oklarheter. Intervjuerna varade mellan 30 och 60 minuter och genomfördes som videosamtal 

med hjälp av Skype, Facetime eller Messenger. Detta för att få intervjusituationen så 

autentisk som möjligt och för att få ta del av ansiktsuttryck och kroppsspråk. Skype och Face 

Time är program för överförandet av röstsamtal via datornätverk och Facebook Messenger är 

en chatt-app och -program som tillhandahåller text- och talkommunikation. Intervjuerna 

spelades in med diktafon via mobiltelefon och texten transkriberades i en lösenordskyddad 

dator. Intervjuerna avidentifierades med hjälp av koder och raderas och förstörs när studien 

godkänts. Neville, Adams och Cook (2015) beskrev att kvalitativa studier vanligtvis kräver en 

närhet mellan deltagare och intervjuare ansikte mot ansikte men genom att byta från en 

fysisk mötesplats till en internetbaserad så kan de geografiska begränsningarna överkommas. 

4.4 Analys av data 

Bearbetning av data har följt Graneheim och Lundmans (2004) metod för kvalitativ 

innehållsanalys. Texten lästes ett antal gånger för att skapa en helhetsuppfattning och 

därefter plockades delar av text som svarat mot syftet ut och bildade så kallade 

meningsenheter bestående av ett antal ord, meningar eller stycken med gemensamt innehåll. 

Dessa enheter reducerades vidare genom kondensering vilket innebar att texten förkortats 

till att innehålla det mest väsentliga vilket sedan låg till grund för kodningen. Genom 

abstraktion bortsågs det från det oväsentliga så att innehållet kunde beskrivas och tolkas på 

en högre abstraktionsnivå. Därefter kodades materialet med ett ord eller några 

sammanhängande ord om det huvudsakliga innehållet. De koder med snarlik innebörd 

grupperades sedan på ett mer överskådligt vis i subkategorier som sedan kunde nyansera 

innehållet i de övergripande kategorierna. Detta medförde att materialet kunde ses ur en 

annan synvinkel och svara på tolkningen av vad texten handlade om. En kod som fanns i en 

kategori fick inte passa i någon av de övriga kategorierna, och inte heller fick någon kod 

hamna mellan två kategorier. Detta för att ingen text utesluts baserat på att ingen kategori 
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passat för just den koden. Kartläggning av analysprocessen med exempel ur analysmatris 

presenteras i tabell 1. 

Tabell 1. Utdrag ur analysmatris 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Det var väl just 

det att de 

lyssnade på mig 

och tog mig på 

allvar 

De lyssnade och 

tog mig på allvar 

Tog mig på 

allvar  

 

 Att bli sedd för 

den jag är 

Men han tyckte 

väl mer att ja nu 

så kom du ju hit, 

då vill du ju inte 

dö. Så då skrevs 

jag hem dagen 

efter. 

Söker man 

frivilligt vill man 

inte dö. 

Om frivilligt 

behövs inte 

vård. 

 

Att aldrig vara 

tillräckligt sjuk 

 

 

 

Att känna sig 

maktlös 

Så då tyckte de, 

nej du får vänta 

tills du får en tid 

för vi kan inte 

göra någonting 

här. 

Det finns inget 

att göra i 

slutenvård för 

patienter med 

Borderline 

Personal tycker 

inte att 

slutenvård 

hjälper  

Att personalen 

tycker att de 

vet vad som är 

bäst 

Att känna sig 

maktlös 

Ofta så säger de 

liksom allt det 

värsta det som 

man liksom inte 

ska säga. 

De säger fel 

saker som sårar 

Säger sånt som 

sårar  

 

Att bli bemött 

på ett 

förnedrande 

sätt  

Att få sin 

värdighet 

kränkt 

eftersom den här 

diagnosen ofta 

anses som att 

man är jobbig 

och manipulativ  

Med BPD är man 

jobbig och 

manipulativ 

Jobbig och 

manipulativ 

 

 

--- 

Att mötas av 

fördomar 

Man bara får 

vara där så länge 

man behöver det 

är liksom lugnt 

och tryggt, att 

man får göra 

saker i sin egen 

takt. 

Att få vara kvar 

så länge man 

behöver och göra 

saker i sin egen 

takt 

Att få stanna 

och göra saker i 

egen takt. 

Att få uppleva 

genuin omsorg 

 

Att längta efter 

något mer 
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4.5 Etiska ställningstaganden 

I denna studie hanterades följande forskningsetiska krav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). 

Informationskravet innebar att forskningspersonerna fick information både muntligt och 

skriftligt. Ett missivbrev skickades ut till forskningspersonerna med information om att 

deltagandet var frivilligt, vad syftet med studien var och hur resultatet kommer redovisas 

samt vart forskningspersonerna kunde vända sig om de hade några frågor. Samtyckeskravet 

säkerställdes med ett formulär bifogat i missivbrevet, bilaga B, där det framgick att 

forskningspersonen när som helst hade rätt att avbryta deltagandet i studien utan 

konsekvenser och att en underskrift innebar godkännande av deltagande i studien. Kravet om 

konfidentialitet uppfylldes genom att varje forskningsperson tilldelades en kod för 

avidentifiering. Data som framkom under studien har redovisats så att det inte går att 

härleda informationen tillbaka till enskilda forskningspersoner eller som genom beskrivning 

möjliggör identifiering. Forskningspersonerna som i denna studie identifierades via sociala 

medier har ytterligare anonymitet eftersom de skapat användarnamn eller alias som inte 

säger något om vilka de är. De blev i studien inte heller tillfrågade om namn eller bostadsort. 

Alla personuppgifter och allt material förvarades i en lösenordsskyddad dator som förvarats 

inlåst under studien. Nyttjandekravet säkrades genom att inhämtade uppgifter endast kom 

att användas i studien och inte i något annat syfte. 

 

Vetenskapsrådet (2017) tar även upp vikten av att ta särskild hänsyn till svaga och utsatta 

grupper. Urvalet i denna studie skulle kunna ses som en sådan grupp varför etiska 

reflektioner förts vid varje moment i forskningsprocessen i enlighet med Damianakis och 

Woodford (2012). Men Vetenskapsrådet lyfter även att det kan vara etiskt oförsvarbart att 

inte fråga sårbara grupper och reflektion fördes kring avvägningen av nyttan av studien 

gentemot eventuellt negativa konsekvenser för forskningspersonerna. Risk fanns att 

intervjuerna skulle kunna väcka negativa känslor hos forskningspersonerna och detta 

hanterades genom att forskningspersonerna under intervjuerna uppmärksammades på att de 

när som helst kunde be om en paus och välja att inte svara om det blev för känslomässigt 

påfrestande. Nyttan identifierades som värdet av att som person bli uppmärksammad som 

någon betydelsefull och få möjlighet att göra sin röst hörd. Att ses som en resurs med viktig 

information som kan leda till något gott. 

