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Sammanfattning    
 
 
Bakgrund: Närstående till patienter med emotionell instabil personlighetsstörning 
(EIPS) har visat sig påverkas negativt i sitt mående, och de upplever brist på stöd från 
sin omgivning. Vissa närstående vänder sig till internetforum för råd och stöd från andra 
i liknande situationer. Ett emotionellt engagemang och stöttning från den närstående är 
betydelsefullt för patienten men mår de själva dåligt kan förmågan att ge stöd minska 
och det gynnar varken dem eller patientens välbefinnande. Syfte: Syftet var att 
undersöka upplevelsen att vara närstående till en patient som har emotionell instabil 
personlighetsstörning. Metod: Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Analys 
av latent och manifest innehåll. Resultat: Analysen av innehållet i forumen resulterade i 
fyra teman. “Att leva i en negativ spiral ” beskriver upplevelsen av lidande, otrygghet i 
relationen och orkeslöshet.  “Att vilja stödja men känna sig oförmögen”, beskriver 
upplevelsen av att känna osäkerhet, otillräcklighet och ensamhet. “Behovet av att 
anpassa sitt beteende” beskriver upplevelsen av att anpassa sitt beteende, att låta sig 
själv stå tillbaka och att behöva finnas till hands. “Att känna meningsfullhet” är 
upplevelsen av att kunskap leder till bättre förståelse, hanterbarhet och empati, samt att 
känna sig betydelsefull. Diskussion: Resultatet går i linje med tidigare forskning som 
visar att det på olika sätt är påfrestande att vara i relation med patienten. Mer tid och 
resurser på omhändetagandet av närstående för att främja deras välbefinnande skulle i 
längden kunna bidra till bättre behandling för patienten och därmed kunna leda till en 
bättre hälso- och sjukvård. Resultatet pekar även på betydelsen av sjuksköterskans 
förmåga att identifiera närståendes resurser och vägleda dem till hjälpinsatser och 
organisationer.  
 
Nyckelord: forum, närstående, emotionell instabil personlighetsstörning, upplevelser  
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INLEDNING 
Emotionell instabil personlighetsstörning (EIPS) är den mest förekommande 
personlighetsstörningen i den psykiatriska vården. Patienten lider av instabil självbild 
och sinnesstämning där impulsiva handlingar inte är ovanliga och kan göra att individen 
hamnar i olika typer av problematiska situationer. Självmordsförsök, utåtagerande ilska 
och självskadebeteende förekommer och leder till dramatiska upplevelser för både den 
som lider av störningen och dess närstående (Herlofson & Ekselius 2009, s. 490). 
Närstående är ofta involverad i patienten både känslomässigt och praktiskt vilket gör att 
de påverkas i allra högsta grad. Studier visar att närstående till patienter med EIPS 
upplever en mycket högre börda och sorg än närstående till människor med annan 
mental ohälsa. De riskerar även att i högre utsträckning drabbas av ohälsa själva (Bailey 
& Grenyers 2013; 2014). Det är därför viktigt att de inte glöms bort i vårdandet, då 
behovet av omsorg och stöd är påtagligt. Sjuksköterskan möter denna patientgrupp och 
dess närstående i alla verksamheter och behöver därför kunskap och insikt i hur det 
upplevs att leva med patienten för att kunna ge stöd. Det har dock visat sig att 
närstående upplever det svårt att tala med någon utomstående om sin situation, då de 
upplever att andra inte förstår dem (Giffin 2008; Ekdahl, Idvall, Samuelsson & Perseuis 
2011).  Forskning visar att människor söker sig till internetforum för att skriva med 
människor som genomgår liknande situationer och delar erfarenheter. Att de även är 
anonyma på internetforum har visat sig betyda mycket då människor upplever att de kan 
skriva utan att det skulle leda till några konsekvenser (Tanis 2008; Widemalm & 
Hjärthage 2015).  Vi har därför i denna studie valt att undersöka hur det upplevs att vara 
närstående till patienter med emotionell instabil personlighetsstörning genom att 
analysera inlägg på forum som närstående skriver. Med fokus på hur de uttrycker sig på 
forum hoppas vi bidra till ytterligare perspektiv på upplevelsen hos dem för att i 
förlängningen kunna hantera de närstående bättre i vårdsituationen. 
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BAKGRUND 
Nedan följer först en beskrivning av diagnosen emotionell instabil personlighetsstörning 
(EIPS), och hur en diagnos ställs. Efter det definieras begreppen livsvärldsperspektiv 
och närstående. Vidare beskrivs internetforumets funktion som plattform att dela med 
sig av olika typer av upplevelser. Slutligen presenteras tidigare forskningsresultat av 
närståendes upplevelser av att leva med patienter som har personlighetsstörningen.  
 
  

Emotionell instabil personlighetsstörning 
EIPS och borderline personlighetsstörning är samma diagnos men har olika namn då de 
kommer från två olika klassifikationssystem. DSM-IV (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders) är en klassifikationsmanual för att ställa psykiatriska 
diagnoser och använder benämningen borderline personlighetsstörning (Herlofson & 
Ekselius 2009, s.489-490). ICD-10 (The International Classification of Diseases) är ett 
globalt system för att klassificera diagnoser uttaget av Världshälsoorganisationen 
(Herlofson 2009, s. 117). De benämner personlighetsstörningen med namnet EIPS 
(Herlofson & Ekselius 2009, s. 489). I Sverige ställs alla diagnoser utifrån ICD-10 inom 
psykiatrin, men psykiatriker använder sig av DSM-IV klassifikationsmanual för att göra 
en preciserad bedömning av den enskilda patientens psykiska tillstånd. Det sker en 
transkription från DSM-IV till ICD-10 för att ställa diagnosen efter ICD-10 
(Socialstyrelsen u.å.). Därför benämns inte diagnosen som borderline 
personlighetsstörning inom den svenska vården utan som EIPS. 
 
 
EIPS är en vanligt förekommande personlighetsstörning och hos befolkningen 
uppskattas prevalensen ligga mellan 0,2 % - 2,0 % (Herlofson & Ekselius 2009, s. 490; 
Torgersen, Kringlen & Cramer 2001). Det är en allvarlig psykisk störning som innebär 
hög dödlighet och kräver psykiatrisk vård och behandling (Skodol 2005, s. 3). Det är 75 
% av patienterna som försökt begå självmord eller allvarligt skadat sig själva och 10 % 
av dessa leder till fullbordat suicid (Black, Blum, Pfohl & Hale 2004). De flesta som har 
EIPS utvecklar även med tiden någon form av tilläggsdiagnos såsom ätstörningar, 
drogmissbruk, posttraumatiskt stressyndrom eller depression (Herlofson & Ekselius 
2009, ss. 490-492). 
 
