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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Diagnosen borderline har funnits i snart 100 år men fortfarande finns det 

brister i omvårdnaden av personer med borderline/emotionell instabil 

personlighetsstörning. Personer med borderline/emotionell instabil personlighetsstörning 

upplever att de inte blir tagna på allvar inom vården. När sjuksköterskor uppvisar ett genuint 

intresse upplevs dock omvårdnaden som stödjande av personer med borderline/emotionell 

instabil personlighetsstörning. Syfte: Syftet med föreliggande studie är att beskriva vilka 

omvårdnadsbehov personer med borderline/emotionell instabila personlighetsstörningar 

upplever sig ha inom psykiatrisk vård. Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes 

via telefon med fyra deltagare. Alla var av kvinnligt kön, bosatta i Sverige och hade enligt 

egen utsago diagnosen borderline. Analysen genomfördes utifrån kvalitativ innehållsanalys 

med induktiv ansats. Resultat: I resultatet framkom övergripande temat Att ro tillsammans 

genom stormen. Personerna erfor upplevelser av att inte ha något värde till följd av att bli 

förnedrade, att inte tas på allvar och att vara i underläge. Detta resulterade i att deltagarna 

längtade att känna sig betydelsefulla genom att bli sedda som människor och att bli bemötta 

med kompetens. Slutsats: Personerna längtade efter att få mötas med en medmänsklig 

värdighet. Detta kan anses som trivialt men då vårdpersonal tillgodoser detta uppkommer en 

omvårdnad som kan innebära ett livsavgörande stöd för personer med borderline/emotionell 

instabil personlighetsstörning.  

Nyckelord: borderline, kvalitativ innehållsanalys, längtan, tidvattenmodellen, underläge, 

upplevelse. 



 

ABSTRACT  

Background: The diagnosis borderline, also known as emotionally unstable personality 

disorder, has been around for almost 100 years and it is still considered difficult to care for 

patient suffering from int. Individuals with this disorder do not feel they are being taken 

seriously, however; it turns out that when the nurse showed genuine interest, the care was 

regarded as supportive. Purpose: The purpose of the present study is to describe which 

nursing needs people with borderline / emotional unstable personality disorders experience 

in psychiatric care. Method: Semi-structured interviews by telephone with four participants, 

who all were female residing in Sweden and, according to their own statement, have the 

borderline diagnosis. The analysis was carried out by means of qualitative content analysis 

with inductive approach. Result: In the result, the overall theme to row together through 

the storm. The people experience experiences of not having any value as a result of being 

humiliated, not being taken seriously and being inferior. This resulted in the participants 

longing to feel significant by being seen as human beings and being treated with competence. 

Conclusion: The people longed to meet with a human dignity. This can be considered as 

trivial, but when healthcare professionals meet this, a nursing care that can provide vital 

support for people with borderline / emotional unstable personality disorder arises. 

Keywords: borderline, experience, longing, qualitative content analysis, substandard, tidal 

model. 
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1 INLEDNING 

I min yrkesroll som sjuksköterska på en slutenvårdsavdelning för unga-vuxna med inriktning 

allmänpsykiatri kommer jag i kontakt med patienter med Borderline/emotionell instabil 

personlighetsstörning som vidare kommer beskrivas som BPD, borderline personality 

disorder. På min arbetsplats är dessa patienter en återkommande grupp och patienten 

återinläggs ofta på både frivillig vård och på tvångsvård. Patienter med BPD är en 

patientgrupp som många gånger är komplexa i sina vårdbehov och patienterna upplevs som 

svåra av vårdpersonal. Enligt min erfarenhet är att denna patientgrupp svårbehandlad och 

det saknas ofta en konkret behandlingsplan. Detta leder till frustation och maktlöshet hos så 

väl patienten som hos vårdpersonalen. Vårdpersonalens okunskap om patientens 

livsproblem och behov kan leda till ett vårdlidande för patienten. Specialistsjuksköterskan 

ska med avstamp i aktuell forskning ta reda på vad patienterna vill ha för omvårdnad. Utifrån 

det kan sedan vårdpersonalen möta patientens behov på ett bättre sätt.  

2 BAKGRUND  

I detta avsnitt kommer diagnosen BPD att beskrivas liksom personers erfarenheter av att leva 

med diagnosen. Vidare beskrivs sjuksköterskans erfarenheter att vårda personer med BPD. 

Den teoretiska referensramen kommer att utgå från Phil Barkers och Poppy Buchanan-

Barkers teori om Tidvattenmodellen.  

2.1 Vad är borderline?  

1938 beskrevs borderline-termen för första gången av psykoanalytikern Adolf Stern. Han 

använde termen om en grupp människor som visade symtom på självplågande beteende och 

psykisk omedgörlighet. Dessa symtom indikerades som skydd vid förändring, både inom och 

utanför individen (Robert, Biskin & Joel Paris, 2012). I dag innebär diagnosen att personer 

med BPD har svårt att hantera sina känslor som i sin tur kan leda till att det blir skadligt för 

personen själv (Kåver & Nilsonne, 2002; 1177 Vårdguiden, 2018). Svårigheten med att reglera 

känslorna kan jämföras med en kompass som är ur funktion. Detta ger ett dysfunktionellt 

beteende där känslorna blir intensiva och svåra att få kontroll över (Kåver och Nilsonne, 

2002). När personerna inte kan reglera känslorna agerar personen med känslostyrda mål 

som yttrar sig genom att gå till attack, fly eller skada sig själv. Herlofson och Ekselius (2017) 

och 1177 Vårdguiden (2018) beskriver att rädslan för att bli lämnad ensam kan bli så 

överhängande att personerna tar avstånd till relationer. Personer med BPD är ambivalenta 
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vid nära relationer, ena stunden kan personerna stå någon väldigt nära och i den andra 

stunden avvisa personen, vilket leder till att personer med BPD har svårt att skapa tillit till 

människor. Den enorma rädslan att bli övergiven leder till att omgivningen uppfattar 

personer med BPD som att de är opålitliga, agiterade och känslokalla (1177 Vårdguiden, 

2018). Vidare uppfattar omgivningen att BPD personer är intensiva och har starka känslor 

som skiftar snabbt, vilket kan ge utlopp för fysiska våldsamheter och leder till att relationer 

blir drabbade. Personer med BPD uppfattar sig själv som dålig, oälskad, defekt och med 

känslor av att vara sviken, maktlös och sårbar. En vanlig tes om personer med BPD är att de 

har ett utåtagerande beteende, vilket är ett val som personerna gör för att hantera en jobbig 

situation. Genom utåtagerande beteende vänder personerna ryggen till det jobbiga och 

slipper på så vis hantera de plågsamma känslorna (Herlofson & Ekselius, 2017). 

Självskadebeteende är vanligt hos denna patientgrupp vilket kan innebära att personen skär 

sig eller på annat sätt åstadkommer kroppslig skada. Även missbruk i form av droger, mat 

och sex kan förekomma. Att självskada på olika sätt är ofta en impulshandling för att lindra 

de känslor som personen inte står ut med (1177 Vårdguiden, 2018). Likväl beskriver Kåver 

och Nilsonne (2002) att självskada kan vara den enda möjligheten att hantera sina känslor. 

BPD är komplex och innebär ett stort lidande hos personerna med BPD. Det råder hög 

samsjuklighet med andra psykiatriska problem. Behandlingen utgår från evidensbaserad 

psykoterapi och vid svårt tillstånd kan det kombineras med läkemedel. 

Läkemedelsbehandlingen är inriktad på att lindra symtom som impulsivitet, affektinstabilitet 

och kognitiva brister (Bäckström, 2016), vilket förstärks av Rydén och Vinnars (2002). 

2.2 Att leva med borderline 

Personer med BPD beskriver utifrån sina erfarenheter som att de ofta inte får en tydlig 

förklaring vad diagnosen innebär, flera deltagare i tidigare studier upplevde brist i detta. De 

upplevde diagnosen som otydlig (Lawin & Mcmahon ,2015; Morris, Smith & Alwin, 2014; 

Weight & Kendal, 2013; Wright, 2012) och att de ofta fått svaret att det inte finns någon 

behandling (Morris, m.fl., 2014Wright, 2012). Personerna upplevde att det fanns en ovilja 

hos vården och personalen av att se personerna, vilket ledde till ett försvårande med att få 

hjälp (Lawin & Mcmahon ,2015; Morris m.fl., 2014; Weight & Kendal, 2013; Wright, 2012). 

Att inte bli tagen på allvar och bli avvisad från vården utgjorde att personerna med BPD 

hotade sig till hjälp, hotade om att självskada och suicidera (Lawin & Mcmahon ,2015; Morris 

m.fl., 2014). Att leva med BPD innebar för personerna att de upplevde stor tomhet och 

ensamhet (Morris m.fl., 2014; Ntshingila, Poggenpoel & Myburg, 2015; Perseius, Ekdahl, 

Åsaber & Samuelsson, 2005). Vidare uttryckte personerna att suicidtankar, suicidplaner och 

självskada förekom. Att använda droger och alkohol eller annat självdestruktiv beteende som 

exempelvis utsätta sig för risker var ett sätt att lätta på trycket och minska ångesten (Lawin & 

Mcmahon ,2015; Ntshingila m.fl., 2015; Weight & Kendal, 2013; Wright, 2012;). Personerna 

visade ambivalens till liv och död, de vill leva men samtidigt avsluta sitt liv (Perseius m.fl., 

2005). Ntshingila m.fl., (2015) och Perseius m.fl., (2005) menar att personerna med BPD har 

svårt att hantera sina känslor i olika situationer. Känslorna blir då överväldigande och blir 

svåra att kontrollera vilket leder till känslomässig smärta. Vidare beskrev personerna att de 

kände sig värdelösa, kände hopplöshet, meningslöshet och samtidigt upplevde de självhat 
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och hade en förvrängd självbild. Personer med BPD beskrev att när sjuksköterskan visade 

respekt och omtänksamhet, ingav hopp och tog sig tid, engagerade sig och lyssnade, uttryckte 

personerna att det fick stöd i sin vård (Morris m.fl., 2014; Ntshingila m.fl., 2015; Weight & 

Kendal, 2013; Wright, 2012;). Även Morris m.fl., (2014) och Nehls, (1999) styrker att 

förutsättningen för att skapa en värdefull relation är när relationen inger förtroende. Såväl 

Lindgren m.fl., (2004) beskriver att när personen upplevde förtroende från vårdpersonal 

medförde det känslan av att vara värd något.   

