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Sammanfattning    

Borderline personlighetsstörning är en psykisk störning. Personer med borderline 

personlighetsstörning är impulsiva, affektiva och har ett självskadande och 

självmordsnära beteende. Personer med borderline har särskilt svårt med relationer och 

rädslan att bli övergiven och lämnad finns ofta hos dessa personer. Med anledning av 

detta finns den skäl att anta att personer med borderline har svårt med relationer även 

med sina vårdare. Syftet med uppsatsen är att beskriva hur personer med diagnosen 

borderline personlighetsstörning upplever relationen till sina vårdare inom psykiatrisk 

vård. Inom psykiatrisk vård brukar vårdrelationen betonas särskilt då den utgör grunden 

för psykiatrisk vård. Vårdrelationen har även ett terapeutiskt syfte. Narrativ metod 

valdes och i uppsatsen analyserades fyra självbiografier, samtliga skrivna av kvinnor. 

Temana Behov av att bli förstådd, Behov av trygghet i vårdrelationen, Uppskattning av 

vårdarnas engagemang, Upplevelsen av att integriteten inte respekteras samt 

Dynamiken i vårdrelationen utgör resultatet i uppsatsen. Att ta sig tid för patienten, visa 

förståelse, engagemang och att inge tillit och trygghet är det som patienterna upplever 

som viktigast. Maktlöshet, kränkande behandling, att visa oförståelse samt inge misstro 

är destruktivt för relationen. Patienten tycker att upplevelsen av vänskap i relationen är 

viktig, men samtidigt är ambivalens och distans i relationen vanligt förekommande. 

Vidare diskuteras hur psykiatrisk slutenvård och tvångsvård påverkar vårdrelationen 

negativt, samt vilka vårdhandlingar och vårdaktiviteter patienten upplever som mest 

utvecklande för vårdrelationen. 

 

 

 

 

Nyckelord: Borderline personlighetsstörning, vårdrelation, patientens upplevelse, 

psykiatri, narrativ metod 
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INLEDNING 

Kronisk tomhetskänsla, affektutbrott, depressioner, självskador och rädslan att bli 

övergiven är ofta förekommande hos en person med borderline personlighetsstörning. 

Dessa känslor kan vara svåra att hantera för den som är sjuk. Som sjuksköterskor stöter 

vi på dessa patienter inom somatisk och psykiatrisk vård såväl som i kommunal 

öppenvård eller på vårdcentralen.  

 

Våra erfarenheter säger att personer med borderline personlighetsstörning bär på en stor 

och tung ryggsäck med många problem. De skapar kaos i arbetsgruppen och är 

vårdkrävande, samtidigt som de skapar ett intresse och en vilja att veta mer. Både 

anhöriga och vårdpersonal upplever hur svårt dessa personer har att upprätta, bibehålla 

och avsluta relationer på ett sätt som vi skulle anse ”normalt”. Därför är arbetet med en 

meningsfull relation så viktigt för just personer med borderline personlighetsstörning. 

Det är i vårdrelationen som en patient finner styrka och ork att kämpa emot ångesten. 

Genom en ökad förståelse för hur personer med borderline upplever vårdrelationen får 

vi som sjuksköterskor kunskap och verktyg för att stärka relationen och stärka patienten.  

 

BAKGRUND 

Borderline personlighetsstörning 

Det finns olika sätt att definiera diagnosen borderline personlighetsstörning. Som 

exempel kan nämnas Kernbergs psykoanalytiska inriktning, eller de olika 

diagnosmanualerna ICD-10 och DSM-IV som kompletterar varandra i 

diagnostiseringen av borderline personlighetsstörning. 

 

Enligt Kernbergs psykoanalytiska riktning har personer med borderline en kronisk, 

subjektiv tomhetskänsla med motstridig uppfattning av sig själv och andra. Personen 

använder sig av primitiva försvar för att möjliggöra sina motstridiga 

identitetsupplevelser, till exempel splitting, projicering och impulsivitet. Individer med 

borderline har god realitetsuppfattning, det vill säga att personen kan skilja mellan vilka 

stimuli och impulser som kommer utifrån och vilka som kommer inifrån. Dessa 

personers jagsvaghet ligger till grund för personlighetsstörningen och utmärker sig i 

form av bristande frustrationstolerans, bristande impulskontroll och bristande förmåga 

att omvandla driftimpulser till acceptabla aktiviteter (Cullberg, 2003). 

 

Fobiska symtom, speciellt sociala fobier, tvångstankar och tvångshandlingar, är vanliga 

hos personer med borderline. Personen får panikångest utan något orsakssamband och 

paranoida personlighetsdrag kan förekomma. Personer med borderline kan vid 

påfrestningar missbruka mat, droger, alkohol och sexualitet, eller avstå ifrån dem. 

Aggressivitet och tendens till impulsgenombrott är utmärkande hos dessa personer 

(Cullberg, 2003). 

 

ICD-10 är en diagnosmanual som utgår från yttre observerbara fakta och ICD-10 kallar 

störningen för instabil personlighetsstörning av impulsiv typ respektive borderline typ 

(Cullberg, 2003). Personer med impulsiv typ handlar impulsivt och oberäkneligt. 

Personen har ett konfliktsökande beteende vid impulsfrustration och kan inte kontrollera 
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de våldsamma reaktionerna. Bristande uthållighet och oförmåga att behärska humöret är 

typiskt beteende hos dessa personer. Personerna har en kronisk tomhetskänsla och ett 

självdestruktivt beteende samt är rädd att bli utlämnad. Människor med borderline 

tenderar att isolera sig på grund av sin brist på känslomässigt liv. Många personer med 

borderline personlighetsstörning inleder destruktiva förhållanden till andra människor. 

Dessa relationer kan brytas till exempel på grund av patientens paranoida tankar eller 

självmordshandlingar (Cullberg, 2003). 

 

Kernberg har hämtat sina erfarenheter ifrån öppenvårdspatienter medan ICD-10 är 

baserad på erfarenheter utifrån slutenvårdspatienter som har kraftigare affektiva drag. 

DSM-IV är ytterligare ett diagnossystem och är det som används mest idag i 

diagnostiseringen av borderline personlighetsstörning. DSM-IV anger nio kriterier för 

borderline personlighetsstörning, varav minst fem av kriterierna måste uppfyllas: 

1. Gör stora ansträngningar för att undvika verkliga eller inbillade separationer. Observera: 

Självmords- eller självstympande beteende som beskrivs under kriterium 5 räknas inte in här.  

2. Uppvisar ett mönster av instabila och intensiva relationer med andra människor som 

kännetecknas av extrem idealisering omväxlande med extrem nedvärdering.  

3. Uppvisar identitetsstörning: påtaglig och varaktig instabilitet i självbild och identitetskänsla.  

4. Visar impulsivitet i minst två olika avseenden som kan leda till allvarliga konsekvenser för 

personen själv (t ex slösaktighet, sexuell äventyrlighet, drogmissbruk, vårdslöshet i trafik, 

hetsätning). Observera: Självmords- eller självstympande beteende som beskrivs under kriterium 

5 räknas inte in här.  

5. Uppvisar upprepat självmordsbeteende med gester, hot eller självstympande handlingar  

6. Affektiv instabilitet som kommer av en påtaglig benägenhet att reagera med förändring av 

sinnesstämningen (t ex intensiv, episodisk nedstämdhet, irritabilitet eller ångest som vanligtvis 

varar några timmar och endast i enstaka fall längre än några dagar).  

7. Kronisk tomhetskänsla.  

8. Uppvisar inadekvat, intensiv vrede eller svårighet att kontrollera ilska (t ex ofta förekommande 

temperamentsutbrott, konstant ilska, upprepade slagsmål).  

9. Har övergående, stressrelaterade paranoida tankegångar eller allvarliga dissociativa symptom. 

(SLSO, 2009).  

Silfving och Nilsson (2001) beskriver att det finns två olika typer av borderlinepersoner: 

den inåtagerande personen och den utåtagerande personen. Inåtagerande personer är 

mer destruktiva, depressiva och självmordsnära, medan utåtagerande personer har mer 

narcissistiska drag. Silfving och Nilsson (2001) skriver i sin bok ”Farliga relationer?” 

hur anhöriga bör agera om någon i dess närhet misstänks ha borderline eller nyss fått 

diagnosen. Silfving och Nilsson beskriver människor med borderline 

personlighetsstörning som någon som ofta ger dubbla budskap till anhöriga och att 

”Vad du än gör så gör du fel” (Silfving & Nilsson, 2001, s. 67).  

 

Gemensamt för alla sätt att se på borderline är att det inte finns något gemensamt sätt. 

Borderline är inget tydligt begrepp utan förändras ständigt. Många frågetecken finns 

kvar kring diagnosen och ett gemensamt diagnossystem är svårt att ringa in (Silfving & 

Nilsson, 2001). 