 
Studier visar att prognosen för patienter med EIPS är god då det finns bra behandling att 
få (Skodol 2005, ss. 5-7). Att aktivt arbeta för att förebygga de suicidala handlingarna 
har visat sig vara positivt och att patienten behandlas är därför viktigt. Något som också 
är viktigt för att främja patientens hälsa utöver en följsam och trygg vård, är att det finns 
en närstående som ger trygghet och stöd (Herlofson & Ekselius 2009, ss. 490-492). 
Forskning visar samband av förvärrade symtom i diagnosen hos de som lever ensamma 
utan någon partner och med ekonomiska svårigheter. Det finns även en ökad risk för att 
drabbas av fler tilläggsdiagnoser (Ten Hanve et al. 2016).       
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Kriterier för att ställa diagnos 
Diagnostiseringen av EIPS enligt DSM-IV sker i två steg. Först görs en bedömning om 
de generella kriterierna för personlighetsstörning uppfylls (Svensson & Möller 2016). 
De generella kriterierna innefattar att personen uppvisar ett bestående mönster av 
beteenden och upplevelser som tydligt avviker från vad som väntas utifrån personens 
sociokulturella miljö. Beteendet är bestående och kan härledas tillbaka till tidig vuxen 
ålder eller sen ungdom. Mönstret ska inte ändra sig över tid och bidrar till ett signifikant 
lidande och funktionsstörning för personen. Mönstret ska inte kunna förklaras som en 
orsak eller följd av annan psykisk störning eller kopplas till somatisk sjukdom beroende 
på fysiologiska effekter eller substanser (Herlofson & Ekselius 2009, s. 469).  
 
 
Vidare i steg två i diagnostiseringen undersöks vilka specifika kriterier personen 
uppvisar, där fem av nio kriterier behöver uppfyllas för att kunna ställa en diagnos 
(Svensson & Möller 2016). Det innebär att den psykiska störningen kan ta sig uttryck på 
olika sätt hos individer med EIPS, då de kan ha uppfyllt helt olika specifika kriterier, 
men ändå fått samma diagnos. Det första kriteriet beskriver en person som gör stora 
uppoffringar och ansträngningar för att undvika separationer. Personen reagerar med 
stark separationsångest och rädsla om den riskerar att bli lämnad. Vidare bedöms om 
personen uppvisar ett varaktigt mönster av intensiva och instabila förhållanden.  
Personen har en benägenhet att bli uppslukad av människor som visar kärlek och 
omsorg. De idealiserar den andras egenskaper och förtjänster redan efter kort tid 
tillsammans men kan snabbt övergå till att betrakta personen som obetydelsefull och 
nedvärdera den. Att ha störningar i den egna självbilden och identiteten är även ett 
uttryck för diagnosen. Personen byter vänner, värderingar och ambitioner drastiskt som 
en följd av att vilja passa in. Vidare är ett impulsivt beteende som uttrycks på två sätt 
och som kan leda till självskada ett kriterium. Dessa är till exempel genom att använda 
droger, missbruka alkohol, spel, mat eller sex. Återkommande suicidala beteenden, hot 
om suicid och självskadehandlingar undersöks också som ett led i att ställa diagnos. 
Personen agerar ofta med dessa beteenden i samband med upplevelser av att bli avvisad 
eller när de behöver ta ett större ansvar för sig själva vilket de inte klarar av. De har 
även ett instabilt känsloliv, där känslorna snabbt skiftar mellan panik, glädje, 
nedstämdhet och ilska. Känslouttrycken kan uppfattas oproportionellt i förhållande till 
det som var den utlösande faktorn. Ytterligare ett specifikt kriterium för diagnostisering 
är att personen har en känsla av tomhet som återkommer. Slutligen kan temporära 
paranoida föreställningar, misstänksamhet och avståndstagande på grund av extrem 
stress vara en del av sjukdomen (Skodol 2005, ss. 5-7). 
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Livsvärldsperspektiv 
Det är med utgångspunkt i patientens livvärld som vårdandet tar form. Livsvärlden 
beskriver en människas vardagsliv där minnen, tankar och handlingar är naturliga och 
oreflekterade och speglar den verklighet personen lever i. Livsvärlden är unik, 
föränderlig och formas utifrån människans erfarenheter och möten med andra, vilket 
påverkar hur denne ser på världen. Med utgångspunkt i detta perspektiv kan vårdaren 
förstå, uppmärksamma och bekräfta patientens behov och önskningar vilket behövs för 
att kunna ge en god och professionell vård. Vårdaren behöver därmed ta del av 
patientens livsvärld och ha en vilja av att förstå hur denne påverkas av att vara sjuk men 
också för att få en förståelse för vad välbefinnande och hälsa innebär för individen. 
Patienten lever tillsammans i ett sammanhang med andra människor som står dem nära 
vilka även inkluderas i patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-130). 
Vid sjukdom har närstående ofta en direkt koppling, såväl känslomässigt som praktiskt 
till patienten. Det gör att även närstående bör bli inkluderade i vården och det är av vikt 
att de inte glöms bort då även de har behov av stöd och omsorg (Dahlberg & Segesten 
2010, ss. 120-121). Närstående definieras som någon som står patienten nära eller lever 
tillsammans med denne. Det kan vara en familjemedlem med släktskap, men även av 
någon utifrån bestående av vänner, flickvän eller pojkvän (Carlsson & Wennman-
Larsen 2014, s. 198). I Socialstyrelsens termbank (2004) definieras ordet närstående en 
person som står en nära och som är betydelsefull för patienten. Även inom 
familjefokuserad vård beskrivs en närstående som någon patient har ett känslomässigt 
band till där familjemedlemmen inte behöver ha en biologisk koppling utan såvida det 
är en betydelsefull person i patienten liv (Svensk sjuksköterskeförening 2015). Det är 
patienten som själv beslutar om vem den anser sig vara närstående till men även den 
nämnda behöver uppfatta sig vara det (Dahlberg & Segesten 2010, s. 119). 
  
 

Forum 
Forum har blivit ett vanligt sätt att kommunicera människor emellan. Ett forum är en 
nätbaserad plattform för människor att skriva inlägg inom ett speciellt område. Första 
inlägget skapas av en person som sedan banar väg för nya inlägg. Det öppnas då en så 
kallad “tråd” som innebär att flera ansluter sig i forumets kommunikations inlägg. I 
dessa forum har människor utbytt information med varandra, kunnat hjälpa varandra 
med råd, skrivit om sina problem och delat med sig av sin livshistoria. Ofta är det 
människor som delar liknande erfarenheter som svarar till varandra. De ger personen 
bättre förutsättningar att hantera sin situation, både socialt och hälsorelaterat (Tanis 
2008). I en studie med 492 deltagare undersöktes varför och på vilket sätt människor 
använder sig av mentala hälsoforum. De utgick från fyra stora norska forum där 78 % 
svarade att de använde sig av forumen för att få stöd och social kontakt. Det var 75 % 
som svarade att de upplevde det lättare att diskutera sociala problem som anonym, med 
en pseudonym, och inte ansikte mot ansikte med någon. Många i studien sa att de inte 
hade deltagit om de hade behövt använda sitt egna namn i forumen, utan deltog tack 
vare att de kunde vara anonyma (Kummervold et. al. 2002). 
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Forum ger möjlighet att ta kontakt med människor utanför sin egna sociala krets. Det 
skapar därför en gemenskap mellan människor med olika etniska och sociokulturella 
tillhörigheter och ger en stor mångfald och spridning på forumet (Wright & Bell 2003). 
Fördelar med att prata med människor online på internet i stället för att prata med någon 
i sin sociala umgängeskrets är att det som sägs inte får några efterföljande 
konsekvenser. Detta beskrivs i en studie av Widemalm och Hjärthage (2015) där de 
undersökte vad närstående till psykiskt sjuka föräldrar skrev om på internet-forum. Den 
närstående upplevde en rädsla av att dela med sig av sin situation till sin omgivning på 
grund av att de skulle ta avstånd. Det beskrev att anonymiteten gav dem möjlighet att 
komma i kontakt med andra som upplevt liknande situationer.  
 