2.2.1 ”När diagnosen kom, försvann jag” 

Att få en diagnos kan vara en lättnad för många, som en förklaring på varför man upplever 

eller känner på ett visst sätt samt för att kunna få vård och behandling. Att få en diagnos kan 

även medföra stigmatisering och att utsättas för fördomar. Wiklund Gustin (2015) beskriver 

att när en person tillhör en viss grupp eller sammanhang som nedvärderas blir personen 

direkt påverkad, personen blir stämplad utifrån det negativa påståendet om 

gruppen/sammanhanget. Diagnosen innebar att personerna upplevde att de inte togs på 

allvar, blev avvisande och övergivna vilket Lindgren, Wilstrand, Gilje & Olofsson, (2004) 

menar att det ledde till att personerna kände sig missförstådda. Personerna beskrev att vid 

möte med vårdpersonal uppkom kommentarer som ”..jaha du är borderline”, så väl 

Bonnington och Rose (2014) menar som att personerna blev en etikett och förlorade sin 

mänsklighet. Vidare beskriver Bonnington och Rose (2014) att när läkaren såg att personen 

hade BPD ändrades läkarens attityd mot personen, från positiv till nedlåtande. Lawin & 

Mcmahon (2015); Ntshingila m.fl., (2015); Perseius m.fl., (2005) och Wright (2012) menar 

att personerna upplevde brist på vård och de fick inget stöd av sin vårdkontakt. Filar och 

Ward (2005) anser att de negativa attityderna från vårdpersonal har påverkan på vården av 

personer med BPD. Kåver och Nilsonne (2002) menar även att ordet borderline är ett 

skällsord som bidrar till en generaliserad syn där de med borderline förutsätts vara 

besvärliga, manipulativa och provocerande. Fallon (2003); Horn, Johnstone & Brooke 

(2007) och Lindgren m.fl., (2004) menar att trots negativt bemötande upplevde personerna i 

samband med diagnosen att diagnosen skapade förståelse för sitt beteende och för sina 

känslor medan känsla att bli dömd utifrån diagnosen gav motsatt effekt. Samtidigt beskriver 

Morris m.fl., (2014) att när personerna med BPD fått diagnosen upplevde personerna att det 

fanns det något att återhämta sig från vilket även stöds från Horn m.fl., (2007). 

2.2.2 Skam 

Känslan av tomhet gjorde att personerna med BPD utsatte sig i riskfyllda situationer vilket 

resulterade i negativa konsekvenser som i sin tur ledde till känslor av skam (Ntshingila m.fl., 

2015). Skammen är en överlevnadsfunktion och infinner sig när vi riskerar att förlora 

kontakten med personer som är viktiga för oss genom att vi inte känner oss bekräftade eller 

älskade. Skammen leder till möjliga val, val som att fly för att få lindring eller att förstå 

orsaken till smärtan (Wiklund, 2008). Crowe (2004a) beskriver att BPD identifieras av 

bestående mönster av inre erfarenheter. En fråga som kan ställa sig är om de egenskaper som 

förknippas med BPD är en störning i personligheten eller om det är svårigheter att hantera 

skammen. Skammen påverkar upplevelsen av utsatthet och tenderar till att få stört 
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uppförande och förvirrande tankar, vilket kan leda till att man flyr eller gömmer sig. Crowe 

(2004b) menar att om en person inte kan ta hand och sig själv och saknar självdisciplin kan 

det ge upphov till skam. Skam är en viktig del i det sociala samspelet men då den blir, 

överdriven kan den upplevas som psykisk förlamning och ge ångest. Vidare beskrivs att 

skammen ger en känsla av att andra ser på en med förakt. Skam kan vara en akut smärtsam 

känsla som leder till känslor av värdelöshet och maktlöshet. Crowe (2004a) menar att om det 

uppstår störningar under utvecklingen kan skamkänslan leda till att självbilden blir instabil. 

En störd självbild gör att personen är ambivalent i sina relationer genom att personen söker 

förstärkning av sig själv hos andra men kan likväl avstå helt från relationer. Vid 

förväntningar från andra hur man ska vara och bete sig kan de ge upphov till skam som i sin 

tur leder till en instabil självbild. Självskada kan vara ett uttryck för skam. Kroppen 

representerar skamliga upplevelser och därmed kan kroppen bli platsen som självskadan 

riktas mot.  

2.3 Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med BPD 

Sjuksköterskor uttryckte svårigheter med att vårda personer med BPD (Weight & Kendal, 

2013; Wright, 2012; Morris m.fl., 2014) då sjuksköterskorna menade att personerna med 

BPD är uppmärksamhetssökande (Weight & Kendal, 2013; Wright, 2012; Perseius m.fl., 

2005; Filar & Ward 2005; O´Connel & Dowling, 2013) och manipulativa (Weight & Kendal, 

2013; Woolaston & Hixenbaugh, 2008; Filar & Ward, 2005; O´Connel & Dowling, 2013). 

Sjuksköterskorna beskrev personerna med BPD som farliga (Weight & Kendal, 2013; Filar & 

Ward, 2005) och impulsiva (Wright, 2012). Perseius m.fl., (2005) framhäver att 

sjuksköterskorna upplevde att personerna med BPD självskadade på grund av att de ville ha 

uppmärksamhet. Det fanns frustration och upprördhet hos sjuksköterskorna (Weight & 

Kendal, 2013; Woolaston & Hixenbaugh, 2008; Filar & Ward, 2005), om att inte kunna 

hjälpa personerna med BPD då de upplevde att de är både ambivalenta till vård och 

medicinering (Weight & Kendal, 2013; Wright, 2012). Vilket ledde till att sjuksköterskor 

uppfattade personer med BPD som icke behandlingsbara (Weight & Kendal, 2013). 

Woolaston och Hixenbaugh (2008) såväl Weight och Kendal (2013) beskriver att 

sjuksköterskorna ogillade att jobba med denna patientgrupp. De menade att personer med 

BPD slösade bort deras tid och tog energi. Forskning visar att sjuksköterskor upplevde 

bristande kunskaper och begränsad förståelse om att vårda personer med BPD (Weight & 

Kendal, 2013; Morris m.fl., 2014; Ntshingila m.fl., 2015; Filar & Ward, 2005; O´Connel & 

Dowling, 2013).  

När sjuksköterskan hade kunskap om diagnosen och vetskap om att diagnosen är 

behandlingsbar ledde det till ökad förståelse för personer med BPD (Wright ,2012). Samtidigt 

beskriver Wright (2012) att när sjuksköterskorna hade ett positivt förhållningsätt i 

handledning med studenter, dvs då överföringen från sjuksköterska till student gick i positiv 

anda, bidrog det till att vården blev mer positiv för personerna med BPD. Wright (2012) och 

Morris m.fl., (2014) förklarar att när personer med BPD kände att sjuksköterskan visade 

empati och förståelse upplevdes återhämtningen som positiv. Wright (2012) menar att 

personerna med BPD upplevde hopp när sjuksköterskan var genuint intresserad av dem och 
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visade ärlighet och respekt. Även Morris m.fl., (2014) styrker att när sjuksköterskan 

engagerade sig och lyssnade ledde det till att personerna med BPD fick ökad självkänsla och 

kände hoppfullhet. Vidare beskriver Ntshingila, m.fl., (2015) att när personer med BPD fick 

hjälp med sin livshistoria gav det en djupare förståelse om sig själva vilket underlättade 

återhämtningen. Crowe (2004b) menar att sjuksköterska kan, utifrån personens berättelse, 

leta efter signaler som utlöser skamkänslor. Vilket kan leda till att ny mening och nya 

möjligheter uppkommer.  

2.4 Begreppsdefinition 

Svensk Sjuksköterskeförening (2016) beskriver att omvårdnad är ett centralt begrepp i 

vården. Omvårdnad är en värdegrund som mynnas i att respektera patienter som är 

beroende av vård och att värna om patientens integritet, värdighet och självbestämmande. 

Omvårdandens värdegrund ska ge patienten möjlighet till mening, hopp, tillit och minskat 

lidande. När personer är i behov av omvårdnad som kan vara behov av stöd, eller guidning 

ska detta mötas med gott bemötande. Målet med omvårdnaden är att lindra, främja hälsa och 

välbefinnande samt motverka ohälsa utifrån den enskilde individen. Vidare beskriver Svensk 

Sjuksköterskeförening (2016) att omvårdnad innebär att visa respekt för det sårbara, för 

värdighet, autonomi och integritet. Omvårdnad innebär att som patienten få vård utifrån sina 

behov, förutsättningar och upplevelser. Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor och 

Svensk sjuksköterskeförening (2014) påtalar att sjuksköterskan ska se till att personer med 

psykisk funktionsnedsättning eller psykisk sjukdom ska ha personcentrerad vård samt att 

vården ska vara säker. Vidare beskrivs det att vården ska ge möjlighet till utveckling men 

även insatser till att främja personens självkontroll och att hjälpa personen att hantera 

känslor så som meningslöshet. Specialistsjuksköterskans uppdrag är att hjälpa personer att 

hantera sin ohälsa och vad det kan innebära att leva med den. Som specialistsjuksköterska 

ingår det att tillvara ta ny kunskap samt att implementera den nya kunskapen och påtala 

eventuella kunskapsbrister (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014).  

2.5 Teoretisk referensram 

I denna studie har The Tidal Model (Barker & Buchanan-Barker, 2005) använts som 

teoretisk utgångspunkt i kommande resultatdiskussion. Valet lämpar sig väl då modellen är 

framtagen för psykiatrisk omvårdnad. The Tidal Model kommer benämnas som 

Tidvattenmodellen under studiens gång. Tidvattenmodellens fokus ligger på att personen 

kan ges möjlighet att hantera sina egna livsproblem genom att få stöd i att identifiera de 

livsproblem som ligger till grunden för personens lidande. Vårdaren tillsammans med 

personen utforskar personens egna berättelse för att på så vis nå återhämtning. Vidare riktar 

Tidvattenmodellen in sig på personens livsproblem som påverkar personens möjligheter till 

ett meningsfullt liv och på en personcentrerad vård vilket är ett av specialistsjuksköterskans 

kompetensområde. Tidvattenmodellens grundmetafor är vatten och det mänskliga livet 

beskrivs som en resa över ett hav av erfarenheter. Under resans gång kan stormar, oväder 
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och båtar kapsejsa vilket kan ses som livskriser. Vid skeppsbrott kanske båten börjar ta in 

vatten och börjar sjunka och känslan av att drunkna infinner sig, en känsla som kan 

beskrivas som att livet är svårt att bemästra. När hela havet stormar och vatten börjar läcka 

in i båten behöver personen hjälp med att komma till en trygg och säker hamn och få sin båt 

reparerad, vilket utgör återhämtning (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Personer med BPD 

kan liknas med att sitta i båten på ett hav som konstant stormar och båten tar in vatten vilket 

kan relateras till diagnosbeskrivningen, instabilt. Dessa personer behöver livbojar utsträckta 

av oss sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Genom personens egna berättelse kan vi 

hjälpa personen att se sitt liv och finna sina livsproblem för att påbörja sin återhämtning.  

Tidvattenmodellens syfte är inte att behandla en diagnos utan modellen handlar om att följa 

personen genom havet, lyssna och ge tid till återhämtningen, låta personen återerövra sin 

egen berättelse och sitt liv. Livsberättelsen hjälper personen att ta ansvar över sitt liv 

relaterat till de egna erfarenheterna. Barker och Buchanan-Barker (2005) beskriver 10 

åtaganden som är centrala i mötet med personer med psykisk ohälsa. Författaren till denna 

studie har valt att lyfta fyra åtaganden som anses extra viktigt i mötet med personer med 

BPD.  