5 RESULTAT 

Resultatet baserar sig på fem intervjuer och analysen av patienters erfarenheter resulterade i 

fem kategorier och sex subkategorier som fångat kärnan i de budskap som framkommit 

under intervjuerna. Dessa presenteras översiktligt i tabell 2. 
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Tabell 2. Kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 

Att bli sedd för den jag är --- 

  

Att få sin värdighet kränkt Att bli bemött förnedrande 

 Att inte bli tagen på allvar 

Att känna sig maktlös Att aldrig vara sjuk nog 

 Att personalen tycker att de vet vad som är 

bäst 

Att mötas av fördomar --- 

  

Att längta efter något mer Önskan om att mötas av kompetens  

 Att få uppleva genuin omsorg 

 

5.1 Att bli sedd för den jag är 

Detta handlade om bemötande, som sedan kommit att färga upplevelserna av omvårdnad i 

slutenvård både positivt och negativt. De positiva uttryckte inte några revolutionerande 

upptäckter som kräver stora resurser utan kunde handla om små saker med desto större 

betydelse. 

Men när de gör liksom det här lilla extra. Det kan va liksom ja men det där med att ta med 

mig ut fast det inte är röktid eller ge mig en macka fast det är natt och jag inte kan sova, fråga 

om jag vill prata eller ta en promenad (2) 

Det som varit stödjande i omvårdnaden vid slutenvård kan förstås som att personalen varit 

genuint intresserade av hur forskningspersonerna mått. Att de haft en vilja att ge av sig själva 

för att nå en större förståelse för vad som rört sig inom och kring forskningspersonerna. 

Detta kunde gestalta sig som att personalen ställde frågor och att de försökte förstå och 

hjälpa, till exempel genom att komma med förslag och för att sedan tillsammans med 

forskningspersonerna försöka hitta lösningar på aktuella problem.  

De har alltid varit förstående för att jag är invecklad och har svårt för vissa saker som kanske 

ingen annan har. (5) 

I denna kategori belystes vikten av stöd vilket kunde handla om möjlighet att få prata med 

personalen och att det ibland inte behövdes så mycket mer än så för att forskningspersonerna 
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skulle känna sig bättre. Att sitta tillsammans med personalen och umgås som vanliga 

människor var viktigt. Att bli uppmärksammad och erbjuden stöd utan att ha behövt be om 

det uppgavs som att bli sedd och bekräftad. 

Personalen frågade spontant hur man mådde (2) 

En annan del som framkom var den trygghet det innebar att få stanna på avdelningen länge 

nog för att faktiskt känna sig bättre och redo att fortsätta sin resa framåt. Att det fanns en 

villkorslöshet där det var tillåtet att uppleva bakslag utan att samtidigt känna stress över att 

snabbt må bättre. 

Det räckte ju med att jag egentligen var där och kände att jag hade en trygghet i att jag får 

stanna så länge jag behöver liksom (1) 

Att känna sig respekterad och unik som person kunde handla om delaktighet i planering och 

att känna sig sedd och hörd vilket medförde känslor av att bli tagen på allvar. 

5.2 Att få sin värdighet kränkt 

Att få sin värdighet kränkt bottnade i ett bemötande som gav känslor av att inte vara värd den 

omvårdnad forskningspersonerna sökt och haft behov av. Detta visade sig som känslor av att 

ta upp plats på avdelningen för någon som kanske behövde den bättre och av att känna sig 

som en belastning.  

5.2.1 Att bli bemött förnedrande 

I denna subkategori framträder en del av det som varit icke stödjande i omvårdnaden. Det 

har rört sig om känslor av att bli sviken och känna sig oönskad. Att bli utlämnad till ett öde 

forskningspersonerna upplevt att de inte haft någon förmåga att påverka.  

Slussades tillbaka till min hemstad med orden ekandes i mitt huvud: du är ett hopplöst fall, 

du är sjukare än vi trodde, ingen kan hjälpa dig (4) 

Ett förnedrande bemötande kan också handla om att personalen tappar tålamodet och får 

personen att känna sig som någon som är svårhanterlig och besvärlig. Men även om 

personalens frustration över att inte kunna bota. I denna kategori framkom även upplevelser 

av ett bemötande som gjort mer skada än nytta och som lagt sten på börda i en väldigt utsatt 

situation. 

Han skrek att han var jävligt trött på mig och att han inte orkade med mig längre (5) 

Resultatet i denna subkategori stod även för att bli bemött på ett sätt som innebar känslor av 

att tvivla på sitt eget värde. Det ledde till att forskningspersonerna ångrat att de sökt vård och 

konstaterat att de mådde bättre hemma, innan de sökte. 

Och ibland mår jag ju liksom sämre när jag är där än när jag var hemma och kände att jag 

behövde hjälp. Och det känns ju inte som att det ska vara så (2) 
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Resultatet visade även upplevelser av att personalen uttryckte och visade en ovilja mot att 

hjälpa och hur detta ledde till känslor av att vara en belastning och till besvär vilket inte 

främjade deras återhämtning. 

Men jag kämpar ju liksom för att må bättre och liksom berätta för dem vad jag behöver och 

vad jag vill ha och då känns det ju som att jag får en smäll på näsan eller vad man ska säga 

när de inte lyssnar på mig (1) 

Att bli bemött på ett förnedrande sätt och därmed få sin värdighet kränkt rörde sig även om 

att försöka ge uttryck för behov och hur det smärtade när de inte fick något gehör från 

personalen. Att de med stoltheten i behåll vågat blotta sig själva för att sedan känna sig 

avvisade och utelämnade till att ensamma försöka förstå och hantera sina känslor. Att inte 

vara värda att hörsammas. 

5.2.2 Att inte bli tagen på allvar 

Mycket av det som kom fram i intervjuerna handlade om att inte bli lyssnad till och att känna 

hopplöshet över det. Forskningspersonerna talade om hur de kände att det var lönlöst att ens 

försöka göra sig hörd och sedd och att det fanns upplevelser av att inte bli uppmärksammad 

om man inte tog plats och tog för sig.  

Var jag mig själv, lugn och ganska reserverad, så fanns det inte någon som såg efter mig på 

avdelningen. Syntes man inte så fanns man inte (4) 

I resultatet framkom även att forskningspersonerna upplevt sig försummade. Detta visade sig 

som känslor av att inte bli varken sedda eller hörda och hur det påverkade deras tro på 

framtiden. Att det väckt känslor av uppgivenhet och desperation. Forskningspersonerna 

beskrev hur de kände sig totalt övergivna och utlämnade utan att veta hur de skulle hantera 

sina svårigheter och komma vidare. 

Jag kände från det här liksom, den här händelsen som hade skett liksom på avdelningen så 

kändes det som att jag hade inget hopp liksom. Om inte ens de kan hjälpa mig vem ska då 

hjälpa mig (1) 

Forskningspersonerna berättade även om hur de upplevde att personalen tappade hoppet om 

dem och att det fanns något dubbelt i hopplösheten. När personalen gav upp hoppet om dem 

blev lidandet dubbelt så svårt att bära. Att inte bli tagen på allvar innebar känslor av att inte 

vara värd att tas på allvar. Inget intresse fanns för att höra på dem och det de sa var inget 

som var av värde för personalen. Det spelade ingen roll vad de sa för det var ingen som tog 

dem på allvar vilket kränkte deras värdighet. 