 

Forskning av närståendes upplevelser  
Närstående till patienter med EIPS skattar en högre börda och sorg än de som är 
närstående till patienter med annan psykisk ohälsa visar en studie av Bailey och Grenyer 
(2014). Tidigare forskning visar även att dessa närstående upplever en ökad börda som 
inom forskningsfältet brukar delas upp i två olika perspektiv; objektiv och subjektiv. 
Objektiv börda innefattar praktiska svårigheter såsom problem med ekonomin, den 
sociala funktionen och störningar i hushållets rutiner medan den subjektiva bördan 
handlar om känslor av skam, stigmatisering, skuld och bitterhet (Bailey & Grenyer 
2013). Vidare redovisar tidigare studier att den närstående känner sig utelämnad, har 
ökade känslor av maktlöshet, sorg, stress, och en känsla av exkludering från sjukvården 
(Ekdahl et al. 2011; Giffin 2008; Buteau, Dawkins & Hoffman 2008). 
 
 
Då fler patienter med EIPS har ett impulsivt agerande med självskadande handlingar 
förekommer upprepande suicidförsök (Black et al. 2004). I en studie redovisas det att 
närstående upplever rädsla för att det ska hända något hemskt så som att patienten 
avlider. De har där med svårt att prioritera sig själva utan låter sitt liv stå undan på 
grund av oro att inte finnas till hands om något hemskt inträffar (Ekdahl et al. 2011). De 
som har bevittnat självskadande handlingar eller suicidförsök har upplevt en ökad stress 
efteråt (Giffin 2008).  I Ekdahl et al. (2011) forskning skriver de att närstående upplever 
att de behöver “tippa på tå” inför patienter med EIPS. Det impulsiva beteendet påverkar 
även dem genom att de i många fall avstår från att konfrontera, uttrycka sina känslor 
eller på något sätt yttra något som kunnat provocera personen. Det är svårt för den 
närstående att prata med utomstående och människor runt omkring om sin situation då 
de oftast inte har någon förståelse och kunskap i vad EIPS innebär. 
 
 
Närståendes involvering i patienter med EIPS har visat sig vara betydelsefull för 
patientens tillfrisknande. Forskning visar att en positiv faktor för behandlingen av 
personlighetsstörningen är ett känslomässigt engagemang från dem (Gunderson et. al. 
2006). Närstående har inte alltid förmågan att ge det känslomässiga engagemang som 
behövs vilket kan bidra till känslor av skuld, skuld av att de klandrar sig själv för att 
patienten inte blir bättre. Samma känsla har visat sig hos den närstående vid tankar på 
att lämna relationen. Detta beror på att det kanske inte finns någon annan till hands för 
patienten om de själva inte stannar (Ekdahl et al. 2011; Giffin 2008). I många fall bor 
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närstående tillsammans med patienten. Att leva tillsammans och dela hemmiljö kan 
påverka deras välbefinnande negativt.  I en studie där 287 personer som var närstående 
till en person med EIPS deltog visade resultatet att 82.9 % upplevde en negativ 
hemmiljö. Vidare svarade 69.6% av deltagarna att de upplevde överväldigande känslor i 
sin familjerelation. Forskarna kunde även se samband där de som upplevde 
överväldigande känslor också skattade en högre börda och psykiska problem. Det var 
64.2 % av de tillfrågade i studien som antog sig ha psykiska problem som stämde 
överens med symptom av ångest och nedstämdhet (Bailey & Grenyer 2015).  
 
 
Forskning visar även att närstående vill vara delaktiga i vården, men många vet inte vad 
det finns för hjälp att tillgå (Donne & Rogers 2013). En upplevelse hos vissa närstående 
är att den psykiatriska vården gör motstånd och inte bjuder in till delaktighet. Det leder 
till att de upplever sig exkluderade och inte känner sig sedda och stöttade. Närstående 
till patienter över 18 år har ingen rättighet att ta del av personens tillstånd i vården på 
grund av sekretess, vilket upplevs ansträngande då de anser att de behöver ta allt ansvar 
för patienten utanför slutenvården. De upplever att sjukvårdspersonal fokuserar på 
snabba lösningar och behandlingar som inte gör patienten bättre vilket leder till ett 
skadat förtroende för hälso- och sjukvårdssystemet (Ekdahl et al. 2011; Dunne & 
Rogers 2013; Lawn & Mcmahon 2015; Hoffman, Fruzzetti & Buteau 2007). 
 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Tidigare forskning har visat att närstående till patienter med EIPS påverkas av 
sjukdomen på många olika sätt, både känslomässigt och praktiskt.  De upplever bland 
annat börda och sorg vilket tillsammans med ökad utsatthet för ekonomiska problem 
och störningar i hushållets rutiner kan resultera i ett sämre välbefinnande. Det har även 
visat sig att den närstående har en betydande roll i att skapa trygghet för patienter med 
EIPS och ett emotionellt stöd från dem är viktigt för en framgångsrik behandling. Om 
den närstående själv mår dåligt kan de ge sämre förutsättningar att ge stöd till patienten, 
vilket i längden påverkar patientens förbättringsmöjligheter. Det kan även uppkomma 
vårdbehov för den närstående som en följd av den påverkan som patienten har på deras 
välbefinnande. På sociala forum har närstående en möjlighet att anonymt diskutera sin 
situation med andra som genomgår liknande situationer. Genom att analysera forum där 
närstående skriver om hur de upplever att vara i relation med patienten kan det 
framkomma ytterligare perspektiv som kan bidra till att förbättra förståelsen för den 
närstående i vårdandet och bidra till ett bättre bemötande, ökad delaktighet och stöd.   
 
 

Frågeställning 
Finns det skillnader mellan hur närstående på forum beskriver sina upplevelser jämfört 
med tidigare studier?  
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SYFTE 
Syftet var att undersöka upplevelsen att vara närstående till en patient som har 
emotionell instabil personlighetsstörning.  
 
 
METOD 
Metoden som används är kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats för att 
analysera, granska och tolka olika texter (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, ss. 
188-189). Fokus vid analysen ligger på personens berättelse och upplevelse vilket gör 
metoden lämplig då syftet med studien är att undersöka upplevelsen att vara närstående 
till en patient som har EIPS.  
 
 

Urval 
Datamaterialet som valts var skrivna foruminlägg av närstående till patienter med EIPS 
på offentliga internetforum. Alla inlägg var skrivna av anonyma människor med en 
eventuell pseudonym. Materialets mängd i text kan likställas med data från intervjuer. 
 
 
Inklusionskriterier för foruminläggen var att den som skrev inlägget var närstående eller 
har haft en närstående relation till en patient med EIPS. Den närstående begränsades till 
någon som var vän, familj, flickvän eller pojkvän. I inlägget skulle det uttryckligen 
framgå att patienten hade diagnosen. Alla inlägg skulle vara skrivna på svenska och 
vara skrivna mellan åren 2007- 2016.  
 
 

Datainsamling 
Sökning efter internetsidor som hade forumsfunktion där datamaterial kunde inhämtas 
startade på Google sökmotor och pågick under en begränsad tid. Det gjordes två 
sökningar med kombinationer av orden forum, närstående, anhörig, borderline och 
EIPS för att få fram forum som innehöll data, relevant till frågeställningen. Sökning 
nummer ett var med kombinationen borderline, vilket gav fler sökträffar än sökning 
nummer två med EIPS (bilaga 1).  
 