• Respektera språket, personen får berätta sin livsberättelse med egna ord på sitt unika 

sätt.  

• Bli lärjunge, personen är expert på sin livsberättelse och vårdaren lär sig om 

personen om vad som behöver göras och vad som fungerar. 

• Ge tid som gåva, tid som tillsammans lägger grunden till förändringen och 

möjligheten till att personen får sina behov tillgodosedda.  

• Utveckla en äkta nyfikenhet, vårdaren behöver visa genuint intresse av personen och 

dennes berättelse och en vilja att hjälpa personen utveckla sin berättelse. 

2.6 Problemformulering  

Tidigare forskning visar att BPD är en komplex diagnos och svårbehandlad. Personer med 

BPD upplever svårigheter med att inte bli tagna på allvar pga av diagnosen. De känner att 

vårdpersonalen upplever dem som uppmärksamhetssökande, svåra att hantera, opålitliga, 

manipulerande och att det saknas behandling. I kontrast till vad personerna upplever, så 

upplever sjuksköterskorna att personerna är svårhanterliga. Sjuksköterskorna känner en 

maktlöshet samt frustration att vårda denna patientgrupp, och det anses svårt att vårda 

denna patientgrupp. Det finns brister i vårdmötet mellan berörda parter. Personer med BPD 

kan ha svårt att skapa relationer och sjuksköterskor har svårt att bemöta personerna. Även 

det faktum att personerna med BPD känner sig stigmatiserade kan bli ett hinder för en god 

vårdrelationen. Som författare till denna studie ser jag ett behov av en intervjustudie med 

personer som har diagnosen BPD gällande vilka omvårdnadsbehov de upplever sig ha inom 

psykiatrisk vård. Studien skulle kunna bidra till att synliggöra vilket omvårdnadsbehov 

personerna har och att se den enskilde som en egen individ och inte en stigmatiserad diagnos 

med tanke på att dagens vård ska utgå från personcentrerad vård. Vidare skulle studien 

utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv kunna öka kunskapsutvecklingen inom psykiatrisk 
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vård. Samtidigt utifrån klinisk relevans behöver sjuksköterskor vara uppdaterade gällande ny 

forskning och öppen för nya omvårdnadsperspektiv i vårdandet vilket ingår i sjuksköterskans 

ansvar. För att få ökad förståelse för omvårdnadsbehovet ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 

kan Barker och Buchanan-Barkers (2005) Tidvattenmodell till fördel användas då modellen 

är framtagen för psykiatrisk omvårdnad och utgår från personcentrerad vård istället för fokus 

på diagnosen. 

3 SYFTE  

Syftet med föreliggande studie är att beskriva vilka omvårdnadsbehov personer med 

borderline/emotionell instabila personlighetsstörningar upplever sig ha inom psykiatrisk 

vård 

4 METOD 

I följande avsnitt kommer en sammanfattande beskrivning hur studien genomförts. 

Metodavsnitten är indelade i design, urval, datainsamling och analysen av data samt en 

beskrivning av det etiska ställningstagandet.  

4.1 Design 

För att få svar på studiens syfte har kvalitativ design med induktiv ansats valt. Kvalitativ 

design lämpar sig bra när studiens syfte är att beskriva ett fenomen utifrån människors 

berättelser, erfarenheter och upplevelser (Henricson & Billhult, 2017). I en induktiv ansats 

samlas data utifrån människans verkliga berättelse som sedan förutsättningslöst analyseras 

och tolkas i analysprocessens olika steg. Under analysprocessen framträder likheter och 

skillnader som sedan kategoriseras för att få fram en samlad beskrivning. Den induktiva 

ansatsen rör sig från gripbara och utmärkande till abstrakta och övergripande vilket leder till 

en teoretisk förståelse (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). 

4.2 Urval 

Deltagare till denna studie har rekryterats via sociala medier så som på Facebook grupper 

och bloggar utifrån olika plattformar på internet. Valet till att rekrytera deltagare från sociala 

medier uppkom då författaren till denna studie inte fann det lämpligt att rekrytera från sin 
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arbetsplats då författaren har en vårdrelation till många av patienterna. Att rekrytera via 

socialmedier är till fördel att nå sårbara grupper. På så vis ges sårbara personer större 

möjlighet att medverka i forskning. Det är även effektivt att rekrytera via sociala medier när 

det föreligger en tidsbegränsning för studien (Neville, Adams & Cook, 2016). Författaren till 

studien kontaktade ansvariga administratörer på de tilltänkta Facebook grupperna för att få 

ett godkännande att rekrytera deltagare i vederbörandes grupper. Samtliga grupper ställde 

sig positivt till denna studie och gav sitt godkännande. En kort beskrivning av den tilltänkta 

studien presenterades genom ett inlägg i Facebook grupperna med missivbrev som bilaga A.  

Till en början uppmanades deltagarna att själva ta kontakt med författaren via mejl om 

vederbörande fann ett intresse av att vara med i studien och att deras erfarenheter föll under 

syftet. Tre deltagare visade sitt intresse relativt snabbt och intervjuer kunde då bokas in efter 

att deltagarna ytterligare fått mer information om studien och att deltagarna givit sitt 

samtycke. Då författaren ansåg att tre deltagare var lite lågt för att genomföra studien gjorde 

författaren ett omtag för att rekrytera deltagare då via bloggar som var sammankopplade till 

de aktuella Facebook grupperna. Sammanlagt tillfrågades sju personer via mejl där samtliga 

hade en aktuell blogg. Svarsfrekvensen blev låg dock svarade en person att hen var 

intresserad av att delta i studien. Deltagaren fick ytterligare information om studien och gav 

sitt samtycke till att delta och därefter bokades intervju in. Den tilltänkta rekryteringen av 

deltagare var tänkt att 5–7 deltagare skulle delta men genom den låga svarsfrekvensen kände 

författaren att fyra deltagare var tillräckligt nog att genomföra studien då studien har en 

tidsbegränsning. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att det kan finnas en vinst med att 

ha färre deltagare om intervjuerna är noggrant förberedda och att det läggs mer tid på 

analysen. Deltagarna som deltog i studien var alla över 18 år, var av kvinnligt kön, bosatta i 

Sverige och samtliga hade enligt eget utsago diagnosen BPD. Då geografin inte hade någon 

större betydelse i studien kunde deltagarna befinna sig vart som helst i Sverige vilket gav en 

mer utspridd bild jämfört med att rekrytera på en och samma klinik, vilket är i enlighet med 

vad Neville m.fl., 2016) beskriver. All kommunikation med deltagarna skedde via mejl till en 

början för att sedan via telefon hålla intervjuerna.    

4.3 Datainsamling 

Data samlades in genom individuella semistrukturerade intervjuer för att få en ökad och 

djupare förståelse för personers med BPD. Danielson (2017) menar att semistrukturerade 

intervjuer är en lämplig metod vid forskning kring personers erfarenheter. Med 

utgångspunkt av studiens syfte och de kunskapsluckor som framträdde ur tidigare forskning 

utformades en intervjuguide. Intervjufrågorna utformades även utifrån författarens kliniska 

intresse av att få ökad kunskap om omvårdnadsbehovet hos personer med BPD för att kunna 

bidra till ökad kunskapen på författarens arbetsplats, se bilaga B. Intervjuguiden innehöll 

öppna frågor vilket lämpar sig bra då det ges möjlighet för deltagarna att utifrån sina egna 

ord berätta fritt om sina erfarenheter och upplevelser av det ämnet som ska belysas (Polit & 

Beck, 2016). Vidare har följdfrågor ställts för att ge deltagarna möjlighet att berätta 

ytterligare detaljer eller fördjupa sig i berättelsen. Följdfrågor har även givits när deltagaren 

spontant inte berört syftet i huvudfrågorna, följdfrågorna har även säkrat upp att 

intervjuerna fallit under studiens syfte. Samtliga deltagare intervjuades via telefon där en 
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mobil-app för samtalsinspelning automatiskt började spela in när samtalet påbörjades. Totalt 

intervjuades fyra deltagare, intervjuerna planerades med en dags mellanrum då författaren i 

lugn och ro hinna med intervjuerna utan att stress och hålla kvar känslan från intervjuerna 

under transkriberingen. Dahlberg (2014) menar att genomföra intervjuer är tidskrävande och 

anser att en intervju per dag är lämpligt. Intervjuerna varade mellan 45 och 60 minuter.  

4.4 Analys och bearbetning av data 

Kvalitativ innehållsanalys lämpar sig när tolkning av texter utifrån intervjuer ska granskas. 

Bearbetning av data utfördes utifrån Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) kvalitativa 

innehållsanalys och en analysmatris skapades med kolumner med rubrikerna meningsenhet, 

kondenserad meningsenhet, kod, subkategori och kategori (Tabell 1). Allteftersom 

intervjuerna genomfördes transkriberades dem och skrevs ut på papper för att på ett lättare 

sätt kunna bearbeta materialet. Därefter lästes texterna noggrant flera gånger för att skapa en 

helhetsuppfattning och finna delar som svarade mot syftet vilket skapade meningsenheter 

som innehöll stycken av en eller flera meningar med gemensamt innehåll. När samtliga 

meningsenheter var utplockade och inplacerade i analysmatrisen bearbetades 

meningsenheterna ytterligare ner till kondenserade meningsenheter, vilket innebar att 

överflödiga ord reducerades men bibehöll kärnan till syftet och även dessa skrevs in i 

analysmatrisen för att tydligare se helheten, se tabell 1. Utifrån de kondenserande 

meningsenheterna formades koder med ett ord eller några sammanhängande ord utan att 

förlora essensen. Koderna skrevs sedan ner var för sig på post-it lappar som sedan delades in 

i likande grupper. Vid denna tidpunkt upplevde författaren otydligheter i grupperingarna av 

koderna då subkategorierna och kategorierna inte stämde överens med förståelsen utifrån 

texten. Författaren gjorde då ett omtag genom att gå tillbaka till att se över 

meningsenheterna om dessa verkligen föll under syftet. Då studiens syfte utgick från att 

beskriva vilka omvårdnadsbehov personer med BPD upplever sig ha inom psykiatrisk vård 

framkom under analysen mestadels negativa upplevelser. Utifrån de negativa upplevelserna 

beskriver personerna brister i omvårdnaden och därmed kunde resultatet omvändas till att 

beskriva vad personerna sakande i omvårdnaden. Analysprocessen fick en omstart och nya 

kondenserade meningsenheter och koder kunde utformas som sedan kunde sorteras in i 

subkategorier och kategorier utifrån en ökad förståelse och tolkning av ämnet. 

Tabell 1. Utdrag ur analysmatris 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

det kändes så 
skönt..man kände att 
nu var man en 
människa…nu var man 
inte bar nån patienten 
liksom..ähm..ett 
salsnummer eller en 
säng…utan nu…nu 
hade man ett 

Man var en människa 
och inte bara en 
patient eller ett 
salsnummer.  

Att bli sedd 
som en 
människa.  