5.3 Att känna sig maktlös 

Det denna kategori handlar om är hur forskningspersonerna beskrev känslor av att falla 

mellan två stolar vilket satte dem i en omöjlig sits utan några förutsättningar att få sina behov 

tillgodosedda vilket ledde till känslor av maktlöshet. Det faktum att de hade diagnosen BPD 

ansågs som lika med att inget fanns att erbjuda i slutenvård utan att den enda förhoppning 
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dessa forskningspersoner hade att förlita sig till var att någon gång få tillgång till behandling i 

öppenvård vilket för många innebar orimliga väntetider. 

5.3.1 Att aldrig vara sjuk nog 

Sen när jag sökte psykakuten då jag hade diagnos på pappret då tyckte de ju att allt mitt 

mående det beror bara på diagnosen. Vänta till du får, för då stod jag i kö till DBT (3) 

Det framkom tydligt i intervjuerna att när forskningspersonerna försökt ta ansvar genom att 

söka vård själva så resulterade det i att de uppfattades som friska nog att inte vara i behov av 

omvårdnad i slutenvård vilket ledde till känslor av maktlöshet. De beskrev hur de kämpade 

för att få må bättre men att de upplevde att det inte spelade någon roll vad de gjorde för att 

de i alla fall inte kunde ”vinna”. 

Jag försökte be om hjälp i tid och visa att jag ville samarbeta, men ber man om hjälp själv så 

verkar det som att man är tillräckligt frisk för att söka själv och då inte är tillräckligt sjuk (4) 

Forskningspersonerna uppgav att de erfor att den enda porten in till slutenvård var genom 

tvångsvård. Att det endast var när beslut fattats att vården skulle ske via lagen om psykiatrisk 

tvångsvård som det fanns en möjlighet att få hjälp. Det fanns en maktlöshet i att försöka få 

omvårdnad genom frivillig inläggning vilket ansågs som meningslöst. Detta innebar att de 

antingen väntade tills de utsatt sig för något allvarligt som till exempel intoxikation eller 

självskadande alternativt genom att vara utåtagerande för att bli sedda och tagna på allvar. 

Om jag ska dit igen ska det vara på tvång för det är i alla fall bara då man får hjälp (1) 

Om de mot förmodan beviljades omvårdnad i slutenvård infann sig en känsla av att vara på 

nåder och stor stress över att när som helst kunna komma att bli utskrivna igen. Det 

framkom att även om en behandlingsplan gjorts upp så fanns inga garantier. Nya beslut 

kunde när som helst fattas som tillintetgjorde allt de haft förhoppningar till. Detta i 

kombination med att personalen många gånger tyckte att det var fel att de var inlagda 

upplevdes som paradoxalt. 

Fast även då, fast det var det bästa tillfället så var det ju, så fanns det fortfarande personal 

som tyckte att, som tyckte att och sa det till mig också att läkaren gjorde fel och att det var 

vansinne att jag skulle stanna där liksom. Fast jag var där så himla länge och de tyckte att, 

några som tyckte att vi måste få ut dig härifrån nu snart liksom, det var ju jättestressande att 

höra (1) 

Vidare lyftes kravet om samarbete och att om forskningspersonerna inte ville ta emot hjälp så 

fanns åsikter hos personalen att de inte behövde vara i slutenvård. Så även vid de tillfällen 

som forskningspersonerna upplevt omvården som stödjande låg där en skugga av oro i 

luften. En maktlöshet och oro över att inte veta vad som låg i framtiden, hur det skulle gå för 

dem, om de skulle få stanna tills de kände sig redo eller motas ut på svajiga ben utan 

stödhjul. 

5.3.2 Att personalen tycker att de vet bäst 

Det som framkom i denna subkategori var maktlösheten över att uppleva att det inte fanns 

något sätt för forskningspersonerna att komma till en samstämmighet med personalen om 
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vad som ansågs vara rätt för dem. De upplevde att personalen hade fasta åsikter om vad som 

var stödjande oberoende av forskningspersonernas individuella behov. 

När jag säger t ex att jag klarar inte av att gå ut ensam så säger de att nej men vi vet vad som 

är bäst för dig det är att du är ute och övar på att vara ute (1) 

Forskningspersonerna upplevde även att mycket ansvar lades på dem själva när de i själva 

verket uttryckte behov av att bli fråntagna ansvaret och kunna vila i att inte behöva kämpa 

för att göra sig förstådda. Att de ålades ansvar de inte kunde hantera spädde ytterligare på 

känslorna av misslyckande.  

Det var som att de inte riktigt förstod att jag, jag hade ju så starka impulser att jag, jag kunde 

ju liksom inte hindra mig själv, det var ju därför jag var där (4) 

Ur intervjuerna kunde det även skönjas att det fanns åsikter om att inläggning i slutenvård av 

personalen uppfattades som en flykt från verkligheten och att detta inte ansågs som 

välgörande behandling. Forskningspersonerna upplevde att det hela tiden låg en press över 

att behöva anstränga sig för att må bättre. 

Jag kommer också ihåg ordagrant vad en av i personalen sa innan det här, att du kan ju inte 

gömma dig på avdelningen liksom i all evighet och det är ju klart att jag fattar det liksom 

men just nu är det som sagt akut liksom (3) 

Förutom åsikter om att slutenvård inte är hjälpsamt för patienter med BPD och inte om 

forskningspersonerna var negativt inställda till den vård som erbjöds kunde 

forskningspersonerna dessutom känna att personalen hade åsikter om hur deras tid på 

avdelningen borde se ut. 

Man får höra att det ska vara korta inläggningar för att man inte ska ha det för bra. Man får 

ju alla måltider serverade och så (1) 

Så att erbjudas omvårdnad inom slutenvård skulle enligt personalen inte vara så mycket till 

vila och stöd utan att vid minsta tecken på förbättring skulle ställning tas till om 

forskningspersonerna var i behov av omvårdnad vilket gav känslor att inte ha någon makt att 

vara delaktiga i planeringen och utformandet av omvårdnaden. 

5.4 Att mötas av fördomar 

Forskningspersonerna beskrev hur de upplevde att de blev bemötta i relation till sin diagnos 

och det framkom upplevelser av att diagnosen stod i vägen för god omvårdnad på grund av 

att den försvårade möjligheterna att bli berättigad slutenvård. Detta i enlighet med det som 

tidigare framkommit där personal uttryckt förutfattade meningar om att patientgruppen som 

sådan inte haft något att vinna på att vara inlagd i slutenvård. Porten in till slutenvård 

upplevdes vara stängd för dem med BPD-diagnos eftersom det fanns en vårdkultur starkt 

rotad om att det inte finns någonting som forskningspersonerna kunde få hjälp med inom 

slutenvård utan meningar om att det enda hjälpsamma var terapi i någon form.  
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Men man upplevs som ganska jobbig patient redan innan man läggs in och de hör att någon 

med den diagnosen ska komma in så redan då har de bestämt sig att det här blir jobbigt (3) 

Forskningspersonerna upplevde även att personalen redan innan de kommit till avdelningen 

bestämt sig för hur de var som personer och så att de uttryckte förvåning när det de hade 

förväntat sig inte stämde. 