 
I båda sökningskombinationerna gicks de tio första sidorna igenom. Dessa innehöll tio 
stycken hemsidor på varje sida som öppnades och kontrollerades om de fanns 
forumfunktion. Valet att begränsa genomgången till de första tio sidorna gjordes 
eftersom det blev många sökträffar. De hemsidor som inte innehöll någon 
forumfunktion exkluderades.  I sökning ett var det 13 hemsidor som hade forum som 
funktion vilket gjorde att de undersöktes vidare. Sökningskombinationen nummer två 
resulterade i fyra hemsidor med forumsfunktion. Dessa undersöktes och visade sig 
redan vara inkluderade sedan sökning nummer ett.  
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Av de 13 hemsidor som innehöll forumfunktion var det åtta forum som inte svarade på 
studiens syfte och därmed exkluderades. Av dessa var det två forum som hade 
konversationer mellan människor och professionella psykologer, där det inte framgick 
om de var närstående till en patient med EIPS. Två forum där inriktningen var åt andra 
patientgrupper och deras närstående. Två forum hade inga inlägg skrivna av närstående 
till patienter med EIPS och ett forum där det krävs medlemskap på hemsidan för att 
kunna ta del av forumet. 
 
 
Det var fem forum från olika hemsidor som stämde in på inklusionskriterierna vilka 
kom att användas i studien. Dessa var Familjeliv.se, Healthcare.se, Kuling.nu, 
Flashback.org och Amelia.se. På forumen användes ord i sökfältet för att få fram inlägg 
som var relevanta för ämnet (bilaga 2). Orden som användes var anhörig, närstående, 
borderline, emotionell instabil personlighetsstörning. Alla träffar öppnades och 
granskades utifrån inklusionskriterierna. Granskningen pågick under en begränsad tid. 
De inlägg som inte innehöll kriterierna exkluderades. Datamaterialet fördes över till ett 
Worddokument för att sedan analyseras, där ett dokument per hemsida användes. Alla 
inlägg avkodades helt.  
 
 

Dataanalys 
Kvalitativ innehållsanalys i uppsatsen baserades på Lundman och Hällgren-Graneheim 
(2012, ss. 188-196) beskrivningar. Designen som tillämpades var induktiv, vilket 
innebär att granskarna förhållit sig förutsättningslöst och inte haft en utarbetad mall som 
grundats på en teori. Vid en innehållsanalys är det betydelsefullt att se texten i sitt 
sammanhang och det räcker inte att använda sig av en mening i taget utan att även se 
vad som sägs före och efter. I analysen identifieras likheter och skillnader som 
framkommer i datamaterialet (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, ss. 187-189). 
 
 
Det första steget i analysen är att bekanta sig med materialet (Lundman & Hällgren-
Graneheim 2012, ss. 193). Ett foruminlägg i taget lästes högt och diskuterades vilket 
skapade en helhetsbild av innehållet. Därefter plockades meningsbärande enheter ut i 
texten. Meningsbärande enheter är det som i texten svarar på studiens syfte och 
frågeställningar (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, s. 190). Fem dokument med 
tabeller, en för varje forum öppnades och det som gav svar fördes över. När hela 
datamaterialet och alla meningsbärande enheterna identifierats och förts in i 
dokumenten, granskades det ytterligare en gång så att de säkert svarade på syftet.  
 
 
Nästa steg i analysen var kondensering av de meningsbärande enheterna. Det innebär att 
korta ner och förtydliga innehållet, men att samtidigt behålla kärnan i texten (Lundman 
& Hällgren-Graneheim 2012, s. 190). Därefter gjordes kodningen på innehållet. Det 
innebär att en etikett, som kan vara ett ord som förklarar innehållet på enheterna 
(Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, s. 190). För att finna likheter och skillnader 
bland koderna sattes en bestämd färg på en viss typ av upplevelse. Sedan lades färgerna 
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i olika dokument. Från färgkoderna bildades olika kategorier. Vilket innebär att de 
koder som har liknande eller samma innebörd placeras in i en kategori (Lundman & 
Hällgren-Graneheim 2012, s. 191), se tabell 1. Kategorierna som bildades jämfördes 
med varandra och det framkom likheter och samband som bildade olika områden. När 
de olika områdena blivit framtagna reflekterades lämpliga teman samt underteman fram 
som kom att bli det redovisande resultatet. Ett tema svarar an på helheten och 
beskriver vad det underliggande innehållet i kategorierna handlar om. Temat kan även 
struktureras upp i underteman (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, s. 191), se tabell 
2.  
 
 
Tabell 1. 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori 

“Jag ser inte sjukdomen som en 
ursäkt till något, men för mig efter 
hon fick diagnosen så förstår jag 
henne bättre och känner att jag 
utifrån det kan hjälpa henne mer 
på "hennes vis". Svårt att 
förklara.” 
 

Ser inte diagnos som 
en ursäkt, men förstå 
henne bättre nu och 
utifrån den kan jag 
hjälpa, på hennes vis 
 

kunskap leder 
till bättre 
hantering av 
situationen 
 

Hanterbarhet 
 

“Jag läste på allt jag kunde för att 
förstå sjukdomen, det var enda 
sättet att klara av dessa utbrott, 
gällde att tänka det är inte hon 
som kallar mig detta, det är 
sjukdomen.” 

Läste på om 
sjukdomen för att 
förstå och klara av 
utbrott 
 
 

Förståelse för 
sjukdomen 

Hanterbarhet 
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Tabell 2.  

Tema 3. Behovet av att anpassa sitt beteende 

UNDERTEMA: Upplevelsen av att vara följsam 
mot patienten 

Känna sig skyldig att finnas 
till hands 

KATEGORIER: x Konflikträdd 
x Oro 

x Skyldighet 
x Åsidosatt 

 

 
 

Etiska överväganden 
Datamaterialet i uppsatsen är skrivet av anonyma människor, inhämtat från hemsidor 
som är öppna för allmänheten. I och med anonymiteten har det inte varit möjligt att 
tillfråga skrivarna om deltagande vilket gör att informationskravet inte kan genomföras. 
Informationskravet är av betydelse för att leva upp till god forskningsetik. Även att de 
förväntade kunskaper som kan komma från undersökningen, i förhållande till risker i 
form av konsekvenser i negativ riktning för berörda undersökningsdeltagare behöver 
vägas in i etisk ställningstagande (Gustafsson, Hererén & Petterson 2011, ss. 21, 30). I 
denna studie anses att undersökningsgruppen inte riskerar att avslöjas eller fara illa. 
Detta eftersom informationen inte kan härledas till dem som individer på grund av 
anonymiteten. Segesten (2012 s. 54) skriver att i fall någon form av medlemskap krävs 
bör avsändarens medgivande inhämtas. I uppsatsen inhämtas inget material från 
medlemskap krävande forum. Då deltagarna valt att lägga upp informationen öppet för 
allmänheten anses därmed att de också är medvetna om att andra kan ta del av det som 
skrivits.  
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RESULTAT 
I resultatet redovisas fyra teman samt nio underteman (Tabell 3). De teman som har 
bildats visar på en abstrakt nivå vad resultatet i analysen visar. Underteman beskriver på 
ett djupare plan hur den närstående upplever situationen.   
 
 
Tabell 3. 