Att bli sedd som 
människa  

Att få känna sig 
betydelsefull  
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namn…man var ju 
liksom inte..anonym 
längre 

och sen att de ställer 
mer frågor…för oftast 
känns det som att de 
nästan är alltid lite 
försiktiga att med att 
fråga..asså fråga 
om..hur är det…vad 
behöver du nu…eller 
ska vi göra det 
här..eller vill du vara i 
fred… 

Att de ställer frågor 
om hur jag mår och 
vad jag behöver.  

Fråga hur 
jag mår. 

Att någon vågar 
fråga mig 

Att få känna sig 
betydelsefull  

grundligt så tror jag att 
jag känner eller det 
känner…det känns 
väldigt bra.. att ha en 
psykolog som kan ta 
mig så som jag är 

Det känns bra att ha 
en psykolog som kan 
ta mig för vem jag är.  

Tog mig 
för den jag 
är. 

Att få mötas sida 
vid sida   

Att få uppleva 
omsorg 

då vill man absolut inte 
mötas av blickar eller 
av liksom ett sätt som 
visar att personer tycke 
det är självförvållat 

Man vill inte mötas av 
blickar som visar att 
man gjort skadorna 
själv.  

Mötas av 
blickar.  

Att inte bli 
förnedrad 

Att inte få sin 
värdighet kränkt 

ja de kunde i alla fall 
prata med mig och så 
men det var så fort det 
inte var lika akut 
självmordsrisk så var 
det ingen som hade tid 
för mig längre 

De pratade med mig 
när jag var som 
sjukast men när jag 
mådde bättre pratade 
de inte med mig.  

När jag 
mådde 
bättre 
slutade de 
att prata 
med mig.  

Att tas på allvar Att inte få sin 
värdighet kränkt 

 

4.5 Etiska ställningstaganden  

Denna studie har hanterats utifrån Vetenskapsrådets fyra huvudkrav vilka består av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Urvalet av deltagare till studie ansågs vara en sårbar grupp och 

därmed krävdes tydlighet och särskild hänsyn. Neville m.fl., 2016) beskriver att personer 

med psykisk ohälsa är en sårbar grupp och ofta är stigmatiserade och dömda utifrån vilka de 

är, därav lades stor vikt på det etiska ställningstagandet under hela forskningsprocessen.  

Informationskravet innebar för deltagarna att de fick information både skriftligt via mejl och 

muntligt vid intervjutillfället. Ett missivbrev mejlades till deltagarna så deltagarna kunde i 

lugn och ro ta del av informationen, se bilaga A. I missivbrevet fanns information om hur 

studien skulle genomföras, studiens syfte och även information om att vissa frågor kunde 

väcka känslor och tankar som kunde upplevas jobbiga och deltagarna kunde när som helst 

avbryta eller att avstå från att svara på frågorna. Deltagarna påmindes ytterligare vid 
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intervjutillfället om att de kunde när som helst avbryta sitt deltagande utan att förklara 

varför. Samtyckeskravet säkerställdes med att deltagarna fick samtyckesbrevet (se bilaga C) 

via mejl och fick ge sitt godkännande genom att skriva namn och datum på brevet och mejla 

brevet i vändande post. Samtycket togs även upp vid intervjutillfällena för att säkerställa 

deltagarnas godkännande till studien. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att varje 

deltagare avidentifierades med en kod för att säkerställa anonymitet hos deltagarna. Citat 

som användes i studien blev kodade med ett nummer för att även här bibehålla deltagarnas 

konfidentialitet. Datamaterialet förvarades oåtkomligt för obehöriga till studien. Telefon och 

dator som författaren använde under studien har varit lösenordskyddat. Nyttjandekravet 

säkrades genom att data som samlades in enbart användes till studien och studiens syfte, vid 

studiens slut raderades all data. Deltagarna fick information om att studien kommer att 

användas i syfte att utveckla vården.  

5 RESULTAT 

I analysen framkom ett övergripande tema Att ro tillsammans genom stormen som kommer 

att beskrivas utifrån tre kategorier och tio subkategorier. Kategorierna och subkategorierna 

framträdde ur personernas egna berättelser. och illustreras med hjälp av citat. Allt som 

redovisas i resultatet är avidentifierat. Kategorier och subkategorier presenteras översiktligt i 

tabell 2.  

Tabell 2: Kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 

 

Att få känna sig betydelsefull 

 

 
- Att bli sedd som människa 
- Att längta efter något mer 
- Att någon vågar fråga mig  
- Att bli bemött med kompetens 

 

 

Att få uppleva omsorg 

 

 
- Att få mötas sida vid sida  
- Att få mötas i berättelsen  
- Att få möta det mänskliga stödet   

 

 

Att inte få sin värdighet kränkt 

 
- Att inte bli förnedrad 
- Att tas på allvar 
- Att inte vara i underläge 
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5.1 Att få känna sig betydelsefull 

I mötet med vårdpersonal önskade personerna att de skulle få känna sig betydelsefulla och 

uppleva medmänsklighet. Det fanns ett omvårdnadsbehov av att bli sedd som människa, en 

längtan till trygghet, att någon vågar fråga hur det är med en och att vårdpersonalen hade 

kunskap i omvårdnaden.   

5.1.1 Att bli sedd som människa 

I denna subkategori framkom en önskan att bli sedd som människa och att vårdpersonalen 

såg personen bakom diagnosen. Att uppleva stöd i omvårdnaden innebar för personerna att 

få känna att någon ser en som människa och var villig till att ge stöd vilket skulle innebära 

jämlikt bemötande. Att inte bli sedd som människa upplevde personerna att 

omvårdnadsstödet uteblev.  

Man känner..inte sedd..när man får det där dåliga bemötandet..man..de är ju det vi 

alla…människor vill..vill bli sedda(2) 

Att få bli sedd som människa ledde till att personerna kände att här kan jag få stöd, de ser 

mig och är villiga att ge mig stöd. Detta visade sig genom att deltagarna beskrev att trots att 

de var i en akut kris så blev de sedda som människor, vilket handlade om att kunna få 

bibehålla sin värdighet trots att man är i en utsatt situation.  

Det framkom även ett omvårdnadsbehov att få uppleva mänsklig närhet. Att känna närhet 

kunde upplevas som en bekräftelse på att man är mänsklig och har ett mänskligt värde. 

Personerna beskrev en önskan om att få känna närhet, att man faktiskt kände sig vara värd 

något.  

För ibland så kan det ju hjälpa..bara en kram..eller att någon sitter och håller nån i handen 

(2) 

Personerna beskrev att de upplevde omvårdnadsstödet som respektfullt när vårdpersonalen 

såg dem som människor och inte som ett salsnummer. Att inte bli betraktad som människa 

fanns risken att personerna upplevde en känsla av att vara ett objekt.  

Det kändes så skönt..man kände att nu var man en människa..nu var man inte bara nån 

patient liksom..ähm..ett salsnummer eller en säng..utan nu hade man ett namn..man var ju 

liksom inte..anonym längre (2) 
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Att uppleva sig respekterad och bli sedd som människa medförde känslor av att bli tagen på 

allvar och få känna sig värdefull, men samtidigt framträdde en önskan om att vårdarna skulle 

visa mer omtanke än att bara tänka att det bara var ett jobb för vårdpersonalen. 

5.1.2 Att längta efter något mer 

Det framkom tydligt att det fanns ett omvårdnadsbehov efter något mer i omvårdnaden av 

vårdpersonalen, en längtan efter att någon verkligen tog sig tid, att få uppleva trygghet och 

att känna att någon bryr sig om en.  

Personerna berättade att de efterlyste tid vid inneliggande slutenvård, att vårdpersonal satte 

sig ner och gav tid till samtal och inte bara vara en förvaring under vårdtiden.  

Inte att det bara var en förvaring..utan att..ja..utan att man skulle försöka få..mer tillfällen att 

faktiskt få prata (2) 

Ett omvårdnadsbehov som personerna längtade efter var trygghet i omvårdnaden från 

vårdpersonalen. Många gånger upplevde personerna att de var svårt att skapa förtroende då 

tryggheten inte fanns. Att känna trygghet upplevdes viktigt för personerna, de beskrev att 

trygghet ledde till att våga öppna upp sig.  

Alltså för att du ska ..ska kunna öppna upp dig och prata så måste du ju kunna känna dig 

trygg (4) 

När tryggheten inte fanns ledde det till att det blev svårt för personerna att vara sig själva och 

samtidigt upplevdes det skrämmande att öppna upp sig.  

Jag har haft väldigt svårt att i många samtal att verkligen kunna slappna av just för att jag är 

rädd för att känna mig otrygg (4) 

En person önskade få till att prata om sina känslor, när ingen har tid för samtal byggdes 

känslorna på hög och till slut blev det svårt att bära alla känslorna själv.    

Det byggt upp..mer och mer..så att det blir mer känslor..alltså..alla dessa känslor blir mer 

svårhanterliga för att man inte får ut i det..i.det..ä..ja..viktigt att man ..liksom får prata om..så 

att..dom känslorna dom försvinner (2) 

Att få känna trygghet och att få tid visade sig vara en viktig del av omvårdenen utifrån 

personernas önskemål. Vidare framkom det att personerna hade en önskan om att skapa en 

förtroendefull relation med vårdpersonalen vilket deltagarna upplevde som svårt.  

5.1.3 Att någon vågar fråga mig 

Denna subkategori handlar om att personerna hade ett omvårdnadsbehov av att 

vårdpersonal vågade fråga.  Avsaknaden av frågorna beskrev personerna som att 

vårdpersonalen inte brydde sig utan gjorde saker på rutin. Om vårdpersonalen vågade fråga 

skulle personerna få möjligheten att tala om sina känslor och behov. 
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Inte bara sticka in huvudet..ok hon lever då går jag..utan kommer in och kanske..hur är det 

nu, hur känns det att vara här? (1) 

Vidare framkom det att när frågorna uteblev uppkom känslor hos personerna av att 

vårdpersonalen hade en ovilja att förstå och en ovilja till att lyssna och att vårdpersonalen 

inte ville höra svaren.  

Jag förväntar mig att dom ska..att dom ska vilja..förstå..att dom sa liksom ställa..alltså..våga 

ställa frågorna och verkligen..lyssna på svaren (1) 

Att våga fråga och lyssna visade sig tydligt som en önskan från personerna. Personernas 

önskan om att vårdpersonalen finnas kvar för att lyssna på svaren skulle upplevas som 

stödjande och vårdpersonalen kunde på så vis få en förståelse för hur personerna upplevde 

sitt mående. 

5.1.4 Att bli bemött med kompetens 

I denna subkategori framträdde det hur personerna upplevde avsaknaden av kompetens hos 

vårdpersonalen vilket skapade otrygghet och tillitsbrist. Personerna uttryckte ett behov om 

att vårdarna hade bättre förståelse och kunskap om varför deras lidande uttrycktes som den 

gjorde. Bristen på kunskap riskerade att medföra att personerna upplevde sig missförstådda i 

vården. 