 

Vårdrelation 

Inom den psykiatriska vården brukar vårdrelationen betonas särskilt då det utgör 

grunden för vårdandet i den psykiatriska kontexten, för såväl sjuksköterska som 
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psykiater. Vårdprocessen utspelar sig inom ramen för vårdrelationen och det är av 

särskild vikt för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård att känna till hur både patient och 

vårdare utvecklas inom vårdrelationen. Detta särskilt med tanke på hur många patienter 

inom den psykiatriska vården har svårt att etablera och upprätthålla relationer 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003; Forchuk, Westwell, Martin, 

Bamber-Azzapardi, Kosterewa-Tolman & Hux, 2000; Peplau, 1997). 

 

Vårdrelationen som begrepp innebär att det är i relationen mellan vårdare och patient 

som vårdandet sker. Utan relationen blir vårdandet enbart ett utövande av handlingar 

utan möjlighet för patienten att uttrycka sig. Vårdrelationen syftar till att värna om 

patientens bästa och är därmed caritativ till sin natur (Wiklund, 2003). Vårdrelationen är 

således ett utrymme för patienten att växa och utvecklas med stöd och hjälp av 

sjuksköterskan då det är i mellanmänskliga relationer som vi utvecklas som människor.  

Wiklund (2003) menar att i det ideala vårdandet har vårdaren och patienten samma 

målsättning, vilket innebär att sjuksköterskan och patienten rör sig åt samma håll i 

hälsoprocessen.  

 

Vårdrelationen är en ojämlik relation då sjuksköterskan är i maktposition gentemot 

patienten (Wiklund, 2003; Dahlberg et al, 2003; Forchuk et al., 2000). I och med detta 

har sjuksköterskan ett större ansvar att se till att relationen är av positiv natur som ger 

möjlighet för patienten att uttrycka sig. Om patienten inte har möjligheten att tala för sig 

eller på annat vis uttrycka sin mening blir sjuksköterskan den som talar för och 

representerar patienten. Även om sjuksköterskan är den som bär ansvaret för relationen 

förutsätter den ändå ömsesidighet. Patienten måste vara öppen för den inbjudan till 

relation som vårdaren kommer med. Utan tvåvägskommunikation och öppenhet från 

patienten blir relationen ensidig och därmed oetisk. Relationen får inte heller uppfattas 

som ett hot av patienten utan ska vara en källa till kraft (Wiklund, 2003). 

 

Vidare menar Evans (2007) att vårdrelationen har ett terapeutiskt syfte där patienten kan 

överföra det omedvetna till sjuksköterskan. Patienten är en sjuk främling gentemot 

vilken sjuksköterskan svarar an och tar emot det överförda omedvetna. Sjuksköterskan 

kan många gånger uppleva att patienten är beroende av vårdaren och därmed mindre 

självständig. Evans menar dock att detta upplevda beroende är ett sätt för patienten att 

överföra sina outtalade känslor och tankar på vårdaren, vilket vårdaren bör ta tillvara 

(Evans, 2007). 

 

Miner-Williams (2007) visar på att vårdrelationens syfte är att sjuksköterskan ska kunna 

möta patientens behov och tolka vad som är meningsfullt för patienten. Vårdrelationen 

blir särskilt djup och betydelsefull om sjuksköterskan även tar hänsyn till patientens 

andlighet. Detta stärker både patienten och sjuksköterskan och främjar hälsa, växt och 

trygghet för patienten. En andlig dimension i vårdrelationen kräver också att 

sjuksköterskan låter sin egen andlighet visa sig för patienten. Detta andliga möte i 

vårdrelationen kallar Miner-Williams för connectedness (Miner-Williams, 2007). 

 

I Peplaus teori om interpersonella relationer delas den terapeutiska vårdrelationen in i 

tre olika faser. Den första fasen är orienteringsfasen. Här ställs inga krav på vare sig 

sjuksköterska eller patient då relationen är ytlig och inkännande. Här spelar första 

intrycket stor roll. I nästa fas, arbetsfasen, är sjuksköterskan en källa till information och 
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assistans för patienten, i dennes sökande i sig själv och i den personliga utvecklingen. 

Här vågar patienten lämna det ytliga och gå mer på djupet inför sjuksköterskan, som i 

sin tur får mycket värdefull information om patienten som kan vara till hjälp när 

patienten behöver stöttning och hjälp. Fas nummer tre är den avslutande fasen, som är 

till för summering och avslut i relationen. Även Peplau talar om vikten av 

connectedness för patienten (Peplau, 1997). 

 

Sjuksköterskans syn på vårdrelationen i den psykiatriska kontexten visar sig variera 

beroende på i vilken riktning den utvecklas (Forchuk et al., 2000). Är upplevelserna 

mest positiva känner sjuksköterskan större förståelse för patienten och mer glädje i att 

arbeta med patienten. Är upplevelserna mest negativa tenderar sjuksköterskan att 

beskylla patienten för den ogynnsamma utvecklingen, som till exempel bristande 

engagemang, bristande motivation eller som en konsekvens av patientens sjukdom 

(Forchuk et al., 2000). 

 

De faktorer som sjuksköterskan uppfattar som hjälpande i den psykiatriska 

vårdrelationens utveckling är saker som konsekvens i relationen, att närma sig patienten 

långsamt, vara lyssnande, interaktiva faktorer, sjuksköterskans första intryck av 

patienten, att främja trygghet och kontroll samt andra faktorer som vilar på patienten. 

Detta kan bero på hur aktiv patienten är, hur benägen patienten är att lita på 

sjuksköterskan med mera (Forchuk et al., 2000). 

 

Faktorer som däremot anses hämmande i vårdrelationens utveckling är de motsatta. Det 

vill säga inkonsekvens i relationen, otillgänglighet för patienten, sjuksköterskans 

känslor och brist på självkänsla, brist på förtroende eller att patienten eller 

sjuksköterskan har orealistiska förväntningar om vart relationen ska leda (Forchuk et al., 

2000). 

 

Sjuksköterskans upplevelser av personer med borderline 

personlighetsstörning 

 

Borderline har länge setts som en ”dustbin diagnosis” (James & Cowman, 2007, s. 671). 

Tidigare forskning visar att vårdpersonal tenderar att se på patienter med borderline på 

ett annorlunda sätt än patienter med någon annan psykiatrisk diagnos eller 

funktionsnedsättning. Markham och Trower (2003) jämförde vårdares upplevelser av 

patienter med borderline och upplevelserna av patienter med schizofreni och depression. 

Resultatet visade tydligt att vårdarna kände mindre sympati och mindre optimism för 

personer med borderline än för patienter med någon annan diagnos. Personer med 

borderline ansågs mer direkt ansvariga för sina handlingar och i större kontroll än 

personer med schizofreni och depression. Därmed kunde personen med borderline 

hållas ansvarig för sina handlingar i större utsträckning (Markham & Trower, 2003). 

 

I en kvalitativ studie gjord av Woollaston och Hixenbaugh (2008) visades att vårdarna 

såg på personer med borderline som ”a powerful, dangerous, unrelenting and 

unstoppable force which leaves a trail of destruction in its wake” (Woollaston & 

Hixenbaugh, 2008, s. 705). Patienterna ansågs krävande och uttömmande för vårdarna, 
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samtidigt som de skapade fascination inom teamet. Studien visar att vårdarna känner sig 

otillräckliga, oförmögna att hjälpa patienten och att patienten har ett destruktivt 

inflytande på vårdarna. Utöver detta upplevdes problem med att patienten ömsom 

idealiserar, ömsom nedvärderar vårdarna vilket upplevdes som orättvist. Att idealiseras 

kunde upplevas som trevligt, men åtföljdes alltid av nedvärdering eller en stark 

obehagskänsla från vårdaren. 

 

Woollaston & Hixenbaugh (2008) beskriver hur vårdarna upplevde oärlighet från 

patienten, samt att de upplevde att patienterna fösöker manipulera personalen vilket var 

ett dagligt inslag i vården. Att vara självmedveten, sätta gränser och att tänka på val av 

ord var nödvändigt för att hantera risken för att utsättas för manipulation. Vidare tycktes 

yngre vårdare mer villiga att hjälpa till och ”to be the one” (Woollaston & Hixenbaugh, 

2008, s. 706), den som hjälper patienten att bli frisk. Äldre vårdare ansåg av erfarenhet 

att detta inte är möjligt (Woollaston & Hixenbaugh, 2008). 

 

James och Cowman (2007) visar i en kvantitativ studie att sjuksköterskor tycker att 

patienter med borderline är svårare att vårda än andra patienter med psykisk ohälsa. 