TEMA Att leva i en 
negativ spiral  

Att vilja stödja 
men känna sig 
oförmögen  

Behovet av att 
anpassa sitt 
beteende  
 

Att känna 
meningsfullhet 

Undertema Känner ett 
lidande i 
relationen  
 

Att känna sig 
otillräcklig 
 
 

Upplevelsen av 
att vara följsam 
mot patienten 
 

Att uppleva en 
hanterbarhet genom 
ökad förståelse 
 

Känslan 
av en otrygg 
tillvaro 

Upplevelsen av 
att behöva 
kämpa ensam  

Känna sig 
skyldig att 
finnas till hands 
 

Upplevelsen av att 
känna sig viktig i 
relationen 

 
 
 Ett tvivel på 

en framtid 
tillsammans 

 
 

Att leva i en negativ spiral 
Under detta tema beskrivs det på olika sätta hur närstående har svårt att se en mening 
med att vara i relationen. De upplever relationen till patienten som påfrestande och 
otrygg. Den närstående dras själv ner i patientens mående och upplever på olika sätt ett 
lidande. Ett tvivel om det finns något kvar att få ut av relationen eller om hoppet är ute. 
 
 

Känner ett lidande i relationen 
Närstående uttrycker hur de på olika sätt upplever relationen till patienten som ett 
lidande. Det psykiska illabefinnandet som patienten har påverkar den närståendes 
psykiska välbefinnande i en negativ riktning, som upplever sig få liknande symtom. 
Problem med känslor av ångest, nedstämdhet, sorgsenhet och ilska uttrycks. På grund 
av patientens beteende där anklagelser och påhopp förekommer upplever närstående sig 
få ett skadat självförtroende och dålig självkänsla. Det är på olika sätt påfrestande att ha 
en relation till patienten då det upplevs energikrävande, tungt och jobbigt. Att leva 
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tillsammans innebär på sätt och vis att själv drabbas av sjukdomen. Det kan innebära att 
få ta emot patientens utbrott, ilska och problem, men även att behöva ta ett större ansvar 
i hushållet och kring ekonomin. När patienten inte tar ansvar för sin behandling kan det 
innebära efterföljande konsekvenser som närstående beskriver som ansträngande.  
 

“... det är inte alltid enkelt att vara anhörig, det är inte bara den diagnostiserade som 
är drabbad i en relation där medicinering kanske inte efterföljs eller det på andra sätt 

blir galet, man kanske får leva med utbrott, att man får stå ensam ekonomiskt osv” 

 
 

Känslan av en otrygg tillvaro 
Det instabila humöret skapar en otrygghet i relationen. Dagar kan börja väldigt bra, men 
plötsligt sluta mycket dåligt och ett ord som sagts fel kan vara den utlösande faktorn. 
Att som närstående känna sig mycket älskad i ena stunden till att i nästa känna sig 
oälskad vilket beskrivs som mycket betungande. Det blir svårt för den närstående att 
våga lita på patienten som ideligen målar upp stora planer och dagen därpå helt plötsligt 
har ändrat sig. Ibland upplevs det som att leva med två olika människor, i två olika 
världar. Att man som närstående glider ifrån verkligheten och tappar fotfästet då allt 
bara är centrerat kring patientens värld. Det är svårt att komma till insikt med att det 
som pågår i förhållandet inte alltid är sunt för sig själv och hälsan. Att behöva kämpa 
för att hålla sig kvar i verkligheten kan vara svårt.  

 
“Eftersom man är mitt inne i skiten så blir det ens svårt att, för det första, förstå att det 

råder ett ologiskt förhållande i detta.” 
 

 
Ett tvivel på framtiden tillsammans 
På grund av all energi den närstående lägger ner på patienten uppstår tvivel i om det 
kommer stanna i relationen. De känner en kärlek till patienten, men uttrycker hur 
mycket diagnosen påverkar dem negativt och bidrar till att de inte orkar kämpa för 
relationen mer. När människan bakom personlighetsstörningen inte visar sig uppstår en 
känsla av att patienten är förlorad och de tvivlar på om det finns en framtid tillsammans. 
Tvivlet på relationen grundar sig främst i problematiken som personlighetsstörningen 
ger, med bland annat utageranden och självskadande handlingar. Trots bra stunder 
tillsammans finns tvivel om att fortsätta kämpa då de inte ser att patienten kan bli frisk. 
När en närstående varit med om att patienten genomförde ett plötsligt självmordsförsök 
ville denne ge upp.  
 
“Jag stod inte ut längre när hon plötsligt genomförde ett seriöst självmordsförsök helt 

ur det blå, det blev bara för mycket för mig.” 
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Att vilja stödja men känna sig oförmögen 
Under detta tema beskrivs upplevelsen av att känna en frustration då den närstående vill 
hjälpa men inte vet hur den ska gå tillväga eller bete sig. En känsla av att stå ensam 
uppstår där den närstående inte känner att den får det stöd utifrån som behövs. 
 
 
Att känna sig otillräcklig 
Att känna en osäkerhet i hur bemötande, handlande och agerande gentemot patienten i 
olika situationer upplevs som besvärande. Det är svårt att inte veta hur man som 
närstående ska förhålla sig till patienten för att inte förorsaka ett utbrott eller att nya 
konflikter uppstår. Närstående beskriver en osäkerhet av att inte kunna avgöra hur 
patienten ska komma att reagera i olika situationer. På grund av det uttrycker de behov 
av mer kunskap i hur de ska hantera och bemöta patienten. Det finns en stark vilja att 
hjälpa och förstå såväl som en frustration över att se patienten må dåligt och att inget 
kunna göra. Känslor av uppgivenhet uppstår när de ser att patienten inte blir bättre i sin 
sjukdom samt en hopplöshet där de känner sig otillräckliga. När patienten mår dåligt 
och lägger över mycket negativa känslor på den närstående kan det bli för mycket och 
de känner att de inte orkar hålla uppe ett sken av att livet är bra tillsammans med 
patienten. Som närstående vet man inte vad man ska göra eller ta sig till när inget duger 
eller hjälper för att patienten ska må bra.  
 
“Jag försöker förebygga det genom att bekräfta henne så mycket jag bara kan, men jag 

räcker inte till. Jag kan inte hindra henne eller hjälpa henne känns det som, allt blir 
alltid fel.” 

 
 
Upplevelsen av att behöva kämpa ensam 
Brist på stöd och förståelse av personer i närheten och hälso- och sjukvården när något 
händer med patienten skapar en känsla av att vara ensam. Människor som finns runt 
patienten, men inte står nära, kan ta avstånd för att inte själva bli indragna i problem och 
den närstående upplever därmed att de ensamma får ta itu med de svårigheter som 
uppstår. Det är svårt att prata med andra i sin närhet då närstående upplever att 
utomstående personer inte förstår vad de går igenom eller hur de mår. De uttrycker ett 
behov av att få hjälp och vägledningen från andra som upplevt liknande situationer. 
 

“men på grund av allt detta har min familj tagit distans och jag känner mig verkligen 
ensam i världen när skit händer.” 

 
 

Behovet av att anpassa sitt beteende 
Temat beskriver behovet av att låta sig anpassas till patientens beteende för att undvika 
konsekvenser och även på grund av en rädsla att något hemskt ska hända. Det uppstår 
en känsla av att hamna i skymundan på grund av att de ständigt behöver prioritera 
patienten först.  
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Upplevelsen av att vara följsam mot patienten 
För att inte hamna i konflikter finns det behov av att anpassa sig till patienten. Det 
innebär att undvika att säga vissa åsikter eller säga ifrån när något upplevs fel. Genom 
att hålla sig undan och inte vara hemma lika ofta kunde en del undgå konflikter vilket 
upplevs väldigt svårt och jobbigt. Men att bara vara följsam mot patientens behov och 
bemöta med snällhet upplevs inte alltid framgångsrikt för att undgå konflikter. 
Närstående upplever att deras åsikter och intressen inte får ta plats och att de istället 
bara får anpassa sig till patientens vilket bidrar till en känsla av att känna sig åsidosatt, 
osedd och obekräftad. De upplever att de får stå tillbaka på grund av patientens liv och 
att de ofta får svälja sin stolthet. De har därför svårt att finna egen tid och prioritera sig 
själva. 
 