Ja tycker att dom som jobbar med det där..dom borde..alltså veta..att man skadar ju sig inte 

för att det är kul eller för att vara jobbig (1) 

Personerna upplevde att vårdpersonalen hade svaga kunskaper med att inleda samtal men 

även brister i att bemöta samtal, vilket upplevdes som bristande omvårdnad. När 

kompetensen var bristfällig beskrev personerna att vårdarna inte hade förståelse vilket 

personerna upplevde som att vårdpersonalen samtalade utifrån att personerna var friskare 

än vad de egentligen var. 

Det kan beror på att personalen som just var där liksom inte hade den kunskapen..ja..och 

kunna inleda ett samtal (2) 

Samtidigt visade det sig att personerna upplevde att stödet var dåligt gällande information 

om diagnosen, både information om diagnosen i sig och diagnosens behandlingar. Det 

bristande stödet gällande information påverkade deltagarna negativt genom att personerna 

upplevde en osäkerhet vart man ska vända sig för att erhålla rätt hjälp. 

5.2 Att få uppleva omsorg 

Att få uppleva omsorg innebar för personerna ett behov av att få uppleva en värdig relation. 

Detta framkom genom att bli inbjuden till en relation där det fanns tid och någon som 

lyssnade vilket ledde till jämlikt samspel i den vårdande relationen. 
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5.2.1 Att få mötas sida vid sida  

En välfungerande relation ledde till att personerna kände stor tillit när relationen var 

ömsesidig, detta skapade trygghet och känsla av att bli tagen på allvar vilket upplevdes som 

stödjande. När vårdpersonalen visade äkthet och var engagerade i relationen upplevde 

personerna att de kände att de blev accepterade som de var.  

Jag hade samma psykolog ..under alla åren..ää..hon hade..jag kände att det fanns 

acceptans..för det jag sa..att det inte var nån som argumenterade emot mig..liksom trodde på 

det jag sa (3) 

Genom att känna kraften av att vårdpersonalen visade sig engagerade och hade en vilja till att 

hjälpa, beskrev personerna det som att få komma framåt i sin tillfriskningsprocess. Vikten av 

att vårdpersonalen såg dem som de var och inte var dömande upplevdes som stöd i 

omvårdnaden. Det framkom tydligt att relationen var en viktig del i tillfrisknandet ibland till 

och med livsavgörande. 

Jag säger liksom så att hade jag inte haft honom..så hade jag inte levt i dag (2) 

Vidare framkom det att relationens betydelse utgjorde att personerna litade på 

vårdpersonalens bedömning vilket skapade stor tillit. Något som blev tydligt var att 

personkemin var viktig i relationen då personerna uttryckte att personkemin kunde vara 

avgörande i vårdrelationen. Att få träffa samma person i vården var av stor betydelse då det 

upplevdes som en stor trygghet vilket ledde till att personerna ökade sin tillit till 

vårdpersonalen. Att känna tillit innebar för personerna att de lättare kunde dela med sig av 

sin livsberättelse.  

5.2.2 Att få mötas i berättelsen 

Det framträdde tydligt att samtalet hade en stor påverkan hos personerna i omvårdnaden. Att 

få tid att samtala med en vårdpersonal som tog emot vad deltagarna berättade upplevdes som 

ett enormt omvårdnadsstöd. När vårdpersonalen visade att jag finns här för dig och är 

beredd att ta emot din berättelse ledde det till att personerna kunde visa sin innersta värld 

och använda vårdpersonalen som stöd i återhämtningen.  

För mig hjälper det mest att få läka de saker som är kopplade till det jag sa..de känslor som 

kommer samtidigt..om jag bara får säga klart dom..för det är så känslor läker..att dom får 

finnas..att nån tar emot dom (3) 

Något som blev påtagligt var att personerna uttryckte att de små enkla samtalen blev en 

viktig del av återhämtningen. Samtalen behövde inte alltid vara stora och inplanerade utan 

snarare de korta samtalen med mycket värde i orden och värdet av att någon tog sig tid att 

samtala var oerhört stödjande.  

Den kvinnan som var..hade hand om mig en gång och hon satte sig..hon kom liksom..ja hon 

hade..så satte hon sig..å..å pratade lite..å..ja..äää…vi kunde prata om..vi behövde inte prata 

om sjukdomen eller det..utan det..hon kunde ibland..man kunde få prata om..mina katter 

..mina husdjur, min älskade make..och allt sånt (2)  
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I resultatet framkom det även att när samtalen inte var dömande och att vårdpersonalen 

hade förståelse och en genuin vilja att ta del av personernas berättelse upplevde personerna 

att detta skapade trygghet till att öppna upp sig på ett djupare plan vilket upplevdes som 

stödjande.  

5.2.3  Att få möta det mänskliga stödet  

Denna subkategori framkom ur beskrivningar om hur personerna upplevde själva 

omvårdnaden som positiv på ett eller annat sätt. Detta visade sig utifrån personernas 

beskrivning av att när stöd fanns kunde personerna få rätt kunskap att ta sig vidare i livet. 

Den nya kunskapen om sig själv och diagnosen utgjorde att personerna kunde på egen hand 

fortsätta resan framåt vilket upplevdes som stödjande i omvårdnaden. 

jag är ganska övertygad om att hade jag inte fått det halv året som det nu var drygt..ganska 

kort period för sig vi hade men jag tror det var ett halvår..hade jag inte haft det och inte fått 

den kunskapen, erfarenheten och dom möjligheterna att få utlopp för mina känslor.. ..grotta 

ner mig mycket så hade jag nog inte kunnat vara lika trygg i mig själv i dag.. ä det tror jag 

inte..så jag tror till viss del har det haft en avgörande faktor (4) 

Vidare framträdde det att vid inneliggande vård kunde personerna få läka i den takt de 

behövde. Flera av personerna uttryckte att när vården såg behovet av inneliggande vård och 

att vården gav utrymme att få läka i egen takt utan att bli utskriven för tidigt, upplevdes det 

som ett oerhört viktigt stöd. 

Jag var inlagd 3-4 månader första gången och då..det var då det kändes faktiskt bra och då 

kände jag att det faktiskt blev bättre och jag..sen slussade de sakta försiktigt ut mig (1)  

Det visade sig tydligt att när personerna fick uppleva genuin omsorg ledde det till att 

personerna kände sig nöjda och tacksamma över vården och att vården gav dem möjligheter 

till förbättring. Genom att uppleva genuin omsorg ledde det även till att deltagarna kände att 

det fanns utrymme att fokusera på sig själv och sitt eget mående då vårdarna såg till den 

enskilda personens behov.  

5.3 Att inte få sin värdighet kränkt 

Personerna i studien uppger att de vid flertal gånger har upplevt bemötandet negativt, som 

att inte vara värd något stöd eller att inte bli tagen på allvar. Att inte bli behandlad som en 

människa i omvårdanden upplevdes som kränkande och förminskande. Det finns således hos 

personerna ett omvårdnadsbehov i form av stöd med att inte få sin värdighet kränkt i vården. 

5.3.1 Att inte bli förnedrad 

I subkategorin att inte bli förnedrad ger personerna uttryck för att de har ett 

omvårdnadsbehov som är fritt från förnedring. Personerna beskriver att förnedringen 

kränker deras värdighet. Förnedringen de erfarit handlar om upplevelser av att inte vara värd 
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att bli sedd som människa. Nedvärderande bemötande av vårdpersonal var ständigt 

återkommande i personernas berättelser. Utifrån personernas berättelser framkom känslan 

av kränkning som visade sig genom att vårdarna valde att ignorera deltagarnas rop på hjälp, 

vårdarna valde att lämnade personerna i sin ensamhet trots att personerna befann sig i 

sårbara situationer.  

Känslan är ju att..är jag inte värd nånting..ä..är det inte ..nä det är det är det man känner 

sig..den starkaste känslan..är värdelös liksom (2) 

Personerna upplevde även sig förminskade när vårdpersonalen utsatte dem för blickar som 

sa skyll dig själv, detta är självförvållat eller vad har hen nu gjort. Att bli bemött med blickar 

och ord som säger hur värdelös man är upplevde deltagarna som oerhört nedvärderande. 

Jag kommer ju liksom ihåg fortfarande väldigt starkt vad som sa..och hur dom sa det..ä..det 

fick mig att känna mig väldigt illa till mods (4)  

Vidare framkom det att personerna upplevde vårdpersonalen som kränkande när ingen ville 

veta av dem, att inte bli sedd och när ingen ville ha ansvaret för en, vilket ledde till att 

personerna kände sig förminskade och ignorerade. Att bli förnedrad ledde till att personerna 

upplevde skam då personerna kände sig obekväma i mötet med vårdpersonalen som man 

kände, de upplevde även skuldkänslor av att de hade gjort något fel.   

5.3.2 Att tas på allvar 

Det mest framträdande hos personerna var att de kände att ingen tog dem på allvar. De hade 

således ett omvårdnadsbehov i form av att tas på allvar. Personerna upplevde att 

vårdpersonal inte lyssnade på personernas problematik och dess behov. Att ständigt behöva 

bevis för att man behövde stöd beskrev personerna som att ingen brydde sig och att det fanns 

en ovilja till att ge stöd. 

Inte bara inom psykvården utan även. akutsjukvården..nää..när man väl berättar och dom får 

veta..att man har den här diagnosen..blir dom liksom..aa..du spelar..du är inte äkta (2)  

Det visade sig tydligt att deltagarna kände sig försummade genom att inte bli tagna på allvar. 

Att inte bli tagen på allvar upplevde personerna som en stor omvårdnadsbrist hos 

vårdpersonalen vilket ledde till känsla av att inte var värd något. 

Jag kunde ligga där med..ää..med jättestora sår..och ingen..plåstrade om..hjälpte..plåstrade 

om ..det..jag fick..inte..så jag hade..sår som behövdes sys..jag fick liksom..inte..ä..att..ja ingen 

som..vård över huvud taget (2)  

Personerna upplevde att vårdpersonalen inte ville engagerade sig men också att 

vårdpersonalen inte gav någon respons tillbaka utan behandlade personerna respektlöst. Det 

framkom även att när man blev vuxen togs personerna inte på allvar jämfört mot när 

personerna var yngre och att när personerna började tillfriskna upphörde stödet och 

personerna var inte längre ett intressant objekt för vårdpersonalen.  
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5.3.3 Att inte vara i underläge 

I denna subkategori framkom hur personerna har ett omvårdnadsbehov att inte vara 

underläge. Personerna kände sig vara i ett underläge gällande både hos vårdpersonalen och 

att inte det stöd i omvårdnaden de behövde. I vårdrelationen kände personerna att de var i 

underläge då de upplevde ett maktmissbruk från vårdpersonalen. Maktmissbruket visade sig 

genom att vårdpersonalen ofta kom med kommentarer som gjorde att personerna inte kunde 

påverka sin situation utan kände att de var tvungna att lyda order.  

Vad är det med dig då?..och ba här ta Theralen..så..gå och lägg dig igen (1) 

Vidare beskrev en av personerna att vårdpersonalen talade om hur man skulle må vilket 

resulterade i att inte själva ha makten att påverka sitt mående.  