Studien visade också att sjuksköterskorna ansåg att patienterna fick vård som inte var 

adekvat utifrån störningen. Deltagarna i undersökningen ansåg dock inte att dålig 

kunskap och brist på utbildning skulle vara orsaken till den inadekvata vården. Studien 

visar också att sjuksköterskorna var positiva till patienterna, att personer med borderline 

ansågs verkligt sjuka och att patienterna är behandlingsbara. Detta talar mot tidigare 

kunskaper om sjuksköterskors upplevelser av patienter med borderline (James & 

Cowman, 2007).  Woollaston och Hixenbaugh (2008) teoretiserar att detta kan bero på 

den ökade evidensen för olika former av psykoterapi, bland annat dialektisk 

beteendeterapi (DBT), vilket även påverkar sjuksköterskors attityd gentemot borderline. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Borderline personlighetsstörning är en störning som i mångt och mycket tar sig uttryck i 

relationen med andra människor. En outhärdlig känsla av övergivenhet och rädslan för 

att bli lämnad är karaktäristisk för personer med borderline personlighetsstörning vilket 

ofta gör att personen undviker nära relationer eller bryter kontakten i ett tidigt skede, för 

att undvika den smärtsamma separationen. 

 

I vårdsammanhang kommer patienter med borderline personlighetsstörning i nära 

kontakt med vårdarna. Vårdarna utsätts för personernas affektiva och impulsiva 

beteende och vårdrelationen kan upplevas som mycket krävande och tärande av 

personalen. Patienten har behov av att kunna etablera, upprätthålla och utveckla 

relationen till vårdaren för sitt tillfrisknande och sin fortsatta personliga utveckling. 

 

Vårdrelationen utgör grunden för psykiatrisk vård. Med anledning av att personer med 

borderline personlighetsstörning har särskilt svårt med att upprätthålla och bibehålla 

relationer, finns det skäl att anta att detta även gäller vårdrelationen. 
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SYFTE 

Att beskriva hur personer med diagnosen borderline personlighetsstörning upplever 

relationen till vårdare inom psykiatrisk vård. 

 

METOD 

Narrativ analys valdes för att öka kunskap om hur personer med borderline 

personlighetsstörning upplever vårdrelationen. Uppsatsen bygger på en kvalitativ analys 

av fyra biografier. Biografier och dagböcker kan betraktas som livsberättelser och ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv är berättelser från människor som har upplevt hälsa/ohälsa, 

lidande och vård det som är mest väsentligt för forskning (Dahlborg Lyckhage, 2006). 

 

I berättelser, eller narrativer, finns både ett manifest och ett latent innehåll (Dahlborg 

Lyckhage, 2006). Detta innebär att det både finns budskap som är tydligt beskriva i 

klartext och budskap som är dolda i texten. En fenomenologisk-hermeneutisk ansats 

användes i dataanalysen, vilket innebar en viss form av tolkning av både det manifesta 

och det latenta budskapet. Jonsson, Heuchemer och Josephsson (2008) refererar till 

Ricoeur som menar att narrativitet ska förstås som en form av tolkning, nära besläktat 

med till exempel hermeneutiken.  

 

Litteratursökning 

 

I litteratursökningen tillämpades både systematisk och osystematisk litteratursökning. 

För att söka självbiografier användes universitets – och forskningsbibliotekens söktjänst 

Libris som erbjuder fjärrlån från samtliga anslutna forsknings-, universitets-, högskole- 

och folkbibliotek. Bibliotekskategoriseringen Lz, för biografi: särskilda personer, 

användes som avgränsning. Sökorden var borderline, som gav 8 träffar och psyk, som 

gav 22 träffar. Inklusionskriterier var att de var självbiografier samt att de handlade om 

personer med borderline personlighetsstörning. Av dessa 30 böcker valdes fyra 

biografier ut. Osystematisk litteratursökning tillämpades genom sökning i hyllorna för 

självbiografier på biblioteket på Högskolan i Borås samt på Sjukhusbiblioteket på Södra 

Älvsborgs sjukhus. Här valdes tre biografier ut. Genom tips från personal på 

psykiatriska kliniken på Södra Älvsborgs sjukhus valdes ytterligare två biografier ut. 

Båda kunde återfinnas i Libris under kategorin Lz. Libris söker på bokens titel i 

sökmotorn, varför två av böckerna inte kunde finnas i första sökningen då de inte 

innehöll orden borderline  eller psyk i titeln. Slutligen gjordes en breddad sökning i 

Libris på enbart sökordet borderline, vilket gav 385 träffar. Av dessa valdes en bok ut 

som hade bibliotekskategorin Vla, medicin: psykiatri; psykiska sjukdomar. Den 

medicinska boken uppfyllde de två Inklusionskriterierna som använts i den första fasen 

av litteratursökningen. 

 

Av dessa sammanlagt nio biografier och en medicinsk bok valdes fem bort. 

Exklutionskriterier var om det fanns oklarhet kring personens diagnos i boken. 

Inklusionskriterier var att boken var skriven på svenska, att den var skriven av 

primärkälla samt att författarna hade erfarenheter från den svenska sjukvården. Efter en 

första genomläsning av böckerna valdes ytterligare en bok bort, den medicinska, då den 
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inte svarade på uppsatsens syfte eftersom författaren inte beskriver några relationer till 

vårdpersonal på grund av den begränsade kontakten med sjukvården. I den slutliga 

databearbetningen analyserades fyra självbiografier. För beskrivning av biografierna, se 

bilaga 1. 

 

Dataanalys 

Analysprocessen delas in i tre faser, menar Dahlborg Lyckhage (2006). Dessa faser är 

helhet, delar och sedan en ny helhet. Berättelserna ska behandlas som ett empiriskt 

material där biografierna är ”intervjumaterial” som författarna till uppsatsen får ställa 

frågor till (Dahlborg Lyckhage, 2006). I första fasen lästes biografierna var för sig för 

att bilda en helhetsbild. Texterna lästes flera gånger av båda författarna för att bekanta 

sig med materialet, samt att bibehålla ett öppet sinne för textens innebörd.  

 

Därefter valdes de kapitel och sidor ut som specifikt handlade om patienternas möten 

med sina vårdare. Övrigt material lades åt sidan för att enbart konsulteras om det rådde 

oklarheter kring textens helhet. Därpå ”intervjuades” materialet genom att författarna 

ställde frågor till texterna. 

 

I andra fasen avskildes data från sitt sammanhang och meningsbärande delar 

identifierades utifrån vad som var utmärkande eller specifikt för hur författarna till 

biografierna beskrev relationen till vårdarna. Författarna läste var för sig igenom 

materialet noggrant och analyserade fram meningsbärande enheter. Därefter jämförde 

författarna de utvalda delarna för att öka noggrannheten i analysen av de 

meningsbärande enheterna. Under arbetet ifrågasatte författarna hela tiden den egna 

förförståelsen genom att ha ett kritiskt och ifrågasättande förhållningssätt. Författarna 

ifrågasatte även varandra genom att jämföra olika syn och tolkningar av materialet. 

Vidare valdes de delar bort som beskrev vårdrelationen inom somatisk vård då 

uppsatsens syfte ska svara mot den psyiatriska vården. 

 

I tredje fasen analyserades de meningsbärande delarna ytterligare och subteman och 

teman analyserades fram. Därmed skapades en ny helhet som utgör resultatet i 

uppsatsen. Under hela analysen jämfördes teman, subteman och meningsbärande 

enheter med grundmaterialet för att det nya resultatet skulle ligga så nära 

ursprungsmaterialet som möjligt. Antalet subteman var tolv stycken som delades in i 

fem teman (se bilaga 2). 

 

Begreppsdefinition 

I resultatet används orden författaren, personen och patienten för att variera språket i 

texten. Det är då författarna till böckerna som åsyftas. Ordet patient kan även innefatta 

personer med borderline generellt som vårdas inom psykiatrin. 

 

Där orden skötare eller sjuksköterska används åsyftas enbart den specifika 

personalkategorin. Ordet vårdare syftar till samtliga professioner som patienten har en 

vårdrelation med, som läkare, psykolog, skötare och sjuksköterska. 
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RESULTAT 

I analysen av självbiografierna framkom fem teman: Behov av att bli förstådd, Behov av 

trygghet i vårdrelationen, Uppskattning av vårdarnas engagemang, Upplevelsen av att 

integriteten inte respekteras samt Dynamiken i vårdrelationen (se bilaga 2).  

 

Behov av att bli förstådd 

Att vårdaren visar förståelse trots att denne inte upplever samma fenomen som 

patienten, visar på att vårdaren inte avfärdar det patienten upplever som något sjukt eller 

fel, menar författarna till biografierna. Att bli accepterad för den man är anses viktigt 

enligt till exempel Pålsson (2004). 