Alltså det märks väl på attityden. Ehm, eller om man visar att man är ganska trevlig så kan 

de mer såhär åh du var ju jättelättpratsam och trevlig, det förväntade jag mig inte (5) 

Forskningspersonerna kände att när de väl fått sin diagnos ”på papper” försvann deras 

möjligheter till hjälpande och stödjande omvårdnad i slutenvård relaterat till de förutfattade 

meningar som florerade i personalgruppen. Såväl som att det fanns fördomar om hur man 

som person är med BPD så fanns även fördomar om vad som går att göra för dessa personer 

och även vad som ansågs vara bäst för dem. Detta var inte sett ur ett personcentrerat 

perspektiv utan ett mer kollektivt synsätt om hur alla med denna diagnos är och fungerar.  

5.5 Att längta efter något mer 

I resultatet framkom även en längtan efter genuin omsorg. Forskningspersonerna kände även 

att de inte blev förstådda och önskade att personalen skulle ha mer kunskap om hur det är att 

leva med BPD.  

5.5.1 Att mötas av kompetens 

Alla forskningspersoner talade om att de ansåg att personalen saknade tillräcklig kunskap för 

att kunna bemöta dem på ett stödjande sätt. Detta sagt med en tro om att personalens 

kunskap skulle kunnat spela roll för huruvida omvårdnaden inom slutenvård varit till stöd 

eller ej. 

Sen skulle jag vilja att personalen hade mer kunskap om hur det är att ha denna diagnos och 
hur vi funkar (3) 
 

Att forskningspersonerna upplevde att personalen saknade kunskap ansågs ställa till problem 

eftersom många kände sig felbehandlade relaterat till den okunskap de kände sig omgärdade 

av. En önskan fanns om att få tala med personal som varit mer insatt i deras problematik. 

 
Eh, en annan sak som jag saknar är det att personalen som jobbar där, jag vet inte hur det 

ligger till men det känns som att de flesta som jobbar där inte har någon utbildning 

överhuvudtaget i samtalsstöd liksom, eh det som att de, de har inga grundläggande 

terapeutiska egenskaper (1) 

Det framkom att forskningspersonerna kände det som att personalen endast besatt lite 

kunskap om hur personer med BPD fungerar och ibland även osäkerhet ifall 

omvårdnadspersonalen hade någon utbildning över huvud taget kring de problem deras 

diagnos medförde. 
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5.5.2 Att få uppleva genuin omsorg 

Denna kategori kunde handla om önskan om en lyhörd personal som uppmärksammade 

även när forskningspersonerna varken syntes eller hördes. 

Det handlade även om önskan att personalen skulle lyssna på dem och försöka tänka sig in i 

hur de hade det. Att personalen skulle se till individen och vara mer flexibla med möjlighet 

att se bortom avdelningsrutiner. Önskan om förståelse uttalades och en längtan efter att bara 

få vara, utan att tvingas till aktiviteter personalen tyckte var lämpliga. 

Att de kanske är lite mer tillåtande, ok du mår dåligt och du orkar inte vara ute i allrummet 

och prata med folk liksom det det är ok, du får vara här inne och vila. Det hade ju varit skönt 

(1) 

Ett bra bemötande eftersöktes och forskningspersonerna beskrev att förbättrad 

kommunikation mellan dem och personalen skulle underlätta vistelsen på avdelningen och 

uppfattas som stödjande. Det framkom även önskemål om att personalen skulle ha modet att 

närma sig de svåra frågorna. Om inte personalen vågade fråga fann forskningspersonerna ej 

heller mod att tala om sina innersta mörka tankar. Av vikt var även känslan av att det de 

yppade skulle mottas på ett sätt som främjade den fortsatta relationen. 

Att de vågar fråga hur det är liksom och inte döma när man berättar något man känner eller 

tänker (4) 

Det som också framkom var en längtan efter trygghet. Att få känna säkerhet i att få vara och 

göra saker i sin egen takt. Men även önskemål om en omvårdnad som rymde något mer än 

till största del mediciner och läkarsamtal. Tankar om att få utnyttja tiden på avdelningen till 

mer än att vänta.  

För att ibland så är det att man bara sitter av tiden där och hoppas på att man ska må bättre. 

Så mer aktiv hjälp hade jag tyckt var bra (3) 

När forskningspersonerna fritt fick beskriva hur den ultimata omvårdnaden i slutenvård 

skulle se ut visade det sig att det inte handlade om stora projekt som krävde omfattande 

förändringar. Det var snarare de små guldkornen bestående av mellanmänsklig närhet som 

varit avgörande för huruvida omvårdnaden upplevts som stödjande eller inte.  

6 DISKUSSION 

I metoddiskussionen diskuteras den valda metodens lämplighet i förhållande till studiens 

syfte och resultat. Detta avsnitt innehåller även diskussion kring etiska frågor. Därefter följer 

en diskussion där tidigare forskning jämförs med resultatet ur tidvattenmodellens 

perspektiv.  
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6.1 Metoddiskussion 

Som metod har intervjuer använts. Avsikten med en intervju är att nå beskrivande 

information om hur människor upplever olika delar av sin livssituation och en kvalitativ 

intervju har som mål att ge insikt i olika erfarenheter, känslor och tankar (Hartman, 2004; 

Henricson & Billhult, 2017) vilket var lämpligt för att svara på syftet i denna studie.  

6.1.1 Datainsamling 

Fördelar med intervjuer är att frågor och ämnen som tas upp är öppna och flexibla där det är 

forskningspersonen som bestämmer hur de ska besvaras i stället för att som vid 

enkätundersökning styras. Det är en interaktiv relation mellan intervjuare och 

forskningsperson där det är möjligt att komma in på känslor och motiv i och med att det 

finns utrymme för förtydligande och utveckling genom uppföljningsfrågor som till exempel 

att be personen berätta mer eller förklara tydligare. Den halvstrukturerade intervjun är 

flexibel och ger en jämnvikt mellan öppenhet och struktur. Graden av struktur underlättar 

när materialet sedan ska analyseras. Nackdelar är att metoden kräver mycket tid, både för 

transkription och analys vilket begränsar urvalet. Vidare är det en subjektiv teknik vilket 

medför att risken för bias ökar (Hartman, 2004; Henricson & Billhult, 2017). En nackdel med 

intervjuer ansikte mot ansikte kan vara att forskningspersonen inte har samma möjlighet att 

fundera över hur svaren ska formuleras. Dock kan detta kompenseras genom följdfrågor för 

att fördjupa svaren till att innefatta sådant som kanske skulle framkommit vid exempelvis 

öppna frågor i en enkätundersökning. Med i beräkningen bör även tas att intervjuaren i 

någon mån påverkar forskningspersonen och att kunskap om intervjuande påverkar, samt 

förmågan att få forskningspersonen avslappnad. 

6.1.2 Urval 

Utmaningen i planeringsfasen i en kvalitativ studie är enligt Graneheim, Lindgren och 

Lundman (2017) rekryteringen av forskningspersoner. För att en studie ska anses som 

trovärdig behöver forskningspersoner med erfarenheter av det studerade fenomenet 

identifieras. De behöver även ha förmåga att delge sina berättelser. Av vikt är även att antalet 

forskningspersoner genererat tillräckligt med data för att variationer ska kunna identifieras.  