Man kan inte hantera känslorna..men det känns inte som det är många som har 

förstående..för det utan det blir ba så här skärp dig..lägg av..skärp till dig nu (1)  

Vidare beskrev personerna det svårt att kunna påverka sin vård och att få den vård som de 

behövde. Ofta framkom en önska om att få hjälp men som ofta uteblev, personerna kände sig 

hjälplösa.   

Mådde väldigt..väldigt dåligt..så det var ofta att jag kom till min psykolog och sa..snälla, snälla 

det var liksom..snälla jag behöver hjälp..jag ståt inte ut..liksom..snälla kan ni hjälpa mig..hon 

satt det ända som finns..är dom här samtalen vi har (3)  

Samtidigt visade det sig att personerna upplevde sig vara i underläge vid inneliggande vård, 

där omvårdnadsstödet helt uteblev och att det enbart blev en förvaring som beskrevs att var i 

ett fängelse. Att inte kunna påverka sin vård är att hamna i ett underläge där makten finns 

hos någon annan.  

5.4 Tema - Att ro tillsammans genom stormen  

Syftet med studien var att beskriva vilka omvårdnadsbehov personer med BPD upplever 

inom psykiatrisk vård. Ett övergripande tema som framkom i studien var att personerna 

hade en längtan och ett behov av medmänsklighet, att få ro tillsamman genom stormen.  

För personer med BPD kan det upplevas som att befinna sig på ett öppet och stormigt hav, de 

känslomässiga stormarna försvårar färden framåt på det sätt man skulle önska på sin 

livsresa. Omvårdnadsbehovet kan då i relation ses som att klara av att vända skuta i rätt 

riktning och påbörja färden till återhämtning. Dock upplevde personerna både positiva och 

negativa upplevelser i omvårdnaden. Det som genomsyrar resultatet är att personerna hade 

ett omvårdnadsbehov att bli sedda som människor, att inte få sin värdighet kränkt och att bli 

sedda för den de är. När personerna upplevde att någon såg dem som människor och inte ett 

objekt så upplevdes omvårdnadsstödet som värdefullt och de upplevde att de fick sina 

omvårdnadsbehov tillgodosedda. Vidare framkom en längtan efter något mer, en längtan 

efter att vårdpersonal gav tid för samtal. Det visade sig svårt för personerna att skapa 

förtroende när tryggheten inte fanns därav upplevde personerna ett omvårdnadsbehov av att 
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få känna trygghet i omvårdnaden. Tillsammans med vårdpersonal kan tryggheten skapas och 

tillsammans kan de ro genom stormen.  

Den bristande kompetensen hos vårdpersonalen upplevdes som bristande omvårdnad då 

personerna önskade att vårdpersonalen skulle ha mer kunskap om förståelse och diagnosen 

vilket kan tolkas som risk för personerna att komma ur kurs och det blir svårt för personerna 

att hålla rätt riktning under färden. Personerna upplevde omvårdanden som stödjande 

utifrån att relationen mellan personen och vårdpersonalen var väl fungerande, god 

omvårdnad skapade tillit och trygghet. Relationen visade sig på sätt som en mycket viktig del 

i återhämtningen. När relationen grundades på omsorg och respekt upplevde personerna 

tillit och trygghet vilket medförde att samtalen kunde föras på ett djupare plan och 

personerna vågade berätta om sina innersta tankar. De små samtalen upplevdes som en 

viktig del i omvårdnaden för återhämtningen. Samtalen skapade trygghet vilket ledde till att 

personerna kunde öppna upp sig på ett djupare plan. Det som upplevdes som stödjande var 

när personerna kände att vårdpersonalen visade ett genuint intresse för dem.  Att inte bli 

tagen på allvar och inte bli sedd som en människa fanns avsaknaden av att inte mötas med 

värdighet till skillnaden att bli tagen på allvar och bli sedd som människa fanns 

möjligheterna att mötas med värdighet. Vidare framkom det att mötet med vårdpersonal ofta 

var negativt där vårdpersonalen utövade sin maktposition. Detta medförde att personerna 

hamnade i underläge och bidrog till att personerna upplevde sig maktlösa och misstrodda. 

Det visar sig i resultatet att personerna inte blev sedda som människor och upplevde sig som 

mindre värda. Att bli sedd som människa innebar även att få att känna medmänsklighet i 

form av omvårdnad, det framkom i analysen en längtan att bli sedd och att känna att någon 

bryr sig om en, känna närhet och att någon faktiskt vågar fråga hur man mår.  Att få känna 

den medmänskliga omvårdnaden var en stark önskan hos samtliga personer. 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras lämpligheten av den valda metoden i förhållandet till studiens syfte 

och resultat. Vidare förs en diskussion kring studiens resultat kopplat till tidigare forskning 

och sammanställs utifrån Tidvattenmodellen och sedan avslutas med en diskussion kring 

etiska frågor.  

6.1 Metoddiskussion 

Nedan kommer diskussion föras gällande metodvalet. Diskussionen kommer att beskriva 

styrkor och svagheter i urval, datainsamling och analys av data utifrån giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet. Giltighet handlar om att reflektera över hur sanningsenligt 

resultatet svarar mot syftet, tillförlitlighet beskriver ställningstaganden under processen och 
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överförbarhet handlar om hur vida resultatet kan användas i andra sammanhang (Lundman 

och Hällgren-Graneheim,2017) 

6.1.1 Styrkor och svagheter med urvalet 

Författaren valde att inte rekrytera från sin egen arbetsplats där författaren har 

vårdrelationer med flera patienten med BPD, vilket kan anses som en styrka. Författaren kan 

istället bidra med ökade kunskaper till berörd klinik och bibehålla den välfungerande relation 

med patienterna. En styrka med att rekrytera deltagare via sociala medier är nåbarheten till 

sårbara grupper och bredden av sökandet är stort utifrån ett geografiskt perspektiv, vilket 

även Neville m.fl., (2016) styrker. Författaren hade tidigt under utbildningen anslutit sig till 

ett flertal Facebook-grupper där den gemensamma nämnaren var psykisk ohälsa. Dock var 

grupperna inte enbart inriktade på personer med BPD utan grupperna bestod av personer 

med blandad problematik. Författaren hade under en lång tid observerat olika grupper, valet 

blev en offentlig grupp som där huvudpersonen håller föreläsningar och informerar om 

psykisk ohälsa och den andra gruppen hade ett antal medlemmar på över 6000 personer 

med olika erfarenheter av psykisk ohälsa. Författaren bestämde att dessa två grupper var 

relevanta att rekrytera ifrån. Dock hade författaren en förförståelse av att intresset att delta 

skulle vara stort men så blev inte fallet. Tre personer visade sitt intresse relativt snabbt och 

därefter avstannade rekryteringen trots flera försöka att ”puffa” upp inlägget med förfrågan 

om att delta i studien. Författaren fick göra ett omtag med att rekrytera personer från bloggar 

som var sammankopplade till en av Facebook-grupperna. Även här blev svarsfrekvensen låg, 

endast en person visade sitt intresse. Den låga svarsfrekvensen kan bero på att ämnet ansågs 

vara känsligt. Det låga antalet ansågs räcka då de genomförda intervjuerna gett fylliga data 

och pga tidsbrist då det redan gått en tid in på kursen. Trots det låga antalet deltagare blev 

materialet av bra kvalité vilket kan anses som god giltighet. Lundman och Hällgren-

Graneheim (2017) beskriver att det inte är antalet deltagare som avgör kvalitéten, utan att det 

är kvalitéten på datamaterialet som är avgörande. Färre deltagare kan ge mer nyanserad 

beskrivning och mer ingående tolkning till motsatsen vid för många deltagare kan det blir 

svårt att nyansera skillnader enligt Kvale och Brinkmann (2017). Författarens val att nöja sig 

med fyra deltagare gav möjlighet att kunna lägga mer tid på analysen. Giltigheten kan anses 

som god då studiens resultat svarar mot studiens syfte och att deltagarna hade stor 

erfarenhet i ämnet och ville delge sin berättelse. Studiens syfte var att beskriva vilka 

omvårdnadsbehov personer med BPD upplever sig ha inom psykiatrisk vård innebar det att 

personerna skulle ha diagnosen BPD för att kunna få svar på syftet. Det kan ses som en 

svaghet att inte säkert kunna veta om personerna hade denna diagnos då inga läkarintyg eller 

dylikt krävdes. Trovärdigheten i datamaterialet uppfattades som hög, då intervjudeltagarna 

beskrev detaljerat och ingående om sin diagnos. En styrka relaterat till detta var att 

författaren hade stor kunskap och var påläst gällande denna diagnos och därmed kunde 

förhålla sig till innehållet i deltagarnas berättelser och därigenom öka giltigheten. Facebook-

grupperna bedömdes också vara väldigt seriösa där det fanns huvudansvariga 

administratörer som var mycket ambitiösa med vad som skrev i dessa grupper. Sammantaget 

borgar detta för att urvalet kunde generera data som svarar mot studiens syfte.  
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6.1.2 Styrkor och svagheter med datainsamling 

Till studien samlades data in genom semistrukturerade intervjuer vilket ansåg till fördel då 

frågorna var öppna vilket gjorde att deltagarna själva bestämde svaret till motsatsen 

strukturerad intervju där frågorna svaras med ja eller nej (Danielson, 2017). Till stöd hade 

författaren utformat en intervjuguide utifrån studiens syfte vilket underlättade intervjun och 

samtliga deltagare fick svara på samma frågor men även stöd i att rikta intervjun mot syftet. 

Intervjuguide var till fördel då det under intervjuerna framkom rikligt med information om 

andra viktiga detaljer om vad det innebar att leva med BPD, genom intervjuguiden kunde 

författaren lättare hålla sig till syftet och därmed undvika att hamna på fel ämne. 

Intervjuguiden innehöll endast några få frågor med möjlighet till följdfrågor vilket var till 

fördel då författaren kunde ställa följdfrågor för att deltagarna skulle berätta mera och 

beskriva på ett djupare plan. Intervjuerna genomfördes via telefon vilket författaren ansåg 

var till fördel då både författaren och deltagarna kunde utföra intervjuerna när det passade 

bäst. Författaren erbjöd deltagarna själva att välja datum och tid för att tillmötesgå 

deltagarna på bästa sätt, vilket upplevdes av deltagarna som positivt. Enligt författaren ger 

telefonintervjuer ökad flexibilitet till att medverka till motsatsen att hålla intervjuer på 

exempelvis en klinik där författare och deltagarna måste anpassa sig till klinikens eventuella 

öppettider, vilket var en styrka. Ytterligare en fördel med att intervjua via telefon är 

åtkomsten av sårbara grupper där personer befinner sig i en isolerad miljö eller tillhör en 

stigmatiserade grupp (Neville m.fl., 2016). Samtidigt menar Neville m.fl., (2016) att 

kvalitativa studier vanligtvis kräver en viss närvaro mellan intervjuaren och deltagaren vilket 

utgjorde att författaren till denna studie behövde vara ordentligt påläst och förberedd inför 

intervjuerna då kroppsspråket inte kunde avläsas. Men författaren ansåg att en styrka med 

att inte vara synliga för varann var att intervjufrågorna tillät deltagarna att tänka över sina 

svar utan att känna sig stressade då någon sitter och tittar på dem, vilket skulle kunna 

upplevas som obekvämt för både författare och deltagare. Totalt blev det fyra som 

intervjuades. Författarens plan var att hålla intervjuerna med någon dags mellanrum vilket 

blev enligt planen och transkriberingarna kunde skrivas i lugn och ro. En väl fungerande 

tidsplan för intervjuerna och det tillkommande arbetet upplevdes av författaren som 

värdefullt. 