 

Förståelse 

 

Upplevelsen av att vårdare visar förståelse för det som patienten upplever är något som 

uttrycks i samtliga böcker. På olika sätt beskriver författarna hur vårdarnas förståelse för 

dem upplevs som positivt och att det hjälper dem i hanterandet av olika svårigheter. I 

citatet nedan beskrivs hur en av författarna upplever förståelse från en skötare då 

patienten fått svår ångest i samband med en psykiatrisk utredning: 

 
’Sedan vill jag verkligen poängtera att vi kommer att ta utredningen i din takt, vi kommer 

inte att kräva mer av dig än vad du orkar med. Allt vi kräver är att du försöker’, 

fortsätter han [skötaren]. Hans leende är varmt och hans ögon så allvarliga. Han ser 

mig, han hör vad jag säger. (Pålsson, 2004, s. 55) 

 

Att vårdaren anpassade situationen efter hur personen mådde i situationen upplevdes 

som lugnande och positivt, då personen beskriver upplevelsen av att bli förstådd. 

 

Författarna beskriver hur vårdarna tycks mer benägna att visa förståelse för patienten 

när det uppstår en situation som vårdaren själv kan tänka sig in i. Citatet nedan 

beskriver en situation då författaren blivit sviken av en vän, vilket upplevdes som 

mycket uppslitande för författaren. Personen reagerade starkt men behandlades 

annorlunda jämfört med vad personen var van vid. 

 
Jag anade inte att kvällen skulle sluta med två lugnande sprutor, flera timmar i gap– och 

skrikrummet och flera skötare som turades om att försöka trösta och hålla mig. De sa 

snälla saker till mig, och skrek inte: - Sofia, lugna ner dig nu! Som de ofta gjorde annars. 

Det kändes faktiskt som att de var ledsna för min skull. (Åkerman, 2007, s. 70) 

 

Denna förståelse för patienten gränsar mot medlidande, då författaren uttrycker att 

vårdarna faktiskt var ledsna för personens skull. 

 

När vårdaren uppvisar förståelse för patienten beskriver Aspelin (2006) hur det upplevs 

som positivt, men ovanligt. 

 
Jag tittar förvånat på henne. Att mötas av någon som inte är arg på mig känns ovant. 

Hon fördömer mig inte, äcklas inte av mitt beteende eller ser mig som manipulerande och 

besvärlig. (Aspelin, 2006, s. 56) 
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Flera av författarna beskriver hur avgörande det första intrycket kan vara. Nedan 

beskriver citatet hur patienten upplever förståelse från vårdaren redan vid första 

intrycket: 
 
Hon [sjuksköterskan] ser på mig, pratar vänligt och jag tycker genast om henne. 

(Pålsson, 2004, s. 53) 

 

Oförståelse 

Författarna beskriver att känslan av att inte bli förstådd av vårdaren upplevs som 

negativt. En av författarna menar att oförståelse kan leda till brist på bekräftelse och 

stöttning. Nedan beskriver Åkerman (2007) hur bristen på uppmärksamhet ledde till ett 

drastiskt hängningsförsök för att få vårdarna att förstå patientens situation: 
 

Hängningsförsöket hade bara ett enda syfte, och det var att de skulle förstå hur rädd och 

förtvivlad jag var. Jag ville att någon skulle ta mig i knät, krama och gunga mig och säga 

att det skulle lösa sig. Kanske hade jag valt fel sätt, men jag var så rädd och jag visste 

inte hur jag annars skulle få all den kärlek och uppmärksamhet jag behövde. (Åkerman, 

2007, s. 50) 

 

Oförståelse för sjukdomen upplevs som negativt. En av författarna beskriver 

upplevelsen av att vårdarna inte förstod sjukdomen och sjukdomens symptom: 

 
Personalen tycker också att jag ska pröva att säga till demonerna att jag inte tror på 

dem, att de därmed inte kan skada mig. Men det fungerar inte heller, eftersom jag faktiskt 

tror att demonerna existerar. (Pålsson, 2004, s. 153) 

 

Jag skrattar med, humöret slår om och jag känner mig upprymd. Jag tassar barfota ut i 

allrummet, där nattpersonalen sitter och tittar på tv. Men de säger åt mig att gå tillbaka 

till rummet igen. Demonerna skrattar. (Pålsson, 2004, s. 54) 

 

Författarna beskriver det som smärtsamt att inte blir förstådd. Pålsson (2004) skriver hur 

hennes symptom förvärras när hon blir avvisad av personalen genom att ”demonerna” 

skrattar högre än de gjorde innan författaren sökte hjälp hos personalen. Dessa 

”demoner” är högst verkliga för författaren som beskriver känslan av oförståelse från 

personalen i citaten ovan. 

 

Behov av trygghet i vårdrelationen 

 

Författarna belyser behovet av trygghet, både den fysiska tryggheten men även trygghet 

i form av tillit till vårdaren. Otrygghet uppstår när patienten upplever att tilliten brister, 

menar till exempel Pålsson (2004) och Törnström (2004). Rädslan för att bli sviken och 

övergiven är en del av problematiken hos samtliga av författarna. 

 

Tillit och trygghet 

 

Tillit inom vårdrelationen visas i biografierna både när patienten direkt och indirekt 

visar förtroende för vårdaren och självmant går till vårdaren för att få hjälp och stöd. 
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Det kan gälla behovet av ett enkelt samtal som för stunden är avgörande för patientens 

mående. Gemensamt för författarnas berättelser är att förtroendet och tilliten tar tid att 

växa fram: 

 
Sakta börjar jag på ett ytligt plan lita på personalen. Mina två kontaktpersoner, Alice och 

Adam, är underbara och jag kan luta mig mot dem ett tag, bara väldigt lätt och bara en 

kort stund men det är ändå en stor lättnad. (Pålsson, 2004, s. 43) 

 

En känsla av tillit till henne börjar växa. (Pålsson, 2004, s. 41) 

 

Tillit möjliggör att patienten kan vara öppen mot vårdaren och ju mer tillit patienten 

känner desto mer utvecklas relationen, som i Pålssons exempel. 

 

Tillit handlar inte bara om att patienten har förtroende för vårdaren. Tilliten är 

ömsesidig och när vårdaren har tillit till patienten bidrar detta till att vårdrelationen går 

framåt och utvecklas. Aspelin (2006) beskriver hur vårdarens tro på patienten inger 

hopp om att en dag kunna behärska sjukdomen. 

 
Sakta börjar jag känna lite hopp. Hon verkar tro på mig. (Aspelin, 2006, s. 56) 

 

Författarna beskriver hur en positiv och meningsfull relation med vårdaren leder till 

trygghet, både i relationen mellan patient och vårdare men även en trygghet i livet. 

Tryggheten bidrar till att patienten finner den stabilitet som flera av författarna uttrycker 

att de saknar. 
 

Jag träffar Elin, som är mitt ankare på DBT-teamet. Jag känner mig trygg. (Aspelin, 

2006, s. 135) 

 

För första gången i mitt liv känner jag mig hemma. (Pålsson, 2004, s. 43) 

Misstro 

 

Flera av författarna beskriver upplevelsen av att de inte kan lita på det vårdaren säger 

och gör. Bristen på tillit mellan vårdare och patient beskrivs av författarna som ett svek 

av ett förtroende. Denna misstro kan uppstå då patienten upplever att vårdaren inte finns 

till för patienten när denne behöver det som mest, beskriver Törnström (2004). I citatet 

nedan berättar Törnström om upplevelsen av misstro gentemot kontaktpersonen 

Annette: 
 

Annette orkar inte med mig, vad bra! Då behöver jag inte stå kvar vid mitt löfte att inte 

skada, eller ta livet av mig. Då får jag snart tillåtelsen att dö. (Törnström, 2004, s. 70) 

 

Pålsson (2004) och Törnström (2004) visar exempel då författarna själva inte litar på 

vårdarna:  

 
Om och om igen bevisas det att man inte kan lita på människor. (Pålsson, 2004, s. 135) 

 

Jag betyder absolut ingenting för Annette, hon har bara ljugit för mig. Allt har bara varit 

båg från hennes sida. Jag har genomskådat dig Annette. Du är likadan som alla andra. 

(Törnström, 2004, s. 75) 
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Rädslan att bli lämnad 

 

Att bli lämnad och övergiven är en rädsla som beskrivs av alla fyra författarna. Känslan 

är påtaglig och finns ständigt med i berättelserna. Törnström (2004) beskriver två olika 

situationer då känslan av övergivenhet blir övermäktig och skapar stor ångest.  

 
Jag sörjer förlusten över Annette. Det gör ont i mig. Jag har förlorat henne. Jag vill bara 

gråta. (Törnström, 2004, s. 68) 

 

Känslan av övergivenhet förknippas med otrygghet och brist på tillit till vårdarna. 
 