Forskningspersonerna som identifierades via sociala medier som bloggar och konton på 

Instagram matchades med sökordet ”personlighetsstörning” och i de texter de författat sågs 

tydligt att det handlade om det studien syftat till att undersöka samt att 

forskningspersonerna hade god förmåga att uttrycka sig. 20 personer tillfrågades varav fem 

var villiga att delta i studien. Bortfallet skulle kunna bero på att de tillfrågade inte varit aktiva 

i sina bloggar eller konton på Instagram och därmed inte nåtts av information om 

deltagande. En annan aspekt skulle kunna vara att ämnet ansågs som känsligt. Enligt Kvale 

och Brinkman (2014) kan urvalet på fem forskningspersoner ses som tillräckligt.  

Att forskningspersonerna varit anonyma i den bemärkelsen att de själva angett 

användarnamn i de sociala medierna kan medföra en större grad av ärlighet vilket kan öka 

tillförlitligheten av det insamlade materialet. Dock kan en nackdel vara att dessa personer 

inte identifierats som patienter via sjukvården och därmed inte genomgått någon diskussion 
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om lämplighet att delta i studien. Det skulle ur ett annat perspektiv innebära en möjlighet att 

uppge falsk ”identitet” och falska uppgifter. Men i urvalsprocessen gick text i bloggar och 

konton på Instagram igenom i syfte att hitta forskningspersoner lämpliga för att svara på 

syftet i studien. Dessa texter styrkte sedan trovärdigheten i personernas identitet varför det 

inte fanns anledning att anta att resultatet på något sätt fabricerats. 

De forskningspersoner som valde att delta var enbart kvinnor vilket innebär att resultatet 

hade kunnat se annorlunda ut om urvalet bestått även av individer med annan könsidentitet. 

Dock resulterade sökningarna efter deltagare som mötte inklusionskriterierna enbart i 

personer med kvinnlig könsidentitet. Detta skulle kunna bero på att könsfördelningen vid 

denna diagnos till största delen består av individer med kvinnlig könsidentitet. En annan 

möjlighet kan vara att individer med manlig könsidentitet inte i samma utsträckning 

använder sig av sociala medier och därför inte fångats upp. En annan aspekt av detta är även 

att personer som saknar internet eller som inte använder sig av sociala medier inte fått 

komma till tals. Det kan vara personer som till exempel har svårt att uttrycka sig i skrift men 

som kanske kunnat ge målande bilder av sina erfarenheter i själva intervjun. Detta är några 

av nackdelarna med urvalsmetoden i denna studie. Om möjligheten funnits att rekrytera 

forskningspersoner via sjukvårdens patientregister hade de personer som kanske inte valt att 

ta plats och öppet prata om sig själva och sina upplevelser i sociala medier kunnat 

identifieras. En fördel är dock att urvalsprocessen i denna studie med stor geografisk 

utspriddhet ger en större bild av fenomenet än om det endast skett via en 

öppenvårdsmottagning. 

6.1.3 Analys av data 

Den kvalitativa analysen möjliggör att ett fenomen kan förstås på ett nytt sätt genom att ge en 

känslomässig förståelse, egenskaper av det som undersöks eftersträvas. Analysprocessen 

börjar med transkribering. Vid transkription av materialet från intervjuerna förloras talets 

dimensioner som kan förändra betydelsen av orden, till exempel betoningar och tonläge, eller 

vad det betyder att forskningspersonen kanske tvekar inför ett svar (Graneheim & Lundman, 

2017). En svaghet kan vara att det är svårt att värdera resultatens giltighet. Kvalitativ 

forskning innebär att resultatet av en studie kan skilja sig åt beroende på vem som gjort 

tolkningen. Validiteten kan därför bli svag när det är svårt att avgöra huruvida studiens 

resultat verkligen avspeglar det syftet var. För att bedöma trovärdigheten i ett resultat kan 

begreppen trovärdighet, giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet användas (Graneheim & 

Lundman, 2017).  

Giltighet kan beskrivas som att det som var syftet med studien verkligen var det som lyftes 

fram som relevant i resultatet (Graneheim & Lundman, 2017). I denna studie svarar 

resultatet på syftet med studien vilket kan tolkas som att giltigheten varit god. För att stärka 

tillförlitligheten i en studie behöver analysarbetet vara tydligt beskrivet. Genom att 

identifiera meningsenheter som kondenserats till koder har reflektion skett genom hela 

analysprocessen. Vidare även i arbetet att hitta mönster och kategorisera de olika koderna 

har tolkning av mening skett om och om igen. Analysarbetet har systematiskt följt de steg 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) använt för att tillförlitligheten ska bli så stor som 

möjligt.  
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Det finns olika uppfattningar om huruvida förförståelsen ska användas i tolkningen eller inte 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Det skapas oundvikligen någon form av tolkande 

konstruktion av vad forskningspersonen berättar och denna subjektiva dimension måste 

beaktas. Likväl måste förförståelse eller förutfattade meningar beaktas. All ny kunskap 

förstås i relation till hur vi tidigare tolkat kunskapen. Det är svårt att inte förstå det nya 

utifrån gamla kunskaper. Det handlar inte bara om att ha ett öppet sinne utan reflektioner 

bör under hela processen röra sig kring tankar om vilka fynd som förväntas, vilka 

förväntningar det finns om fynden och om det finns förhoppningar om att något inte ska 

framkomma under intervjuer och analysprocessen. För att nå tillförlitlighet bör en 

medvetenhet om förförståelse finnas och på vilket sätt den kan påverka intervjufrågor och 

följdfrågor samt hur berättelserna tolkas (Gillham, 2008; Graneheim, Lindgren & Lundman; 

2017). Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) kan förförståelsen leda till att ny 

kunskap och ett nytt djup i förståelsen. Genom medvetenhet om att förförståelse existerat har 

försök gjorts att inte låta den påverka tolkningen av resultatet för att i största möjliga mån 

hålla isär fakta och förförståelse. Förförståelsen i denna studie bestod av tankar om att 

forskningspersonerna skulle berätta om negativa upplevelser, bland annat om bemötande. 

Detta hanterades genom att kodning och kategorisering fick ta lång tid. Reflektion fördes 

flera gånger för att säkerställa att författaren verkligen fått fram det som sagts i intervjuerna 

och att det inte varit förförståelsen som talat. Överförbarhet handlar om hur pass studiens 

resultat går att överföra i annan kontext (Graneheim & Lundman, 2017). Det skulle vara 

möjligt att genomföra denna studie i andra sammanhang och eventuellt även via sjukvårdens 

öppenvårdsmottagningar om till exempel anslag satts upp i väntrum om frivilligt deltagande. 

Då skulle gruppen av forskningspersoner anses mindre sårbara då de inte identifierats via 

patientregister och skyddats ytterligare av sekretess.  

6.2 Etikdiskussion 

Etiska aspekter är av särskild vikt vid kvalitativa undersökningar eftersom det är få 

forskningspersoner som genom att svara på intervjufrågorna ger mycket av sig själva, sina 

tankar och upplevelser. I Holloway och Freshwaters studie (2007) framkom att det kan ha en 

läkande effekt att få dela med sig av sina erfarenheter och att många med någon form av 

lidande gärna berättar om det. Vetenskapsrådet (2017) hävdar även att det nästan vore 

oetiskt att inte fråga en sådan grupp av människor som berörs i denna studie om resultatet 

kan leda till exempelvis bättre hälsa eller för att slå hål på fördomar. Neville, Adams och Cook 

(2015) förespråkar flexibilitet vid designandet av metod för datainsamling vid studier av 

sårbara grupper och hävdar att möjligheten till alternativa metoder för intervjuer kan 

uppmuntra sårbara individer att delta i studier.  