 
Det finns en oro i relationen på grund av upplevelsen av att det kan komma att hända 
något hemskt. Patienten kan upplevas opålitlig och oförutsägbar då hen säger något i 
affekt som sedan inte görs. Det innefattar även en rädsla att omedvetet påverka 
patienten till att genomföra det som den säger, så som att hota om suicid. Den 
närstående upplever denna rädsla och oro dygnet runt. Det bidrar till att den närstående 
inte alltid väljer att säga som den känner och istället håller det inom sig. 
 
“… och jag vågar ju inte säga till henne att jag inte orkar mer för tänk om hon då tar 

livet av sig.” 

 
 

Känna sig skyldig att finnas till hands 
Att ständigt finnas till hands och ställa upp är något som den närstående upplever sig 
skyldig till och upplever att ansvar läggs på dem. Det dåliga samvetet finns ständigt hos 
dem och gör sig påmind på olika sätt. När de funderar på att lämna patienten får de 
dåligt samvete eftersom de är rädda för att patienten inte skulle hitta någon annan och 
förbli själv, vilket leder till att de stannar. De finns skuldkänslor över att de inte alltid 
har tid eller lust att finnas där. Genom att ständigt behöva ställa upp som “psykolog”, 
stötta upp ekonomiskt och upprepade gånger få trösta.  
 

“... frågar alltid JAG hur ekonomin är och är den dålig skänker jag pengar eller så 
köper jag saker som hon själv inte har råd med. Och så får jag ångest för att jag hellre 
hade velat spara pengarna till något bättre till mig själv, men vill att hon ska ha det bra 

trots att det bör vara tvärt om.” 
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Att känna meningsfullhet 
Under det här temat beskrivs betydelsen av att ha kunskap om sjukdomen vilket leder 
till förståelse, en hanterbarhet och optimism hos den närstående. Att som närstående 
uppleva att det finns positiva aspekter med sjukdomen. 
 
 
Att uppleva en hanterbarhet genom ökad förståelse 
Att bemöta patienten med hanterbarhet och kontroll förekommer vid bättre kunskap om 
sjukdomen. Då förståelsen för beteendet finns kan närstående lättare hantera situationen 
genom att lära sig sätta gränser, stå upp för sig själva i konflikter, lära sig att inte 
personligt ta åt sig av påhopp och istället låta det negativa rinna av. Detta leder till att de 
kan skydda sig själva och på så sätt orka med relationen till patienten. Det råder en 
hoppfullhet och optimism där närstående trots dåliga stunder värdesätter de bra 
stunderna högre. Att kunna se patienten bakom sjukdomen och dess positiva egenskaper 
och uppleva sig vara älskad av dem gör allt värt i slutändan. Genom förståelse följs 
även känslan av empati för patienten. Kunskapen om hur svårt det är att vara sjuk anses 
värre än att stå bredvid som närstående. Det upplevs mer smärtsamt att se lidandet hos 
patienten. En närstående skriver att hen inte kan anklaga och skuldbelägga sin mamma 
för att ha begått självmord. 
 
“Jag klandrar inte min mamma för att hon lämnade oss. Jag vet att hon försökte så gott 

hon kunde, men ibland blev det övermäktigt för henne.” 

 

 
Upplevelsen av att känna sig viktig i relationen 
Det är betydelsefullt för en del närstående att se att deras handlingar har hjälpt patienten 
att fortfarande vara vid liv. Det har bidragit till upplevelser att känna sig behövd och 
viktig i förhållandet och för patienten. En närstående uttrycker att patienten ger hen mer 
kärlek och uppmärksamhet än andra tack vare sjukdomen.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Kvalitativ innehållsanalys ansågs som den metod som var bäst för att undersöka 
upplevelsen att vara närstående till en patient som har EIPS. På forum delar människor 
med sig av sina upplevelser och erfarenheter (Tanis 2008). Segesten (2012, s. 53) 
skriver om att samtal som sker på social media idag skapar bilder av människors tankar 
och upplevelser i relation till sjukdom, hälsa och vård. Att komma i kontakt med dessa 
närstående genom att läsa forumsinlägg har visat sig vara ett visare sätt att undersöka 
upplevelsen, vilket ses som en styrka i undersökningsmaterialet studien grundas på. 
Internetforum skapar en mötesplats för människor från alla delar av samhället (Wright 
& Bell 2003), vilket även det ses som en styrka i materialet.  
 
 
För att finna plattformar med forumsfunktioner som svarade på syftet användes Google-
sökmotor. Sökningen resulterade i många sökträffar vilket gjorde att en begränsning i 
antalet sidor som granskades gjordes. Det kan ses som en svaghet då det finns möjlighet 
till att ytterligare forum hade hittats. Sökningen gjordes med två kombinationer, där 
borderline var med i sökning ett och emotionell instabil personlighetsstörning i sökning 
två (bilaga 1). Det var inga nya forum som kom fram i sökning två av forum, men för 
att stärka trovärdigheten kontrollerades det på samma sätt som sökning ett. Att 
analysera foruminlägg från fem olika forum gav materialet en stor variation, då det finns 
möjlighet att olika grupper i samhället använder sig av vissa internetplattformar än 
andra, vilket författarna ser som en styrka.  
 
 
Inklusionskriterierna gjorde att många foruminlägg exkluderades från första 
granskningen (bilaga 2). Materialet som inkluderades var åttio stycken forumsinlägg. 
Trots ett omfattande material upplevdes det inte vara så varierande upplevelser hos 
närstående. Det upplevdes även som att det till stor del var närstående som var upprörda 
och arga som skrev på forumen. Vilket skulle kunna bero på att de var anonyma och de 
kunde lätta på sitt hjärta utan att vidare konsekvenser skulle uppstå. Att det även är så 
kallade “trådar” där en person startar ett samtalsämne och andra svarar på kan prägla 
vad som samtalas om i resten av tråden, vilket leder till att variationer i upplevelser i 
den enskilda tråden inte upplevdes så varierande, utan variationen var främst mellan 
olika trådar. Om en intervjustudie hade genomfört hade författarna kunnat ställa 
följdfrågor för att få med ytterligare information, vilket kan ses som en nackdel i och 
med datamaterialet.  
 