Jag känner mig så fruktansvärt övergiven och utelämnad. Det som jag mest av allt hatar. 

Jag känner inte ens personalen här och känner absolut ingen trygghet. (Törnström, 2004, 

s. 104) 

 

Författarna beskriver svek av förtroende som en form av övergivenhet. Åkerman (2007) 

berättar om när personalen slutade på den avdelning där författaren vårdades, på grund 

av dåliga arbetsförhållanden. Även om patienterna kunde visa förståelse för att 

personalen ville ha bättre villkor, blir känslan av svek tydligt framträdande i exemplet: 

 
Jag kunde inte låta bli att vara arg på dem, fast det egentligen inte var deras fel (…). De 

tänkte inte på vad som hände med oss, som inte kunde säga upp oss från det vi ogillade. 

Som vanligt var det känslan av orättvisa som gjorde mest ont. (…) De, som var till för att 

rädda mig, sprang för livet. (Åkerman, 2007, s. 115) 

 

Uppskattning av vårdarnas engagemang 

 

De handlingar som vårdarna utförde och som upplevdes som mest positiva av 

författarna var att visa uppmuntran, att ta sig tid när patienten behöver det och att 

vårdarna visar sitt engagemang. Dessa handlingar gav patienten en positiv bild av 

vårdaren, skriver författarna. 

 

Att få tid och engagemang 

 

Att ta sig tid för patienten beskrivs av samtliga författare som en av de enskilt viktigaste 

handlingarna som svarade mot deras behov och förde relationen framåt. Tillgänglighet 

till vårdaren och att vårdaren har gott om tid för patienten leder till att patienten lindras i 

sitt lidande, till exempel när ångesten är särskilt svår. Nedan beskriver Pålsson (2004) 

en av vårdarna som gav patienten mycket tid och ingav en meningsfull relation: 

 
Ella jobbar nästan varje dag och hon har alltid tid för mig. Hon märker när jag mår 

dåligt utan att jag behöver säga det. Hon sitter uppe på nätterna och pratar med mig när 

jag inte kan sova. Hon öppnar köket och gör te åt mig. Jag kan grabba tag i henne när 

demonerna är outhärdliga och hon försöker hjälpa.(Pålsson, 2004, s. 129) 

 

Att vårdaren tar sig tid för patienten är förknippat med patientens behov av att inte bli 

lämnad ensam. Ensamheten upplevs som något av det svåraste att hantera av författarna. 
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Det bästa av allt som jag minns var att jag inte en enda stund blev lämnad ensam. 

Sjuksköterskan som var i tjänst den natten satt hos mig hela natten och försökte lugna 

mig. (Törnström, 2004, s. 55) 

 

Flera av författarna visar på hur vårdare som brinner för patienterna och för arbetet blev 

bättre mottagna i en relation än de vårdare som inte uppvisade samma engagemang. 

Dessa vårdare uppskattades mycket av patienterna, beskriver författarna. 

 
På barnpsyk fanns ett par stycken som jobbade där för att det var det bästa jobb de 

kunde få. Dem jobbade vi patienter hårt för att sortera bort. Där jobbade också ett antal 

omtänksamma änglar som självmant hade valt skötare som sitt yrke. De ville hjälpa folk 

att må bra och bortsåg från den dåliga lönen. Jag minns med glädje sådant som dessa 

änglar gjorde för oss. (Åkerman, 2007, s. 51) 

 

Att få uppmuntran 

 

Att få uppmuntran och positiv feedback i form av förtroende från vårdaren eller som 

komplimanger uppfattas som något positivt, beskriver en av författarna. Pålsson (2004) 

beskriver hur uppmuntran ger en positiv bild av vårdaren samtidigt som det ger ökat 

självförtroende hos patienten. 

 
Jag tar en klunk te och ser upp i Ellas [skötarens] varma ögon. Jag: Och sedan kommer 

folk och säger att jag är jobbig. Det är ju livet som är jobbigt. Ella: Du är inte jobbig, 

lilla vän. Du är underbar mitt i allt ditt kaos.(Pålsson, 2004, s. 42) 

 

”En sak som jag lagt märke till”, säger Aron [skötaren], ”är att många som mår väldigt 

dåligt är verkligt fantastiska människor.” (Pålsson, 2004,  s. 55) 

 

Pålsson (2004) beskriver vidare hur uppmuntran från vårdarna ingav ökat 

självförtroende. När författaren började bli bättre i sin sjukdom påpekade vårdarna att 

styrkan att bli frisk inte kommer utifrån, utan inifrån: 

 
Pappa kommer förbi och vi får lov att sitta ute på gården. Innan han går frågar han 

William [skötaren] vad de gjort med mig. ”Vi har inte gjort någonting”, är Williams 

svar. ”Det är Berny[Pålsson] som har gjort det.” (Pålsson, 2004, s. 251) 

 

Upplevelsen av att integriteten inte respekteras 

 

Alla fyra författarna beskriver olika former av kränkande behandling, en känsla av 

maktlöshet och i vissa fall tvångsvård. Flera av författarna beskriver olika upplevelser 

av att deras integritet kontinuerligt inte respekteras, samt att detta leder till att patienten 

blir mer ovillig att samarbeta med vårdaren. 

 

Maktlöshet 

 

Att bli frihetsberövad i och med tvångsvård och olika former av övervakning har en 

negativ effekt på relationen, menar till exempel Åkerman (2007). Patienterna beskriver 

en upplevelse av förlust av makten och inflytandet över livet och situationen på 



 13 

avdelningen. Istället för att samarbeta med vårdaren lägger patienten all energi åt att 

försöka ”vinna” den maktkamp som pågår mellan vårdare och patient: 

 
Jag avskydde behandlingsvaket. Det var ett hån mot min vilja och envishet, ett försök att 

bevisa hur mycket de hade makt att tvinga mig till. Maktkamper, maktkamper… Ständigt 

dessa kamper, patienter mot personal. De vann i början, men vi bodde i ett stenhårt 

träningsläger. (Åkerman, 2007, s. 48) 

 

Den makt som läkare har att fatta beslut om patientens vård och behandling upplevdes 

som orättvist och kränkande enligt författarna. Åkerman (2007) och Aspelin (2006) 

beskriver hur de egna åsikterna och tankarna inte tas i beaktande när beslut ska fattas 

kring den fortsatta vården: 
 
(…) hon var läkare och jag var patient och därmed var det redan avgjort vem som hade 

fel. (Åkerman, 2007, s. 120) 

 

Han [läkaren] har inte mött min blick en enda gång. (…) Han vill inte vara här, det 

märks tydligt. Och han vill verkligen inte ta in mina ord. Vi talar helt olika språk 

uppenbarligen. Han bestämmer. (Aspelin, 2006, s. 51) 

 

Herregud, han (läkaren) har lurat mig. Om han bara sagt att det var så här det gick till 

hade jag haft en chans att välja. Nu är jag LPT:ad igen. (Aspelin, 2006, s. 51) 

 

 

Pålsson (2007) och Åkerman (2007) beskriver hur den ständiga kampen tar på krafterna 

för patienterna och hur starkt det påverkar relationen till vårdarna. Till slut ger 

patienterna efter och accepterar den behandling de utsätts för, mot den egna viljan. 

 
Sjuksyster: Du vet att du måste ha långärmat på dig, va? Du får inte gå omkring på 

avdelningen med alla ärren synliga. Jag blir irriterad, det känns som att hon säger till 

mig att jag måste vara något jag inte är. Det är viktigt för mig att få se ut som jag ser ut, 

men jag accepterar det tyst (…). (Pålsson, 2004, s. 53) 

 

Jag vande mig sakta vid att bortse från mina känslor, för att slippa straffas. Ibland 

balanserade jag på gränsen till vad jag kunde klara av. (…) Nu fick jag lära mig att låta 

andra styra, fast jag tyckte att de hade fel, och utan att höja rösten i minsta protest. 

(Åkerman, 2007, s. 120) 

 

Kränkande behandling 

 

Samtliga av författarna beskriver förekomsten av hot och våld. Oavsett om det var 

patienten själv eller en medpatient som blev utsatt påverkades författarna stark av den 

behandling som beskrevs som omotiverad, kränkande och våldsam. Nedan beskriver 

Pålsson (2004) hur en sjuksköterska hotar med tvångsåtgärder för att få patienten att 

sluta självskada: 

 
Jag tar fram rakbladen som jag smugglat in i skorna och skär mig flera gånger på 

armen. De upptäcker blodet när de kommer för att titta till mig, som de gör en gång i 

kvarten, och sjuksyster lägger om. ”Fortsätter du såhär får du också ligga i bältsäng”, 

hotar hon. (Pålsson, 2004, s. 51 f) 
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Det som föranledde hotet var en situation då Pålsson upplevt att vårdarna använt 

övervåld mot en medpatient, vilket ledde till att Pålsson ville självskada. Författaren 

beskriver vidare hur hotet från sjuksköterskan inte ledde till att patienten slutade 

självskada. 