Reflektioner kring etiska dilemman i denna studie har främst rört sig kring att skydda 

forskningspersonernas konfidentialitet. En fördel med denna studie är den stora geografiska 

spridningen gentemot om alla deltagare varit från samma öppenvårdsteam. En annan fördel 

har varit att forskningspersonerna angett egna alias vilket styrkt anonymiteten ytterligare. En 

annan aspekt är att urvalet endast bestått av personer med kvinnlig könsidentitet vilket gett 

mer anonymitet än om till exempel en eller två personer med manlig könsidentitet deltagit. 
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De fall av specifika detaljerade beskrivningar av upplevelser som märkbart skiljt sig från 

övriga upplevelser har valts att exkluderas av hänsyn till konfidentialiteten. Relaterat till att 

forskningspersonerna ansetts som en sårbar grupp har hänsyn tagits till deras mående vid 

intervjusituationerna och endast personer med tidigare erfarenheter har deltagit. De med 

pågående slutenvård har exkluderats. Risk fanns att intervjuerna skulle kunna väcka negativa 

känslor hos forskningspersonerna och detta hanterades genom att forskningspersonerna 

under intervjuerna uppmärksammades på att de när som helst kunde be om en paus och 

välja att inte svara om det blev för känslomässigt påfrestande. Nyttan identifierades som 

värdet av att som person bli uppmärksammad som någon betydelsefull och få möjlighet att 

göra sin röst hörd. Att ses som en resurs med viktig information som kan leda till något gott. 

6.3 Resultatdiskussion 

Att vården kring patienter med borderline personlighetsstörning är komplex bekräftas både i 

tidigare forskning såväl som i denna studie. Resultatet i denna studie baseras på information 

från individer med kvinnlig könsidentitet som visserligen är överrepresenterade i 

patientgruppen, men resultatet hade kunnat sett ut på ett annat sätt om även individer med 

annan könsidentitet deltagit.  

Barker och Buchanan-Barkers (2005) tidvattenmodell och de tre tidigare beskrivna specifika 

begreppen, kommer i resultatet att jämföras med vad som redan finns beskrivet och det som 

nu framkommit med stöd i vårdvetenskap. Förhoppningen är att sprida nytt ljus över hur 

patienter med BPD erfar stöd i omvårdnad för att ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 

tydliggöra och minska komplexiteten kring dessa patienter. Vid hänvisning till 

tidvattenmodellen är det Barker och Buchanan- Barker (2005) som refereras till. 

6.3.1 Att ge tid som gåva 

Genom att ge tid som gåva visar personalen att de bryr sig om forskningspersonerna och att 

de är intresserade och vill väl. Att de har en vilja att försöka förstå och hjälpa vilket stämmer 

överens med vad tidigare forskning visat som stödjande i omvårdnad (Fallon, 2003; 

Stapleton & Wright, 2017; Van Gelder, 2008). Det som framkommer i tidigare forskning 

likväl som i denna studie är vikten av att få prata och bli lyssnad till. När tid ges som gåva 

visar personalen att de är villiga att ge av sig själva för att nå en ökad förståelse för hur 

patienten upplever sig själv och sin situation. Detta kan leda till att patienterna känner sig 

sedda för dem de är vilket kan erfaras som stödjande i omvårdnaden.  

Att ge tid som gåva tolkas som en förutsättning för att kunna bli patientens lärjunge och 

genom att använda sig av dessa åtaganden kan sjuksköterskan få kunskap om hur det är för 

just dessa forskningspersoner att leva med sina problem i stället för att dra alla över en kam 

och anta att det som har varit stödjande för en patient skulle vara det för alla patienter med 

samma diagnos. Om sjuksköterskan, så som forskning tidigare visat, har fördomar kommer 

relationsskapandet att kvävas i sin linda och möjligheten att tillsammans med patienten 

skapa förutsättningar för en positiv utveckling att grusas. Resultatet visar även på behovet av 
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att känna trygghet och önskan om det som skulle kunna tolkas som att få tid i gåva, nämligen 

en bättre kommunikation mellan forskningspersonerna och personalen. 

Resultatet lyfter även önskningar av att mötas av kompetent och erfaren personal. Detta är 

även något som framkommit i den tidigare forskningen där sjuksköterskor uppgav att det 

saknades resurser för att förstå och möta dessa patienter på ett bra sätt och att kunskap 

saknades varpå mer specialiserad vård efterfrågades (Cleary m.fl., 2002; Fallon, 2003). 

Avsaknaden av resurser skulle ur ett vårdvetenskapligt perspektiv kunna förstås som att 

sjuksköterskorna inte känt att det funnits plats och möjlighet i deras arbetsuppgifter för att 

ge tid som gåva och därmed inte heller att bli patientens lärjunge.  

6.3.2 Att bli lärjunge 

Genom att använda åtagandet att bli lärjunge tydliggörs att det är patienten som är den som 

sitter på expertkompetensen. Studierna av Ejneborn-Looi m.fl. (2015), Fallon (2003), Horn 

m.fl. (2007), Morris m.fl. (2015), Nehls (1999), Perseius m.fl. (2005) och Rogers och Dunne 

(2011) visade att forskningspersonerna upplevde möjligheten att få omvårdnad som starkt 

begränsad, att det var vårdpersonalen som ansågs sig veta när de hade behov av slutenvård 

och inte. Forskningspersonerna beskrev att det var vid krissituationer med stor risk för 

självskada som de sökte vård vilket kan liknas med det som Barker och Buchanan-Barker 

(2005) benämner som att lida skeppsbrott. Detta bekräftas i denna studie där 

forskningspersonerna medgav att de inte var i behov av att komma till en säker hamn för 

reparation så länge de upplevde att de kunde hantera sina livsproblem.  

Det som framkommit i denna studie kan tolkas som att forskningspersonerna inte känt att 

personalen ansett sig vilja vara deras lärjungar. Detta visade sig som att de upplevde även en 

maktlöshet när det kom till att beviljas inläggning och omvårdnad. Att när de sökte själva 

likställdes det med att behov ej fanns och därför uttalade forskningspersonerna åsikter om 

att det enda sättet att få hjälp var via tvångsvård. Denna aspekt har ej återfunnits i tidigare 

forskning. En anledning till detta skulle kunna vara att en del av studierna som ligger till 

grund för denna studie är genomförda utanför Sverige där vårdsystemet sannolikt ser 

annorlunda ut vilket skulle kunna innebära andra förutsättningar för omvårdnad i 

slutenvård. Den geografiska spridningen i denna studie talar ändå för att resultatet skulle 

kunna återfinnas i olika delar av Sverige.  