6.1.3 Styrkor och svagheter med analys av data 

Författaren använde sig av Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) kvalitativa 

innehållsanalys vilket ansågs lämpligt då tolkning av texter utifrån intervjuer skulle granskas, 

vilket ökar giltigheten. Fördelen med metoden är att resultatet ger en djupare beskrivning av 

fenomenet. Transkribering är den första delen i analysen vilket ger en noggrannhet av 

datamaterialet som är en viktig del i analysprocessen och möjliggör även en första 

bekantskap med materialet. Författaren valde att skriva ut transkriberingarna på papper för 

att lättare kunna arbeta med materialet men även känna den fysiska känslan av innehållet. 

Med utskrivna papper upplevde författaren att det var mer överskådligt när texterna skulle 

läsas jämfört med att läsa via en dator. Författaren valde sedan att arbeta vidare med en text i 

taget, för att inte färgas av de övriga texterna. Varje text lästes flera gånger för att fånga 

helheten och finna delar som svarade på syftet och ur varje text plockades meningsbärande 
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enheter fram. I början var meningsbärande enheter tydliga men vidare i processen framkom 

otydligheter och författaren fick återgå till att se över meningsenheterna vilket ökade både 

giltigheten och tillförlitligheten. I det här skedet kunde otydligheten bero på författarens 

förförståelse och intresse av andra detaljer som framkom i texterna. Författaren fick 

anstränga sig att för att fokusera på meningsenheter utifrån syftet vilket gjorde att processen 

kunde komma framåt vilket stärkte tillförlitligheten. Att stärka tillförlitligheten innebär att 

vara medveten om sin förförståelse och samtidigt hålla distans och närhet. Under 

datainsamlingen är författaren delaktig men därefter ska författaren distansera sig från 

datamaterialet (Lundman & Hällgren-Graneheim,2017). Detta har stärkts genom att 

författaren har varit noggrann i sina ställningstaganden under analysprocessens gång, samt 

reflekterat över dessa tillsammans med handledare. Allteftersom processen framskred valde 

författaren att skriva in meningsenheterna, kondenserande enheterna och koderna i en 

analysmatris för att även här få en tydligare översikt. Analysmatrisen gjorde att författaren 

kunde se helheten och processen i kedjan vilket ger abstraktionen en giltighet enligt 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2017). Tillförlitligheten har stärkts genom att författaren 

systematiskt har arbetat sig genom analysmetodens olika steg och reflekterat över 

abstraktion och kategorierna blev mer tydliga. När subkategorier skulle formas upplevde 

författaren det som svårt då författaren såg kategorier istället. Här fick författaren arbeta 

baklänges till en viss del för att få fram subkategorierna vilket kan ses som en nackdel med 

metoden att inte kunna följa varje steg enligt mallen. Något som skulle kunna stärka 

tillförlitligheten ytterligare var om studien hade skrivits av flera författare vilket skulle ha 

kunnat ge möjligheter till ökad variation i analysarbetet.  Överförbarheten handlar om 

huruvida resultatet kan användas i andra sammanhang. Resultatet kan överföras till andra 

vårdaktörer än psykiatrisk vård exempelvis den somatiska vården dock är det mottagaren 

som avgör om resultatet är överförbart. Möjligheten att avgöra överförbarheten av resultatet 

stärks om metoden beskrivits tydligt, vilket författaren försökt sträva efter.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

Resultatet kommer att diskuteras mot tidigare forskning och kopplas samman med 

Tidvattenmodellen. Utifrån Tidvattenmodellen kommer resultatet att presenteras med 

utgångspunkt i följande fyra åtaganden: Respektera språket, Bli lärjunge, Ge tid som gåva 

och Utveckla en äkta nyfikenhet. För att synliggöra resultat återges subkategorier med kursiv 

och temat med fet kursiv stil. text  

6.2.1 Respektera språket 

Det framkom ett omvårdnadsbehov av att vårdpersonalen respekterar och visar förståelse för 

personens unika uttryck vilket kan ses i sammanhanget Att ro tillsammans genom 

stormen. Omvårdnadsbehovet handlar om att få bli sedd som människa att respekten vilar 

på att bli sedd för den man är och inte en diagnos vilket ligger i kontrast till att ha ett 

omvårdnadsbehov av att tas på allvar, som kan leda till att den enskildes behov inte 
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tillgodoses. Detta kan jämföras med tidigare forskning där forskningspersonerna upplevde 

att de fick stöd om vårdpersonalen visade respekt och omtänksamhet (Weight & Kendal, 

2013; Wright, 2012; Morris m.fl., 2014; Ntshingila m.fl., 2015). Genom att förstå att personer 

kan uttrycka sig på andra sätt än med bara ord kan vårdpersonal därmed få en ökad 

beredskap att stödja personernas återhämtningsprocess på ett bättre sätt. Vidare framkom 

det att personerna längtade efter något mer utöver att bli sedd som människa fanns en 

önskan om att uppleva trygghet och en förtroendefull relation. Att känna trygghet och 

förtroende kan detta leda till att personerna vågar berätta om sina innersta tankar vilket 

Barker och Buchanan-Barker (2005) menar även att respektera språket innebär att 

personerna delger sådant som ingen annan känner till. Att delge sina innersta tankar och 

känslor kan anses som svårt om vårdrelationen inte är byggd på trygghet och tillit. I studien 

framkom det att när personerna kände trygghet med vårdpersonalen kunde de djupa 

tankarna och känslorna träda fram vilket även visade sig i tidigare forskning. När 

sjuksköterskan visade ärlighet och respekt upplevdes återhämtningen som positiv och kunde 

därmed infinna sig på ett djupare plan (Ntshingila m.fl., 2015). Samtidigt visade det sig att 

personerna upplevde det svårt att skapa förtroendefulla relationer i relation till att 

personerna upplevde sig att bli förnedrad där vårdpersonalen valde att ignorera deras rop på 

hjälp. Genom att förstå att personer kan uttrycka sig på andra sätt än med bara ord kan 

vårdpersonal därmed få en ökad beredskap att stödja personernas återhämtningsprocess på 

ett bättre sätt. Personerna upplevde också att de hade ett omvårdnadsbehov av att bli 

bemötta med kompetens. De uppfattade det som att vårdpersonalen inte hade vare sig 

kunskap om, eller förståelse för att personerna skadade sig själva som ett uttryck för att få 

hjälp och för att bli sedda, alltså ett slags rop på hjälp. I relation att respektera språket 

(Barker & Buchanan-Barker, 2005) som bland annat innebär att som person få uttrycka sig 

unikt – såväl verbalt som icke verbalt – i sin egen utvecklingsprocess. Tidvattenmodellens 

åtagande om att respektera språket är av stor vikt i möte med personer med BPD, genom 

att verkligen förstå hur personer med BPD uttrycker och kommunicerar sina känslor och 

tankar leder det till Att ro tillsammans genom stormen, att göra resan sida vid sida. 

Om respekten för språket uteblir kan det utifrån vattenmetaforen liknas med att personerna 

riskerar att drunkna då ingen hjälp finns under färdens gång, det finns inga livbojar som 

plockar upp dessa personer.   

6.2.2 Bli lärjunge 

Att bli lärjunge handlar om att lära sig om vad behov personen har och vad som fungerar 

då personen i fråga är expert på sin livsberättelse vilket kan knytas ihop med Att ro 

tillsammans genom stormen. I studien förklara personerna att var i underläge hos 

vårdpersonalen som visste bättre än personerna själva vad som var giltigt för dem. Detta 

betyder att vårdpersonalen sitter på makten utan att egentligen fråga vad personerna själva 

ville. Resultatet i denna studie visade att personerna upplevde att vårdpersonalen saknade 

kunskap och förståelse vilket gjorde att personerna upplevde sig missförstådda och att inte 

bli tagna på allvar. I tidigare forskning fanns bristande kunskaper och förståelse att vårda 

dessa personer (Weight & Kendal, 2013; Morris m.fl., 2014; Ntshingila m.fl., (2015; Filar & 

Ward, 2005; O´Connel & Dowling, 2013). Tidigare forskning bekräftar att när sjuksköterskan 

hade ökade kunskaper ledde det till ökad förståelse (Wright ,2012) vilket även framkom i 
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föreliggande studie att när vårdpersonalen var engagerade och det fanns en vilja att hjälpa 

ledde det till att personen kom framåt i tillfrisknandet vilket kan ses som att bli tagen på 

allvar. Barker och Buchanan-Barker (2005) menar att bli lärjunge är att faktiskt ta del och 

lära sig av personens egna erfarenheter.  Att ro tillsammans genom stormen kan resan 

mot återhämtningen börja med hjälp av personens erfarenheter och med stöd av 

vårdpersonalen. På så vis blir det tydligt att vårdrelationen är en central del i återhämtningen 

vilket visar sig i att få mötas sida vid sida och att få mötas i berättelsen till återhämtningen. 

Men trots att det finns forskning som visar att personer med BPD kan bli hjälpta så fortsätter 

vården att placera in dem i fack där man uppfattar dessa personer som både jobbiga och 

svåra att vårda. Med Tidvattenmodellens åtagande att bli lärjunge kan vi som vårdpersonal 

ändra vårt förhållningsätt och se den enskilde personen som en egen individ med kunskap 

och resurser och inte som en grupp människor som är svåra. Genom att lyssna och ta del av 

livsberättelsen kan detta åtagande anses vara avgörande för vårdandet vilket kan leda till ett 

enormt stöd för personer med BPD.  