 
Valet av att foruminläggen skulle vara skrivna mellan 2007- 2016 gjordes på grund av 
materialets omfattning och bidrog till ett större datamaterial. Det ansågs att tio år 
tillbaka i tiden var en rimlig avgränsning då upplevelser är något som inte förändras 
utan tillhör tiden. Att endast använda sig av svenska forum bestämdes av författarna för 
att minimera riskerna för feltolkningar och felöversättningar. 
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Anonymiteten har bidragit till en svårighet att kontrollera urvalsgruppens 
sammansättning, vilket kan ses som en svaghet i uppsatsen. Det går inte att veta hur 
gammal personen bakom inlägget är eller vilket kön den tillhör. På vilket sätt detta 
skulle kunna påverka studien har diskuteras. Författarna kom fram till att det skulle 
kunna påverka resultatet, men samtidigt är det svårt att säga hur mycket och på vilket 
sätt. En medvetenhet om att det finns skillnader i upplevelser beroende på vad man har 
för relation till patienten är författarna medvetna om. Att inrikta sig på upplevelsen av 
att leva i en viss relation till personen med EIPS förekom. Det beslutades dock att inte 
fokusera på en viss relation eftersom upplevelsen av att vara närstående kan innefatta 
alla typer av relationer och i och med anonymiteten begränsades möjligheten till detta 
urval. Kvalitativa studier utgår från att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt 
och att det följaktligen inte finns en absolut och objektiv sanning (Lundman & 
Hällgren-Graneheim 2012 s. 188). Det är där med meningsfullt att undersöka närstående 
som en grupps upplevelser, trotts olika relationer till patienten.  
 
 
Med anonymiteten går det inte att bortse från att människor kan välja att skriva icke 
sanningsenliga foruminlägg. Det finns en risk att människor skriver att de är närstående 
till en patient med EIPS, men i själva verket inte är det. Att därmed utgå från att allt 
material som analyserats varit sanning kan där med inte göras av författarna, vilket 
bidrar till en svaghet i undersökningsmaterialet. Vad som är sant och inte i berättelser 
och texter kan vara komplicerat. Det finns de forskare som menar att alla berättelser har 
sitt ursprung i verklighetens villkor och uttryck (Dahlborg- Lyckhage 2012 s. 163). 
 
 
I dataanalysen fanns medvetenheten om förförståelsen som dels tillkommit av den 
teoretiska kunskap som arbetats fram i bakgrunden. Förförståelsen innefattar dels 
fördomar men också tidigare teoretiska kunskaper och erfarenheter, vilket kan vara 
relevant för att få en bättre förståelse och för att finna ny kunskap i det material som 
granskas (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, s. 197). För att garantera en så säker 
analysprocess som möjligt gjordes analysen tillsammans hela tiden. Texten lästes högt 
och det ställdes frågor utifrån syftet när de meningsbärande enheterna togs fram. Det var 
svårt att i vissa fall dela upp upplevelserna i olika kategorierna då de gick in i varandra. 
Datamaterialet får inte kunna hamna i flera kategorier och när det gäller upplevelser kan 
det vara svårt på grund av att de ofta passar in i flera och kan vara svåra att separera 
(Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, s. 191). Genom att gå fram och tillbaka mellan 
inläggen, koderna, kategorierna och teman under hela arbetets gång säkerställdes att 
huvudsyftet i de meningsbärande enheterna hamnat inom rätt tema.   
 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet landar i fyra teman som beskriver hur det kan upplevas att vara närstående till 
en patient med EIPS. “Att leva i en negativ spiral”, “Att vilja stödja men känna sig 
oförmögen”, “Behovet av att anpassa sitt beteende” och “Att känna meningsfullhet”. 
Resultatet beskriver hur närstående påverkas negativt i relationen. Att det finns en vilja 
att hjälpa men samtidigt en frustration och en ensamhet av att inte veta hur. Närstående 
undviker och tar ett steg tillbaka för att inte riskera bråk och av rädsla att det ska 
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eskalera till självskadehandlingar.  Men det finns också närstående som upplever att 
relationen fungerar genom att de tar tillvara på de fina stunderna och som kan koppla 
det negativa med sjukdomen och det positiva med personen bakom. Genomgående för 
alla teman är att de går i linje med tidigare forskning på närståendes upplevelser.  
 
 
Av resultatet framkom att närstående upplever det svårt och jobbigt att vara i en relation 
med patienten. Det framkommer att deras eget välbefinnande påverkas negativt då de 
rapporterar problem såsom ångest och nedstämdhet. Resultatet är förenligt med tidigare 
forskning (Bailey & Grenyer 2015; Ekdahl et al. 2011; Giffin 2008). Det lidande 
närstående känner har även ett samband med upplevelsen av skadat självförtroende och 
självkänsla förorsakat av patienten. Wiklund (2003, ss. 98-99) skriver att ett lidande kan 
påverka hela människan och innefattar smärta av att identiteten är hotad eller har blivit 
skadat. Att närstående upplever sig må dåligt skapar inte enbart lidande hos dem utan 
kan i längden även bidra konsekvenser för patienten. Patienten behöver stöd från en 
stabil närstående och ett emotionellt engagemang från dem har visat sig betydelsefullt 
för framgångsrik behandling av EIPS (Gunderson et. al. 2006; Herlofson & Ekselius 
2009, s. 492). Om den närstående inte klarar av att ge stabilitet eller engagera sig i 
patienten känslomässigt på grund av att den själv mår dåligt blir förutsättningar sämre 
för patienten att må bra. Och om den närstående upplever sig få liknande psykiska 
besvär som patienten kan det innebära att de själva behöver vård i framtiden. Från ett 
hållbart utvecklingsperspektiv motiveras därför betydelsen av att uppmärksamma den 
närståendes situation så att de inte ska behöva det. Om de utvecklar ohälsa själva kan de 
i längden påverka hälso- och sjukvården och samhället i en negativ riktning såsom 
behov av mer sjukvårdsresurser och sjukskrivningar. Som närstående finns även en 
sårbarhet då det innefattar belastningar att stötta någon som har psykisk ohälsa, vilket 
leder till en ökad risk att drabbas själv (Nationell psykiatrisamordning 2006, s. 201). Att 
ge förutsättningar till att närstående klarar av att leva tillsammans med patienter med 
EIPS, och inte ge upp och lämna dem är av betydelse för patientens liv. Patienter som 
lever ensamma riskerar att få svårare symtom av sjukdomen (Ten Hanve et al. 2016). 
Att därför investera mer tid och lägga mer resurser på omhändertagandet av närstående 
skulle inte bara gynna den närstående, utan även patienten och därmed även hälso- 
sjukvården.  
 
 
Resultatet i studien tyder på att närstående upplever att ökad kunskap om sjukdomen 
vilket gör att de lättare hanterar olika situationer de ställs inför med patienten.  Det 
innefattar bland annat att de lättare kan skilja personens personlighet med egenskaper 
som sjukdomen för med sig. Lefley (2005, s. 133) skriver att närstående behöver 
utbildning i vad EIPS är och innebär. Utbildningen behöver innefatta att närstående får 
kunskap i hur de ska kommunicera, vilka strategier de kan använda sig av och hur de 
ska bemöta och bete sig i situationer som är svåra med patienten. Även information om 
varför de kan känna som de gör, då ilska mot den sjuka, frustration och ångest är 
normala reaktioner i relation till patienter med EIPS. Resultatet visar även att de finns 
närstående som vädjar om hjälp och kunskap i hur de ska hantera, bemöta patienten i 
konkreta situationer. Detta kan vara ett tecken på att den kunskap som finns att tillgå, 
från bland annat hälso- och sjukvården inte är tillgänglig eller inte tillräcklig omfattande 
för närstående, vilket bidrar till att de närståendes behov inte möts på ett 
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tillfredsställande sätt. Frågan om ökad kunskap till den närstående är dock komplex, då 
en studie på ämnet visade att närstående som har en ökad teoretisk kunskap om EIPS 
även skattar en högre börda, stress, depression och förakt (Hoffman, Buteau, Hooley, 
Fruzzeto & Bruce 2003). Hur hälso- och sjukvården ska hantera den närståendes 
upplevelse av behov av ökade kunskaper är därmed svår att svara på, och är inte heller 
denna uppsats syfte. Det står dock klart att frågan om kunskap till den närstående är 
komplex, och vidare studier i ämnet skulle kunna undersöka det upplevda 
kunskapsgapet samt effekten av ökad kunskap närmare. 
 