Om fokus legat på att ta lärdom av vad forskningspersonerna suttit på för kunskap om sig 

själva och sina behov skulle vården kunnat bli mer lättillgänglig och forskningspersonerna 

hade inte behövt känna maktlöshet. Till skillnad från resultatet i denna studie där 

personalens tyckande styrt utformandet av omvårdnaden efter det som personalen själva 

ansåg vara bäst. Det framkom även att personalen tyckte att forskningspersonerna skulle ta 

ett större ansvar över sitt mående och sina handlingar, ett ansvar de i den stunden inte 

mäktade med. Detta beskrevs i studier av Ejneborn-Looi m.fl. (2015), Fallon (2003), Horn 

m.fl. (2007), Morris m.fl. (2015), Nehls (1999), Perseius m.fl. (2005) samt Rogers och Dunne 

(2011) som att personalen ansåg att deltagarna i dessa studier kunde välja hur de agerade på 

sina känslomässiga impulser. Om personalen i stället valt att i enlighet med 

Tidvattenmodellen se forskningspersonerna som dem som sitter inne med kunskap och 
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någonstans där inne förvaltar nyckeln till hur de aktuella livsproblemen kan förstås och 

hanteras skulle omvårdnaden kunna erfaras som stödjande i stället för icke stödjande. 

Det som i resultatet handlade om att mötas av fördomar kunde innebära att bli bemött på ett 

sätt som uteslöt möjligheten för forskningspersonerna att själva få berätta om vilka de var 

och hur de mådde. Att personalen redan ansågs sig veta allt de behövde veta i mötet med 

patienter med BPD. Detta till skillnad från att med Tidvattenmodellen som grund, där 

personen är expert på sin livsberättelse, se att kunskap finns att hämta utanför 

förförståelsehorisonten. 

Den tidigare forskningen visade att deltagarna upplevde en lättnad i att få sin diagnos men 

att personalens ofördelaktiga åsikter fick dem att känna det som att en etikett satts på dem 

vilket gav känslor av att inte bli bemötta och behandlade på ett rättvist sätt (Morris m.fl., 

2015; Perseius m.fl., 2005). Att få en diagnos upplevdes som att få en förklaring vilket gjorde 

det lättare för patienterna att förstå sina tankar och känslor (Fallon, 2003; Horn m.fl., 2007; 

Nehls, 1999). Denna skillnad har inte framkommit i gällande studie utan 

forskningspersonerna har endast uttalat negativa konsekvenser av att få sin diagnos. Dock 

inte på det sätt som beskrivits i tidigare forskning som att personalen hade åsikter om att en 

BPD-diagnos egentligen innebar beteendeproblem och brist på disciplin och att det sätt att 

hjälpa deltagarna på var genom fostring. Resultatet i denna studie visar mer på de 

förutfattade meningar som personalen hade om att forskningspersonerna var manipulativa, 

att de sökte uppmärksamhet snarare än hjälp med det som Barker och Buchanan-Barker 

(2005) beskriver som livsproblem eller att slutenvård inte är till hjälp för patienter med 

denna problematik. Detta bekräftades i de studier där sjuksköterskor delgett sina upplevelser 

av att vårda patienter med BPD (McGrath & Dowling, 2012; Morris m.fl., 2015; Woollaston & 

Hixenbaum, 2008). Där framgår åsikter om att deltagarna främst är konfliktsökande och 

hänsynslösa och har en dold agenda för det de gör eller vill ha. Ett personcentrerat fokus där 

den psykiska ohälsan förstås som en kris där livsproblemen inte längre går att hantera, 

oberoende av vilken diagnos personen har, skulle kunna innebära minskade känslor av 

stigmatisering.  

Det framkom även en önskan om mod, att personalen skulle våga fråga och närma sig det 

svåra. Detta visade sig även i studien av Fallon (2003) där deltagarna ansåg att 

sjuksköterskorna distanserade sig med ett medicinskt förhållningssätt där de inte kände sig 

bekväma med den känslomässiga biten av omvårdnaden.  För att omvårdnaden ska erfaras 

som stödjande behöver personalen våga fråga vilket stöds i teorin genom att bli lärjunge. Att 

personalen ställer de svåra frågorna för att lära sig om vilka erfarenheter patienten har och 

hur situationen på avdelningen upplevs. Personalen behöver få kunskap om vad som tidigare 

fungerat och som skulle kunna fungera just nu. 

 

6.3.3 Komma ihåg att förändring är konstant 

Med hjälp av åtagandet att komma ihåg att förändring är konstant kan det som 

forskningspersonerna upplevt som icke stödjande vändas till att bli stödjande. Genom att 

lägga fokus på de små förändringarna och att återhämtning inte handlar om att sträva mot 
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ett mål utan att det är en ständigt fortgående resa vänds det negativa till att handla om det 

positiva. Det som framkom i resultatet i denna studie var att forskningspersonerna uttalade 

att de upplevt sig bemötta på ett sätt som fick dem att känna sig mindre värda, att de inte 

förtjänade omvårdnad. Även hopplöshet framstod som uttalat, en hopplöshet som hängde 

ihop både med känslor av att inte bli tagna på allvar och med känslor av att personalen 

tappat hoppet om forskningspersonerna. Att personalen tyckt att de gjort vad de kunnat för 

att hjälpa men att det ändå inte var nog, att forskningspersonerna inte blir ”friska” vilket 

även framkom i studierna av Ejneborn-Looi m.fl. (2015), Fallon (2003), Horn m.fl. (2007), 

Morris m.fl. (2015), Nehls (1999), Perseius m.fl. (2005) samt Rogers och Dunne (2011). I 

stället för att ur ett vidare perspektiv fokusera på att problemen ska lösas så att de aldrig 

kommer igen, att få forskningspersonerna ”friska”, kan forskningspersonernas behov av 

omvårdnad i slutenvård ses som ett skeppsbrott där fokus ligger på vad som behöver göras 

just för att upplevas stödjande. Genom att komma ihåg att förändring är konstant kan tolkas 

som att se att människor med BPD pendlar i förmåga. Det som var hanterbart ena dagen 

kanske inte är det nästa dag men att det inte betyder att det alltid ska vara så. Förändringen 

är konstant och ingenting står någonsin still. 

Vidare tar forskningspersonerna upp hur de längtade efter att personalen skulle försöka 

förstå och tänka sig in i deras situation och att omvårdnaden skulle vara mer individanpassad 

i stället för att sätta avdelningsrutinerna främst. Detta framkom även i studien av Ejneborn-

Looi m.fl. (2015) och Fallon (2003) där deltagarna upplevde att det var viktigare för 

personalen att följa generella regler. Detta går stick i stäv med åtagandet att komma ihåg att 

förändring är konstant. Det som en patient har behov av ena stunden kan skilja sig från både 

det som en annan patient har behov av men även vad som behövs vid ett annat tillfälle. 

Därmed behöver omvårdnaden vara flexibel där det är varje enskild patients behov som styr 

oavsett vad som bestämts vara till hjälp för den större gruppen av patienter. 