6.2.3 Ge tid som gåva 

Personerna upplevde att när vårdpersonalen tog del av personens berättelse skapades 

trygghet vilket gjorde att personerna kunde gå vidare på ett djupare plan vilket påvisar att få 

mötas sida vid sida och att få mötas genom berättelsen. Genom att göra resan tillsammans 

med någon som vill vara med och stötta under resans gång beskrev personerna det som en 

viktig del i tillfrisknandet och för en del även livsavgörande. När personerna kände stöd från 

vårdpersonalen och att bli bemött med kompetens kunde personerna ta sig vidare på livets 

resa. Att ge tid som gåva är en värdefull handling som personerna i studien saknade då det 

visade sig att personerna längtade efter något mer. Personerna i studien hade ett behov av 

att det fanns tid för samtal och tid för att prata om sina känslor. Barker och Buchanan-Barker 

(2005) beskriver att ge tid som gåva innebär att vårdpersonalen och personen har tid 

tillsammans och lägger grunden för förändringsprocessen. Den tidigare forskning visar att 

personer med BPD ofta känner sig övergivna, ensamma och avvisade av vården (Lawin & 

Mcmahon ,2015; Weight & Kendal, 2013; Wright, 2012; Morris m.fl., 2014) vilket även visade 

sig i denna studie där personerna beskrev att de bara förvarades och att ingen brydde sig. Att 

ge tid som gåva kan tolkas som att stå på en ö och sedan få möjligheten att göra resan över 

havet tillsammans för att komma i hamn. Att ro tillsammans genom stormen över 

havet med stöd av personens livsberättelse och kan personens specifika behov för att 

genomföra resan vilket kan relateras till att få mötas i berättelsen. Att ge tid behöver inte 

bokstavligen utgöra en tid som är klockbestämd utan att ge tid kan återspegla att längta 

något mer, efter mänsklig närhet och trygghet men även en längtan efter att någon tog sig tid 

och att någon vågade fråga. Tidigare forskning påvisar inget om personernas längtan på det 

vis som framkommit i föreliggande studie, men det kan skönjas en underton i både tidigare 

forskning och från denna studie att personer med BPD är väldigt ensamma i sin livsvärld. Att 

ro tillsammans genom stormen med att ge tid som gåva skulle detta kunna bidra till 

att personerna kände sig mer värdefulla och betydelsefulla vilket troligtvis även skulle ge 

förutsättningar och möjligheter till återhämtning.  
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6.2.4 Utveckla en äkta nyfikenhet 

Utifrån omvårdnadsbehovet att någon vågar fråga mig framkom en önskan av att 

vårdpersonalen ställde frågor till personerna. De uppfattade vårdpersonalen att de inte ville 

fråga och att de inte brydde sig om svaren som personerna gav. Vilket kan ses i relation till 

att vara i underläge då vårdpersonalen visste svaren bättre. Sett i relation till Barker och 

Buchanan-Barker (2005) åtagandet att utveckla en äkta nyfikenhet innebär att 

vårdpersonalen är villiga att stödja personen i att utveckla sin berättelse vilket ger en 

kontrast att inte få uppleva omsorg. Vilket även visar sig i tidigare forskning att personerna 

upplevde att ingen vårdpersonal fanns där för att hjälpa (Wright, 2012) och att 

sjuksköterskorna ansåg att personerna med BPD slösade bort deras tid (Weight & Kendal, 

2013). Personerna i studien berättade att när vårdaren visade intresse om att vilja ta del av 

berättelsen skapades trygghet. Att utveckla en äkta nyfikenhet beskrivs av Barker och 

Buchanan-Barker (2005) att låta personen utveckla sin berättelse i sin egen takt vilket kan 

omtolkas till att personerna får läka i egen takt och tillsammans ro genom stormen. I 

studien framkom att få uppleva omsorg fick personerna fick läka i egen takt. Fokus ska inte 

vara problemlösande utan fokuset ska ligga i sjuksköterskans nyfikenhet på personens 

berättelse om vad som fungerat i personens liv vilket kan vara glädje och personens 

drömmar. 

6.3 Etikdiskussion 

Studien har genomförts utan några uppenbara etiska hinder. Då deltagarna ansetts utgöra en 

sårbar grupp såg författaren till att deltagarna skulle känna sig väl omhändertagna under 

intervjuerna men även haft en etisk medvetenhet under hela processen. Kjellstöm (2017) 

förklarar att man gärna inte utsätter redan sårbara grupper för ytterligare risker men menar 

samtidigt att man inte ska utesluta sårbara grupper, då möjligheten till utveckling av det 

aktuella fenomenet annars kan utebli. Detta kan ses som nyttan med denna studie - att ge 

personer med BPD möjligheten till att bidra till en bättre vård. Under intervjuerna framkom 

inga tecken på att deltagarna fick sämre mående efter att de delat med sig av sina berättelser. 

Tvärtom visade deltagrena ett stort engagemang till att kunna bidra till forskning för bättre 

vård vilket visade sig flera gånger under intervjuerna genom att deltagarna ofta 

kommenterade att det kändes bra att kunna bidra. Författaren hade innan en viss oro att 

intervjuerna skulle kunna öka ett sämre mående hos deltagarna men det visade sig att när 

intervjuerna var klara så upplevde deltagarna det som positivt med intervjun. En nackdel är 

dock att det inte går med säkerhet att säga hur intervjuerna har påverkat deltagarna i 

efterhand. En fördel med att informera innan intervjuerna att frågorna kan väcka starka 

känslor och deltagarna när som helst kan ta en paus, möjligheteten att inte behöva svara och 

att kunna avbryta när som visade sig uppskattat av deltagarna och de upplevde att det var en 

fin gest. Författaren har tagit ett stort ansvar för att omhänderta materialet med respekt och 

att presentera resultatet på ett rättvist och objektivt sätt. Resultatet påvisar att det finns ett 

behov av ökad kunskap inom detta område vilket är en viktig del utifrån etisk synvinkel då 

sårbara grupper riskerar att hamna i skym undan och därmed kan leda till ökad 

stigmatisering.  
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6.4 Slutsatser och kliniska implikationer 

I studiens resultat framkom det att personerna hade negativa upplevelser i omvårdnaden 

vilket skapade känslor av att inte vara värd något och inte tas på allvar. Samtidigt fanns en 

stor längtan efter att bli sedd som människa och att få känna att någon bryr sig om en. När 

personerna upplevde trygghet, omtanke och blev tagna på allvar lades grunden för en 

tillitsfull relation. Med stöd av den teoretiska referensramen Tidvattenmodellen kan studien 

ge ökad kunskap och förståelse för vårdandet av personer med BPD. Tidvattenmodellens 

åtaganden kan implementeras direkt i den psykiatriska vården då resultatet tydligt påvisar 

att personerna inte eftersöker några stora saker utan enkla saker som att någon ser en, att 

någon lyssnar och att någon frågar. Förhoppningen med denna studie är att kunna bidra till 

förbättrat stöd för personer med BPD och ökad kunskap för vårdpersonal i både psykiatrisk 

vård och hos andra vårdaktörer.  

6.5 Resultat i ett vidare sammanhang 

Kunskaper om psykisk ohälsa behöver ständigt uppdatera sig då vi lever i en värld som rusar 

fram och den datoriserade världen ligger i framkant och risk finns att sårbara grupper 

hamnar bakom kulisserna och inte får samma uppmärksamhet i samhället. Med detta sagt 

behöver sårbara grupper lyftas fram. Personer med BPD är en sårbar grupp som är 

stigmatiserade vilket kan bero på att vården anser dem som en problematisk grupp och som 

inte är behandlingsbara. Det kan även bero på att andra psykiatriska diagnoser har en annan 

status i jämförelse med BPD, och som mer värda att forska om och arbeta fram riktlinjer 

kring. Därför är det av stor vikt att öka kunskaparna om denna grupp, att faktiskt ha kunskap 

om att diagnosen är behandlingsbar men kanske på ett annat sätt än traditionell behandling. 

Studiens resultat kan förhoppningsvis bidra till minskat vårdlidandet hos denna grupp vilket 

även på sikt kan bidra till minskade samhällskostnader.  

6.6 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns mängder med forskning som påvisar hur personer med BPD upplever 

omvårdanden i vården men trots detta så sker ingen större förändring. Ett förslag på 

framtida forskning är just att ta reda på varför ingen förändring sker i omvårdnaden av 

personer med BPD. Beror det på fortsatt okunskap eller beror det på ovilja hos 

vårdpersonalen att inte ta sig an nya kunskaper som skulle kunna leda till förbättring för 

dessa personer? Att göra en studie där vårdpersonal intervjuas relaterat till omvårdnaden av 

personer med BPD skulle vara av stor vikt och kunna bidra till nytta.  
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BILAGA A. INTERVJUGUIDE  

 

• Kan du berätta om ett vårdtillfälle där du upplevde att du fick den det stöd som du 
behövde. 
 

• På vilket sätt upplevde du att det var stödjande? 

 

 

• Kan du berätta om något vårdtillfälle där du upplevde att du inte fick det stöd som du 

behövde. 
 

• På vilket sätt upplevde du att du inte fick det stöd du hade behövt? 
 

• Vilka förväntningar har du i mötet med omvårdnadspersonal när du befinner dig i 
vårdsituation? 
 

 

• Utifrån dina erfarenheter hur skulle du vilja att vården skulle se ut utifrån dina egna 
önskemål och behov. 
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 BILAGA B. MISSIVBREV TILL DELTAGARNA 

 

Tillfrågan om deltagande i ” Gränsland-Borderline”. 

Jag heter Mikaela Stenberg 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 beskriva vilka förväntningar personer 

med borderline/emotionell instabil personlighetsstörning har på den psykiatriska 

slutenvården. Intervjuerna förväntas starta vecka 7, 2019. 

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

Medverkan är frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från detta brev. 

Att delta i projektet skulle för din del innebära att du blir intervjuad via telefon. Om du väljer 

att delta ringer jag upp dig och samtalet kommer att spelas in via en inspelnings APP på min 

mobil. Intervjun kommer att pågå under ca en timme. Intervjun kommer ordagrant skrivas ner 

för att sedan analyseras och därefter finna mönster mellan intervjuerna.  

Att delta i intervjun kommer för din del ge dig utrymme att uttrycka dina förväntningar, tankar 

och erfarenheter gällande vilket stöd du behöver av den psykiatriska slutenvården. Som 

författare är jag medveten om att denna intervju kan medföra känslor och minnen som kan 

vara extra känsliga och jobbiga. Du kan därför när som helst avbryta intervjun, avstå att 

svara eller bara ta en paus utan att du behöver ange någon orsak.  

Data behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter avidentifieras, data kodas och 

förvaras inlåst så att ingen utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. Inspelade data 

kommer att raderas när studien är avslutad. I den färdiga uppsatsen kommer inga uppgifter 

att kunna härledas till dig.  

Om du är intresserad av delta i studien kan du kontakta mig, Mikaela Stenberg, via mejl: 

msg18004@student.mdh.se för skriftligt samtycke till att delta i studien samt ytterligare 

information och eventuella frågeställningar.  

Ytterligare upplysningar kan lämnas av mig eller min handledare. 

Med vänliga hälsningar  

Mikaela Stenberg 

Mitt namn: Mikaela Stenberg, Student, msg18004@student.mdh.se 

Handledare: Oona Lassenius, Universitetslektor i Vårdvetenskap, oona.lassenius@mdh.se  
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3 

 

BILAGA C. SAMTYCKE TILL ATT DELTA I PROJEKTET 

 

Samtycke till att deltaga i projektet, ”Gränsland-Borderline”. 

 

Jag har skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i lugn och ro läsa 

igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en kopia på den skriftliga 

informationen om projektet och på detta samtyckesformulär. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange 

orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien. 

 

Jag tackar JA till att delta i studien. 

 

 

_______________________________ 

Namn 

 

 

____________________________    

Datum    

 

För samtycke behöver du fylla i datum och namn, sänd sedan samtycket åter till mig: 

msg18004@student.mdh.se 
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