 

En annan behandling som en av författarna upplevede som kränkande var isolering på 

olika sätt. Åkerman (2007) beskriver upplevelsen av att vårdarna medvetet var verbalt 

otillgängliga genom att inte prata eller på annat vis kommunicera med patienten: 

 
Personalen hade uppmanats att inte prata med mig eller underhålla mig med kortspel, 

gåtor eller högläsning, eftersom jag skulle leva helt för mig själv och fundera över min 

situation. (Åkerman, 2007, s. 50) 

 

Även Aspelin (2006) beskriver ett liknande bemötande då författaren upplever att 

vårdarna inte ger någon känslomässig eller verbal respons på en situation som patienten 

beskriver som kränkande. Situationen uppstår då patienten blir övervakad dygnet runt: 

 
De bara står där. Säger inget förmildrande. Inte heller ler de besvärat i önskan att 

förmedla att de också tycker situationen är absurd och mycket otrevlig för alla. För det 

måste den väl ändå vara för dem också? (Aspelin, 2006, s. 34) 

 

Det som enligt författarna föranleder behandlingen är att patienterna antas ligga i 

riskzonen för suicid, baserat på tidigare suicidförsök. 

 

En av författarna upplever sig utsatt för sexuella övergrepp av en av de vårdare som 

personen hade mest förtroende för. Detta är en isolerad händelse som inte förekommer i 

någon av de andra böckerna men som likväl beskrivs som avgörande för Pålssons 

upplevelse av relationen till vårdaren Ella: 

 
Så en dag lägger hon [Ella] handen på mitt lår. ”Jag har inga ord”, säger hon. ”Men 

jag tycker så oerhört mycket om dig. Jag känner kärlek till dig, Berny.” (…) Jag får en 

obehaglig känsla av att det här är på ett sexuellt plan, det är inte bara hennes hand på 

mitt lår utan också hennes tonfall och hennes blickar. (Pålsson, 2004, s. 129) 

 

Situationen eskalerar allteftersom och författaren upplever att övergreppen blir värre, 

varpå Pålsson tappar allt förtroende för vårdaren (Pålsson, 2004). 

 

Dynamiken i vårdrelationen 

 

Författarna beskriver upplevelsen av att relationen till vårdarna förändras med tiden. 

Författarna beskriver olika orsaker till detta, till exempel patientens rädsla att bli lämnad 

av våradren. Det kan även bero på yttre faktorer, exempelvis när en vårdare avslutar 

relationen eller när patienten flyttas till en annan vårdenhet, vilket är saker som 

författarna upplever att de inte kan styra över och som påverkar relationen till vårdaren. 

 

Närhet 

Författarna beskriver en känsla av närhet och av att vara något mer än en arbetsuppgift 

för vårdarna och detta upplevs som positivt av författarna. Flera av författarna beskriver 
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hur de upplever vårdarna som vänner. Att känna närhet och att vara ”något mer än 

patient” leder till att patienten känner sig trygg och öppnar sig för vårdaren, beskriver 

författarna.  
Jag kommer att sakna Refugium (behandlingshem). Herregud, jag har ju bott där i ett 

och ett halvt år. Ni har blivit mina vänner, inte bara personal. (Pålsson, 2004, s. 255) 

 

Han [Aron, skötaren] blev mer än en mentalskötare för mig, han blev min vän. Jag 

kommer att namnge en stjärna på min stjärnhimmel efter honom. (Pålsson, 2004, s. 125) 

 

Patientens upplevelse av att vara betydelsefull och viktig för någon, i detta fall vårdaren, 

gör också att relationen går framåt och det inger tillit och förtroende inom relationen: 

 
Annette[skötaren] har sagt att jag har en speciell plats i hennes hjärta. Det är helt 

ofattbart, att jag verkligen har det. Det är första gången i mitt liv som jag får höra något 

sådant. Jag vill ju vara viktig för någon, betyda något. (Törnström, 2004, s. 69) 

 

En av författarna beskriver hur vårdaren blir särskilt viktig för författaren och hur 

författaren upplever en särskilt stark närhet och en önskan om att vårdaren var 

författarens mamma: 

 
”Annette, vet du vad jag Jouanita önskar mest av allt? Jag önskar att du var min 

mamma!” (Törnström, 2004, s. 70) 

 

Ambivalens 

 

Att kasta sig mellan att tycka om och inte tycka om vårdaren är en försvarsmekanism 

från patienten, menar Törnström (2004). Författaren beskriver det som det enda sättet 

för att känslomässigt överleva (Törnström, 2004, s. 59). Rädslan för att bli övergiven 

leder till att författaren medvetet försöker att inte fästa sig vid vårdaren. 

 
Vad har jag för rätt att känna som jag gör? Ingen! Men jag gör det ändå. Kanske för att 

jag tycker om Annette, min kontaktman? Men Gud vad jag önskar att jag INTE tyckte om 

henne. Jag vill hata henne. Jag vill inte tycka om någon. Jag tror inte att hon tycker om 

mig. (Törnström, 2004, s. 59) 

  

Jag måste bara förtränga mina tankar om att jag måste hata henne, för mitt svarta hjärta 

älskar henne för att farmor lever kvar inom henne. Men min hjärna vill hata Annette. Jag 

vill inte hata henne. Jag vill inte att mina tankar och känslor ska styra mig och ha 

kontroll över mig. (Törnström, 2004, s. 60) 

 

Författaren hade starka känslor till farmodern som hade gått bort. Liknande känslor till 

vårdaren Annette utvecklades successivt. Tomhetskänslan efter farmodern försökte 

författaren fylla i relationen till Annette, samtidigt som patienten beskriver en rädsla att 

återigen bli lämnad. 

 

Distans 

 

När känslan av vänskap och jämlikhet avtar upplevs detta som mycket smärtsamt av 

patienten. Nedan beskriver Pålsson (2004) hur känslan av jämlikhet och vänskap byggts 
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upp inom författaren för att sedan bli slungad in i ”verkligheten”, där den professionella 

relationen blir synlig och vännerna åter blir vårdare och patient: 

 
Jag är en ungdom som ska bli utredd och därför sitter jag på ett utredningshem och är en 

arbetsuppgift för de här människorna som jag börjat tycka om. (Pålsson, 2004, s. 50) 

 

”Lämna mig inte, Aron” viskar jag, ”Snälla, lämna mig inte…” Men naturligtvis lämnar 

han mig. Han är mentalskötare och jag har varit hans patient. (Pålsson, 2004, s. 152) 

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Narrativ metod innebär analys av berättelser av olika slag. Enligt Dahlborg Lyckhage 

(2006) kan dessa berättelser ses som livsberättelser som ska tolkas ur ett vårdande 

perspektiv. Det vårdande perspektiv vi valde att fokusera på var vårdrelationen och 

patientens upplevelse av denna. I den inledande litteratursökningen framgick klart att 

det inte fanns särskilt mycket forskning gjord kring just personer med borderline 

personlighetsstörning och deras upplevelser av vårdrelationen, varken kvalitativa eller 

kvantitativa studier. Däremot finns material i form av självbiografier att tillgå. 

 

Fördelen med narrativ metod är att den som berättar, det vill säga författarna till 

böckerna, inte är påverkad av någon utomstående, till exempel en intervjuare. I de fyra 

självbiografierna som vi analyserade framgick tydligt av författarna att de ville skriva 

böckerna för sin egen skull, för att berätta för omvärlden hur det är att leva med en 

psykisk störning. På så vis kan vi anta att materialet är opåverkat av någon annan. Å 

andra sidan är det alltid ett bokförlag som ger ut boken och förläggaren har intresse av 

att boken ska vara läsvärd och sälja i många upplagor. Ett exempel på detta är 

Vingklippt ängel av Berny Pålsson, som är en storsäljande succé jämfört med de andra 

tre böckerna. Boken har ett väl genomarbetat språk och en annorlunda disposition i 

berättandet. Detta kan jämföras med Jouanita Törnströms Ansiktet bakom masken, som 

till största delen består av dagboksanteckningar. Dessa dagboksanteckningar kan vi anta 

att de är helt orörda på så vis att ingen har ändrat i dem från ursprungsmaterial till färdig 

bok. Däremot är boken svårläst med många stavfel och kaotisk text. Detta kan dock 

tolkas som en återspegling av det kaos som pågår inom författaren när hon skriver. 

 

Att döma av resultatet anser vi att valet av metod mycket väl svarar mot vårt syfte. I 

biografierna finns det dock mycket ”brus” som inte handlar om just vårdrelationen. 