6.4 Slutsatser och kliniska implikationer 

För att ur ett vårdvetenskapligt perspektiv skapa en djupare förståelse för hur patienter med 

BPD upplever omvårdnad i slutenvård har Barker och Buchanan-Barkers tidvattenmodell 

(2005) använts. Med hjälp av de i teorin beskrivna åtagandena Att ge tid som gåva, att bli 

patientens lärjunge och att komma ihåg att förändring är konstant har det som patienterna 

erfar som stödjande och icke stödjande belysts. Tonvikten har lagts dels på tidsaspekten 

vilket är relevant då patienterna uppgivit att det många gånger inte behövts så mycket mer än 

att få prata en stund, och dels på att lyfta den kunskap patienten själv besitter om sig själv i 

stället för att fokusera på det som personalen anser att de vet samt att se de små 

skiftningarna och den utveckling som ständigt pågår. 

Det som framkommit i studien skulle direkt kunna implementeras hos vårdpersonal som 

arbetar med personer med BPD för att omvårdnaden ska upplevas så stödjande som möjligt. 

Dels genom olika kompetenshöjande aktiviteter men även genom kontinuerliga reflektioner. 

Reflektioner kring förförståelse och förutfattade meningar, att lyfta till diskussion vad som 

kan göras för denna patientgrupp i stället för att stirra sig blind på att de inte under ett 
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vårdtillfälle blir ”friska”. Att lyfta de känslor som kan väckas i personalgruppen i olika 

situationer för att reflektera kring vad dessa grundar sig i och hur de kan hanteras kan göra 

att omvårdnaden i psykiatrisk slutenvård erfars som mer stödjande av personer med BPD. 

Resultatet visar att det som upplevts som stödjande vid omvårdnad i slutenvård handlar om 

de små sakerna som personalen av omtanke och välvilja gör för forskningspersonerna. Likaså 

är det som framkommer som icke stödjande sådant som med lätthet skulle kunna åtgärdas 

utan vare sig kostsamma eller tidskrävande åtgärder.  Resultatet visar på det som fungerar 

väl i omvårdnaden i slutenvård och på det som fungerar mindre bra och som behöver 

förbättras.  

6.4 Resultatet i ett vidare sammanhang 

I takt med att den psykiska ohälsan ökar behöver även kunskapen om hur det är att leva med 

psykisk ohälsa uppdateras.  I resultatet framkom att patienter med BPD ofta upplever sig 

stigmatiserade vilket kan tyda på att förståelsen i samhället för dessa individer inte håller 

jämna steg med utvecklingen av psykiskt lidande.  Även om psykisk ohälsa är mer accepterat 

nu än för till exempel 20 år sedan så finns det fortfarande mycket kunskap att sprida. Genom 

att ge patienterna tid att berätta sina livsberättelser och genom en vilja att se dem som 

individer som har mycket kunskap om sig själva kan omvårdnaden formas på ett sätt som 

upplevs som stödjande. Det finns allt att vinna på att bemöta patienterna på ett sätt som gör 

att de känner sig bekräftade med viktiga resurser att ta i anspråk. Ett sådant förhållningssätt 

skulle inte bara kunna lindra patienternas vårdlidande utan även rusta dem bättre för att 

fortsätta på det som Barker och Buhanan-Barker (2005) talar om som sin seglats.  Med ett 

minskat vårdlidande blir vårdtiderna kortare vilket även påverkar samhällsekonomin på ett 

positivt sätt.  

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Trots att det finns forskning både om hur patienter med BPD upplever omvårdnad och 

sjuksköterskors erfarenhet av att vårda denna patientgrupp så fortsätter vården av olika 

anledningar att vara komplex. Ett förslag på vidare forskning är att fokusera på 

sjuksköterskors och resterande vårdpersonals upplevelser och erfarenheter av vad stödjande 

omvårdnad för patienter med BPD består av. På så sätt kan samstämmighet med patienters 

upplevelser uppmärksammas och de erfarenheter som skiljer sig åt mellan vårdpersonal och 

patienters erfarenheter av vad som anses stöttande tydliggöras. 

Att intervjua patienter via öppenvårdsmottagningar skulle kunna innebära att även patienter 

som inte tar plats i sociala medier och som inte har lätt för sig att utrycka sig skulle kunna 

identifieras. Likaså skulle manliga patienter kunna få möjlighet att delge sina erfarenheter. 
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BILAGA A. INTERVJUGUIDE 

 Berätta om ett vårdtillfälle där du upplevde att du fick den hjälp du behövde.  

 

 Berätta om ett vårdtillfälle där du upplevde att du inte fick den hjälp du hade behövt.  

 

 Kan du berätta något om hur dina förväntningar sett ut inför dessa olika vårdtillfällen? 

 

 På vilket sätt påverkades ditt liv av att vårdas på avdelning? 

 

 Fanns det någonting som var positivt eller negativt med omvårdnaden på avdelningen? 

 

 Om du skulle beskriva helt fritt den perfekta omvårdnaden för dina behov på en 

slutenvårdsavdelning, hur skulle den då se ut?  

 

 Vilka förväntningar har du på personalen och omvårdnaden när du befinner dig i 

slutenvård?  
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BILAGA B. MISSIVBREV TILL DELTAGARE 

TILLFRÅGAN OM DELTAGANDE I STUDIE ”JAG ÖNSKAR ATT PERSONALEN 

SKULLE VÅGA FRÅGA HUR DET ÄR UTAN ATT DÖMA -  HUR PATIENTER MED 

BORDERLINE PERSONLIGHETSSTÖRNING ERFAR STÖD I OMVÅRDNAD I DEN 

PSYKIATRISKA SLUTENVÅRDEN” 

Jag heter Magdalena Hassinen och är student i specialistsjuksköterskeutbildningen i 

psykiatrisk vård vid Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt 

arbete i form av en magisteruppsats. Syftet med min studie är att utifrån ett patientperspektiv 

beskriva hur patienter med diagnosen emotionellt instabil personlighetsstörning erfar stöd i 

sluten psykiatrisk omvårdnad.  

Min fråga till dig är om du vill delta i denna studie. 

Medverkan är frivillig och vill du inte vara med i denna studie kan du bortse från detta 

mail. 

Att delta i projektet skulle för din del innebära en intervju som spelas in med diktafon på min 

mobiltelefon. Intervjun tar ca en timme att genomföra och efter intervjun kommer jag att 

skriva ner det vi sagt för att sedan analysera innehållet för att upptäcka mönster mellan de 

olika intervjuerna.  

Att delta i studien innebär en chans för dig att få uttrycka tankar, förväntningar och 

önskningar kring vilket stöd du anser att du behöver i samband med heldygnsvård. 

Jag är medveten om att intervjun eventuellt kan innebära att svåra känslor väcks och du kan 

när som helst ta en paus och i efterhand bestämma om det är någon del av intervjun du inte 

vill ska vara med i studien. 

Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att du behöver ange någon orsak 

eller att det innebär några som helst konsekvenser för dig. Data behandlas konfidentiellt vilket 

innebär att alla uppgifter och data kodas och förvaras så att ingen utomstående kan ta del av 

insamlade uppgifter. I den färdiga uppsatsen kommer inga uppgifter att kunna härledas 

tillbaka till dig.  

Om du ger ditt muntliga samtycke till att ditt namn och telefonnummer får lämnas ut till mig, 

kommer jag att via telefon eller mail ta kontakt med dig för att ge ytterligare information om 

studiens syfte och genomförande.  

Ytterligare upplysningar kan lämnas av mig eller min handledare. 

Med vänliga hälsningar 

 

Magdalena Hassinen 
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