 
Närstående vågar inte berätta för patienten hur de känner på grund av rädslor för att 
något hemskt ska hända så som att patienten ska försöka begå självmord. Det gör att de 
undviker att gå in i diskussioner som kan leda till konflikter. Det stämmer överens med 
tidigare forskning av Ekdahl et al. (2011) som visar att närstående upplever att de 
behöver “tippa på tå” för patienten för att inte något ska hända. Närstående upplever 
samtidigt att de inte har någon att vända sig till för stöttning då människor i deras närhet 
och hälso- och sjukvården inte finns till hands vilket bidrar till en känsla av att stå 
ensam i att hantera problem som uppkommer i relationen med patienten. Att känna sig 
ensam som närstående har visat sig leda till ökad merbelastning på det som redan känns 
tungt, vilket ger en negativ inverkan på hälsan (Weimand, Hedelin, Sällström & Hall-
Lord 2010). Då den närståendes närvaro och emotionella engagemang har visat sig ha 
positiv effekt på patientens välbefinnande, är det även viktigt ur hälso- och sjukvårdens 
perspektiv att den närstående mår bra så att den har förutsättningar att kunna fungera 
som ett stöd. Närståendes upplevelse av att hälso- och sjukvården inte finns till hands är 
därmed problematiskt ur ett helhetsperspektiv i patientens vårdande, och tyder på att det 
finns förbättringar att göra i hanterandet av de närstående.   
 
 
I analysen framkom det att närstående upplever att de ofta behöver sätta sig själv åt 
sidan och känner en skyldighet att ständigt ställa upp. Det är något som även tidigare 
forskning visar.  I Dunne och Rogers (2013) beskriver de hur närstående upplever att 
deras fritid begränsas då de behöver finnas till hands för patienten dygnet runt, men 
även att det finns behov av att få tid att ta hand om sig själv. Det kan därför finnas ett 
behov att som närstående få möjligheten att prioritera sig själv, för att i längden orka i 
relationen. Informell vård är den vård som bedrivs av närstående (Carlsson & 
Wennman-Larsen 2014, s. 198). Vilket innefattar dels ett praktiskt vårdande som att 
hjälpa med ekonomi och ett emotionellt vårdande som att ge stöttning. Det är de 
praktiska engagemang den närstående gör som ses utåt, men det är oftare den 
emotionella delen som den närstående upplever som mer ansträngande (Carlsson & 
Wennman-Larsen 2014, s. 206). 
 
 
Av resultatet framkom att närstående upplever att de får ta ett stort ansvar för ekonomi, 
men även att det behöver ta ett stort emotionellt ansvar. Det överensstämmer med 
tidigare forskning där objektiv och subjektiv börda tas upp som påverkande faktorer i 
den närståendes upplevelser (Bailey & Grenyer 2013). Sjuksköterskan har en betydande 
roll när det kommer till att stödja närstående och identifiera deras resurser och behov av 
hjälp, och bör då ta hänsyn till om bördan är av objektiv eller subjektiv karaktär. 
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Sjuksköterskans kan då inte alltid komma med konkreta lösningar till den närstående, 
men bör på olika sätt kunna orientera och vägleda den närstående till rätt typer av 
hjälpinsatser eller närstående organisationer (Carlsson & Wennman-Larsen 2014, ss. 
209-211). Bedömningen av vilken insats som är rätt för den närstående är inte alltid lätt 
att göra, då det helt beror på vilken situation den närstående befinner sig i. Studier visar 
till exempel på att närståendes hälsa kan påverkas positivt av att medverka i 
närståendegrupper men det finns även studier som visar att dessa grupper inte passar 
alla (Lawn & Mcmahon 2015; Hoffman, Fruzzetti & Buteau 2007 s. 75). Att individuell 
hjälp ges till de närstående är viktigt för att nå ett bra resultat men även för en hållbar 
utveckling. 
 
 
SLUTSATSER 
Uppsatsens resultat är förenligt med vad tidigare forskning redan identifierat, vilket är 
att den närstående på flera sätt upplever det svårt att vara i en relation till patienten med 
EIPS. Ur uppsatsen framkom dessa upplevelser nedan: 
 

x Närstående upplever lidande 
x De känner en otrygghet i relationen  
x De tvivlar på att fortsätta i relationen  
x Känner sig otillräckliga för att hjälpa 
x De känner sig ensamma i kämpandet  
x De upplever att de behöver vara följsamma mot patienten för att inte hamna i konflikter 
x Känner sig skyldiga till att finnas till hands  
x De finner en hanterbarhet med ökad kunskap om sjukdomen 
x Vet att de betyder mycket för patienten och känner sig betydelsefulla 

 
 
Resultatet tyder på att det finns brister i hanteringen av den närstående i hälso- och 
sjukvården och att det finns förbättringspotential vilket behöver arbetas vidare med. 
Arbetet bör fokusera mer på en helhetsbild hos patienter, där närståendes behov lyfts 
fram som en del i vårdandet. Det är av betydelse att arbeta förebyggande för närståendes 
hälsa inom denna patientgrupp för att patientens prognoser ska få bra förutsättningar 
och samtidigt minska risken att även den närstående får behov av vårdinsatser som en 
följd av den ökade påfrestningen av att leva nära en individ med EIPS. Med ökad 
förståelse för den närstående kan sjuksköterskan uppmärksamma, hjälpa och vägleda för 
ett bättre vårdande. 
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Kliniska implikationer 
x Sjuksköterskan behöver ha ett helhetsperspektiv i vårdandet av patienten med 

EIPS där närstående behöver få inkluderas i större utsträckning. 
 

x Sjuksköterskan behöver lyssna till samt ta del av vad närstående har att berätta, 
deras upplevelser, då även de behöver bli sedda i vårdandet. 

 
x Sjuksköterskan behöver ha kunskap om vilken form av hjälp närstående kan få 

och kunna informera om det. 
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Bilaga 1. 
 
 

Sökmotor Sökning Datum Sökord Antal 
träffar 

Undersökta 
forum 

Utvalda 
forum 

Google.se 1 161108 forum,  
närstående, 
borderline 

2 400 13 5 

Google.se 2 161108 forum, 
närstående, 
emotionell instabil 
personlighetsstörning 

684  4 4 
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Bilaga 2. 
 
 

Forum Sökord i forumet Antal 
träffar i 
forumet 

Inlägg 
som 
inkluderas 

Inhämtad 
data 

Granskning 
av data 

Healthcare.se anhörig, 
närstående, 
borderline,  
emotionell instabil 
personlighetsstörning 

23 8 161108 161108- 
16111 

Familjeliv.se anhörig, 
närstående, 
borderline, 
emotionell instabil 
personlighetsstörning 

100 40 161108 161108- 
161111 

Flashback.org anhörig, 
närstående, 
borderline, 
emotionell instabil 
personlighetsstörning 

99 19 161108 161108- 
161111 

Kuling.nu anhörig,  
närstående, 
borderline,  
emotionell instabil 
personlighetsstörning 

80 9 161108 161108- 
161111 

Amelia.se anhörig, 
närstående, 
borderline, 
emotionell instabil 
personlighetsstörning 

99 4 161108 161108- 
161111 

 
 