Arbetet med att sortera bort det som var oväsentligt för syftet tog mycket tid och vi fick 

ständigt gå tillbaka till böckerna när vi inte kunde urskilja sammanhanget ur de kapitel, 

sidor och stycken vi valt att analysera. En metod som kunde ha gett ett annorlunda 

resultat är empiriska studier. Där har den som intervjuar möjlighet att ställa öppna 

frågor och styra intervjun mot syftet. Personernas ansiktsuttryck, tonfall och 

kroppsspråk tas också tillvara när man gör intervjuer, något som vi saknar i vår studie. 

Samtidigt kan den som intervjuar påverka personen, till exempel genom att personen vet 

att vi är sjuksköterskor som har erfarenhet av psykiatrisk vård och därmed kanske den 

som intervjuas drar sig för att ”avslöja” vissa saker. 
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Alla fyra biografierna var skrivna av kvinnor. Böckerna hade olika struktur och innehåll 

och som helhet var de relativt olika. Det som de alla hade gemensamt var att samtliga 

hade vårdats inom den psykiatriska slutenvården och även inom öppenvården i olika 

former. Samtliga författare var svenska och hade vårdats i Sverige. Några utav böckerna 

gav rikligt med material som svarade mot alla våra teman, medan någon bok enbart gav 

sparsamt med meningsbärande enheter. Att alla fyra böckerna var skrivna av kvinnor 

påverkar naturligtvis resultatet men är ändå inte särskilt anmärkningsvärt, eftersom det 

främst är kvinnor som får diagnosen borderline personlighetsstörning. Eftersom 

uppsatsens syfte var att svara på hur personer med borderline upplever vårdrelationen 

och inte hur kvinnor med borderline upplever vårdrelationen, blir resultatet missvisande 

mot endast ett av könen. Detta är en sak som vi hade kunnat påverka om vi hade 

intervjuat istället, då vi hade kunnat välja att ha med män i studien. Varför materialet ser 

ut som det gör kan vi endast anta beror på att män med borderline inte har skrivit så 

mycket om sina upplevelser. 

 

En av böckerna som vi hade med i början var dock skriven av en man. Denna sorterades 

sedermera bort eftersom den inte svarade på syftet. Personen hade inte beskrivit sina 

erfarenheter från psykiatrin på samma sätt som de andra författarna och beskrev inte 

mötet med vårdare inom psykiatrin. 

 

Att vi enbart analyserade fyra självbiografier berodde på flera saker. I urvalsförfarandet 

hade vi fler biografier som vi fick sortera bort i enlighet med de exklusionskriterier som 

vi använde. Den främsta svårigheten var att det rådde oklarheter kring personernas 

diagnos, varpå vi inte kunde göra bedömningen om de verkligen hade borderline eller 

inte. I två av de böcker som finns med i uppsatsen, Vingklippt Ängel och Zebraflickan, 

har personerna mer än en diagnos. Berny Pålsson fick diagnosen schizofreni efter flera 

år med borderline, och Sofia Åkerman pendlade mellan borderline och anorexi och hade 

bägge diagnoserna samtidigt. Vi tyckte ändå att dessa böcker kunde tillföra mycket om 

upplevelsen av vårdrelationen i och med att båda personerna hade eller har haft 

diagnosen borderline personlighetsstörning. 

 

Vi tyckte samtidigt att fyra biografier var ett lätthanterligt material och fler böcker 

skulle kunna innebära att resultatet blev mer spretigt. Många gemensamma drag kunde 

hittas i dessa fyra biografier, vilket hade blivit svårare ju fler böcker vi hade analyserat. 

I en studie av kvalitativ natur kan inga generella slutsatser dras på samma sätt som i en 

kvantitativ studie, och varje bok behandlades som en kunskap i sig. Jonsson (et al., 

2008) menar att det är genom narrativ forskning som vi kan följa människans 

meningsskapande processer, det vill säga hur den som berättar gestaltar gamla och nya 

erfarenheter som skapar mening i sammanhanget. 

 

Resultatdiskussion 

 

Maktlöshet 

Samtliga av personerna i böckerna har vårdats inom den psykiatriska slutenvården och 

några har vårdats enligt lagen om psykiatrisk tvångsvråd (LPT). Upplevelsen av 



 18 

kränkande behandling och maktlöshet framställs som mest framträdande under de 

tillfällen då personerna blivit frihetsberövade och fråntagna rätten att själva bestämma 

över sitt liv. Olofsson och Jacobsson (2001) beskriver hur patienter som vårdas mot sin 

vilja upplever att de inte blir respekterade som människor, att de inte har något 

inflytande över sin vård och att vården upplevs som meningslös. I likhet med vårt 

resultat beskriver patienterna i artikeln hur de tyst tvingas acceptera vården för att inte 

bli utsatta för vidare restriktioner. Kränkande behandling i form av övervåld och 

isolering av olika slag är något som beskrivs i artikeln, samt att patienterna upplever 

detta som ett slags straff för deras beteende (Olofsson & Jacobsson, 2001). I vårt 

resultat kan vi läsa hur patienterna beskriver att det uppstår en ”maktkamp” mellan 

vårdare och patient. Istället för att samarbeta med varandra blir vårdare och patient 

motståndare som går åt olika håll. Detta visar på hur maktlösheten bekräftar att 

vårdrelationen är en ojämlik relation där patienten istället finner kraft att kämpa mot 

vårdaren, istället för att kämpa med vårdaren. Vi upplever att patienten lägger energi på 

sådant som inte är gynnsamt för behandlingen och som inte hjälper patienten att bli 

bättre i sitt mående, även om patienten för stunden i sitt illabefinnande upplever att hon 

gör det.  

 

Åkerman berättar i Zebraflickan om sådan behandling som i sammanhanget upplevs 

som omotiverad och framför allt förvärrar tillståndet för patienten. I uppsatsens resultat 

kan ses hur författaren beskriver att detta lidande är orsakat av personalens beteende. Ett 

annorlunda förhållningssätt från vårdarens sida kunde kanske lindra lidandet. 

Patienterna i Olofsson och Jacobssons artikel beskriver, i likhet med till exempel 

Aspelin i Ansiktet bakom masken, hur tvångsvård kan undvikas genom att patienterna 

helt enkelt ges ett alternativ (Olofsson och Jacobsson, 2001). Många av patienterna 

menar att de blev tvångsvårdade innan de fått frågan om de går med på vård eller inte. 

Aspelin beskriver denna behandling som något av den mest smärtsamma upplevelsen av 

vården. Vi kan se hur vården och behandlingen orsakar ett ökat lidande, det vill säga ett 

vårdlidande. Vi tror att tvångsvård inger ett lidande i sig, i och med att patientens 

integritet kränks. I biografierna har vi kunnat se hur patienterna tappar förtroendet för 

vårdarna när de känner sig maktlösa. Men vi tror inte att det är omöjligt att etablera en 

god vårdrelation trots att patienten är tvångsvårdad och känner sig maktlös. Tvärtom 

tror vi att en god vårdrelation kan vara det som ger patienten styrka och kraft att kämpa 

mot ett bättre mående. 

 

Närhet och distans 

Att dela med sig och erbjuda något ”utöver det vanliga”, det vill säga det som inte är 

vårdarens absoluta plikt att erbjuda är sådant som inger tillit i relationen, som vi kan se i 

resultatet. I biografierna har vi kunnat läsa hur mycket patienterna uppskattar att 

personalen delar med sig både av materiella ting, som böcker, musik med mera, men 

även av känslor och upplevelser. Detta inger en känsla av närhet som patienterna också 

beskriver som upplevelsen av vänskap, som resultatet visar. 

 

I likhet med vårt resultat i uppsatsen beskriver Olofsson och Jacobsson hur en god 

vårdrelation präglas av att vårdaren tar sig tid för patienten. Patienterna beskriver i 

artikeln sin syn på vikten av att vårdaren ser på relationen som en ”normal, social and 

equal relationship” (Olofsson & Jacobsson, 2001, s. 363). Det är dock viktigt ur ett 
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vårdande perspektiv att komma ihåg att vårdrelationen inte är jämlik, eftersom vårdaren 

är i maktposition gentemot patienten. Vårdrelationen är en professionell relation 

(Wiklund, 2003; Dahlberg et al, 2003; Forchuk et al., 2000). De Raeve (2002) menar att 

det är upp till varje vårdares eget samvete var gränsen går för att gör sådant som inte 

ligger inom ramen för den professionella relationen. 

 

Avståndstagande, eller distans i relationen, kan upplevas som nödvändigt ur vårdarens 

perspektiv men i vårt resultat kan vi se hur uppslitande och plågsamt det är för 

patienten. En relation som en gång varit nära för att sedan inte vara det tror vi bekräftar 

patientens rädsla för att bli lämnad och övergiven. Ändå är separationen en nödvändig 

fas i relationen enligt Peplaus teori om interpersonella relationer (Peplau, 1997). Den 

kommande separationen tror vi måste bearbetas av både patient och vårdare i god tid för 

att den ska bli acceptabel av patienten. Att inte förbereda patienten på att relationen 

oundvikligen måste avslutas tror vi orsakar onödigt vårdlidande. 

 

I Woollaston och Hixenbaughs (2008) studie framgår att många utav vårdpersonalen 

känner sig orättvist utdömda av patienterna, genom sina tvära kast mellan ömsom 

idealisering, ömsom nedvärdering. Detta ambivalenta drag är ett av kriterierna för 

borderline personlighetsstörning, enligt DSM-IV. Även i uppsatsens resultat beskriver 

en av patienterna hur hon måste växla mellan att tycka om och inte tycka om sina 

vårdare för att känslomässigt överleva. Däremot måste vi betona att denna ambivalens 

utgör en liten del av författarnas beskrivning av relationen till sina vårdare, medan det 

till exempel i Woollaston och Hixenbaughs artikel beskrivs som ett utmärkande drag i 

vårdrelationen. Vi kan därmed se ett exempel på hur vårdares och patienters upplevelser 

skiljer sig åt. Patienterna beskriver sin ambivalens som en avsaknad av tillit och 

maktlöshet som leder till att patienterna tappar förtroende för vårdaren och skyller 

negativa upplevelser på vårdaren. Personerna i Woollaston och Hixenbaughs artikel 

beskriver ambivalensen som en del av problematiken hos patienten, som man som 

vårdare dagligen måste kämpa med. Samtidigt upplevdes det som tärande för personalen 

eftersom de upplevde bemötandet från patienterna som orättvist även om man var 

medveten om att det är en del av sjukdomen (Woollaston och Hixenbaugh, 2008). 
 

Tillit och trygghet 

Tillit och trygghet kan utläsas som de viktigaste sakerna för en god och meningsfull 

vårdrelation, enligt patientens perspektiv. Dahlberg (et al, 2003) menar att vårdaren 

måste förtjäna patientens tillit. Därmed kan tilliten också lätt gå förlorad beroende på 

vårdarens handlingar gentemot patienten. I resultatet beskriver patienterna hur de litar 

på vissa av sina vårdare men inte på andra. Att vinna förtroende hos patienten är en 

tidskrävande process och går därmed hand i hand med att ta sig tid för patienten, som 

resultatet visar.  

 

De Raeve argumenterar att patienten är benägen att lita på sjuksköterskan just för att 

hon är sjuksköterska och inte på grund av hur sjuksköterskan är som person. Det beror 

på att erfarenheten säger att sjuksköterskor vet vad de gör i egenskap av den 

professionalitet som yrket innebär (de Raeve, 2002). Detta innebär också att även det 

omvända kan gälla. I biografierna kan vi läsa hur patienterna har ett minskat förtroende 

för vårdaren, just för att hon eller han är vårdare. Många negativa erfarenheter och 
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upplevelser från vården försvårar för patienten att lita på personalen, som vi kan se i 

resultatet då patienterna beskriver hur det ”om och om igen bevisas att man inte kan lita 

på människor”.  

 

I biografierna beskrivs också hur viktigt första intrycket är då författarna i vissa fall 

ganska omedelbart avgör om vårdaren är att lita på eller inte. De Raeve menar att en 

patient enbart kan lita på vårdaren baserat på olika intryck men inte baserat på kunskap. 

Till exempel kan en sjuksköterska bete sig professionellt, vänligt och 

förtroendeingivande men patienten har inte kunskapen att avgöra om hon utför sina 

arbetsuppgifter korrekt (de Raeve, 2002). Patienten kan lämna över ansvar på vårdaren 

när patienten själv inte kan ta hand om sig. Som exempel kan nämnas när patienten har 

svår ångest eller är väldigt självmordsnära, då patienten finner trygghet i att personalen 

finns nära, inger trygghet och visar förståelse och hindrar patienten från att göra sig 

själv illa, som vi kan se i resultatet. Samtidigt visar uppsatsens resultat på att det inte är 

så enkelt inom den psykiatriska vården. En del patienter avstår från att lämna över 

ansvaret på någon annan, utan faller för impulser eller affektivt beteende istället. 

 

Betydelse för vårdandet 

Upplevelsen av trygghet, förståelse och tillit är viktigt för patienten, enligt vårt resultat. 

Detta i kombination med frånvaron av kränkande behandling är det som ger patienten 

kraft och ork att stå ut med det lidande som borderline innebär. De som skrivit 

självbiografierna säger själva att de vill skriva för att informera andra om hur det är att 

leva med borderline, med självskadebeteende och hur psykiatrin ser ut i Sverige. Ökad 

kunskap leder till ökad förståelse, även om vi som sjuksköterskor aldrig kan göra 

anspråk på att till fullo förstå och leva oss in i det som patienten upplever. Huvudsaken 

är att man som sjuksköterska försöker förstå patienten. 

 

Vi hoppas att uppsatsen kan vara med och bidra till en ökad förståelse för personer med 

borderline. Tillit, förståelse, engagemang och en känsla av närhet är trots allt det som är 

viktigast för patienten, precis som i alla relationer av god och meningsfull natur. Ökad 

kunskap och framför allt ökad förståelse för patienten är det som patienterna själva 

efterfrågar inom den psykiatriska vården. Öppenhet och att sätta sin förförståelse åt 

sidan i mötet med personer med borderline tror vi är nödvändigt för att en god och 

meningsfull vårdrelation ska kunna etableras. Varje person är unik, och det gäller även 

personer med borderline personlighetsstörning. 
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Bilaga 1 

 

Översikt över de analyserade biografierna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Vingklippt 

ängel 

Författare: Berny 

Pålsson 

Årtal: 2004 

Titel: Zebraflickan 

Författare: Sofia 

Åkerman 

Årtal: 2007 

Titel: Ansiktet 

bakom masken 

Författare: Jouanita 

Törnström 

Årtal: 2004 

Titel: Sänder på 

tusen kanaler 

Författare: 

Mikaela Aspelin 

Årtal: 2006 

Bernys liv präglas 

av dagliga 

självskador, 

vanföreställningar, 

alkohol, droger och 

en nära relation till 

sina vänner, som 

hon kallar sin 

änglafamilj. Hon 

tillbringar större 

delen av sin 

ungdom på olika 

behandlingshem 

och psykiatriska 

avdelningar, där 

hon kämpar mot 

beroendet att 

självskada. Den 

enda trösten hon 

upplever är hennes 

änglar som ställer 

upp i alla lägen, 

trots att de själva 

mår dåligt. 

Sofia är en ung tjej 

som haft problem 

med anorexi sen 

hon var väldigt ung. 

med tiden eskalerar 

problemen och 

självskadandet 

kryper inpå. Efter 

många turer in och 

ut på BUP, stängs 

avdelningen och 16 

år gammal blir 

Sofia inlagd på en 

vuxenpsykiatrisk 

avdelning. Det 

hårda klimatet och 

sveket från vårdarna 

förvärrar Sofias 

situation, tills hon 

en dag hittar 

Teaterlådan, där det 

finns vänner, något 

som hon aldrig haft 

innan. 

Jouanita är 

sjuksköterska och 

hon sköter sitt jobb 

exemplariskt. Tills 

en dag då pressen 

blir för stor och allt 

brakar samman. De 

trasiga 

familjeförhållandena 

och mobbingen från 

styvmamman gör sig 

påmint och Jouanita 

blir inlagd på en 

sluten psykiatrisk 

avdelning. Den nära 

relationen till 

skötaren Annette 

präglar Jouanitas liv 

och hennes livliga 

dagboksanteckningar 

som utgör merparten 

av boken. 

Mikaela lever ett 

tillsynes perfekt 

liv med god 

utbildning, familj 

och ett bra jobb. 

När symptomen 

kryper inpå ligger 

självmord nära 

och idyllen 

brister. Tillfällen 

med tvångsvård 

avlöser varandra 

men med hjälp av 

DBT, dialektisk 

beteendeterapi, 

hittar Mikaela 

tillbaka till livet 

och får kraft och 

verktyg att 

hantera sin 

störning. 
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Bilaga 2 

Översikt över teman och subteman 

Teman Subteman 

Behov av att bli förstådd Förståelse 

Oförståelse 

Behov av trygghet i vårdrelationen Tillit och trygghet 

Misstro 

Rädslan att bli lämnad 

Uppskattning av vårdarnas engagemang Att få tid och engagemang 

Att få uppmuntran 

Upplevelsen av att integriteten inte 

respekteras  

Maktlöshet 

Kränkande behandling 

Dynamiken i vårdrelationen. Närhet 

Ambivalens 

Distans 

 


