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Sammanfattning 

Bakgrund: I det dagliga arbetet träffar sjuksköterskor ofta på personer med psykisk 

ohälsa. Borderline personlighetsstörning (BPD) är ett sjukdomstillstånd som 

karaktäriseras av en instabil självbild, impulsivitet, skiftande stämningsläge och 

stormiga relationer. Sjuksköterskorna har ett stort ansvar vid mötet med människor med 

olika behov, där sjuksköterskan ska vara en god lyssnare, ha empati, inge hopp, lugn 

och tröst. Därför är det viktigt att sjuksköterskorna har en medvetenhet kring sitt eget 

agerande och bemötande. En persons känslomässiga, beteendemässiga och kognitiva 

delar ligger som grund till hur en attityd utformas.  

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att utifrån ABC-modellen beskriva 

sjuksköterskornas attityder till patienter med Borderline personlighetsstörning, samt att 

beskriva de inkluderade artiklars datainsamlingsmetod.  

Metod: En beskrivande litteraturstudie med deduktiv innehållsanalys, baserad på nio 

kvantitativa och fem kvalitativa artiklar. Sökningarna har gjorts via databaserna 

PubMed, Cinahl, PsykINFO och Scopus via Gävle Högskolan.  

Huvudresultat: Resultatet visar att sjuksköterskor har en övervägande negativ attityd 

mot patienter med BPD. Sjuksköterskor beskriver BPD patienter som manipulativa, 

oärliga, farliga, oberäkneliga och svåra att arbeta med. Sjuksköterskorna beskriver hur 

de distanserat sig och undvikt att vårda dessa patienter i den mån det gått på grund av 

dessa känslor mot BPD patienter. Sjuksköterskorna visade även lite empati och sympati 

för patienter med BPD. Sjuksköterskor med en positiv attityd mot BPD patienter 

beskrev hur de kände sig glada att de lagt ner tid på patienten istället för och ge upp. 

Metodologiska aspekten i den föreliggande studien utgjordes av nio kvantitativa och 

fem kvalitativa artiklar. 

Slutsats: Sjuksköterskor upplever sig ha en negativ attityd gentemot patienter med 

borderline personlighetsstörning. Sjuksköterskorna anser även att denna patientgrupp 

manipulativ och energiuttömmande. Vidare beskriver sjuksköterskor hur dom 

distanserar sig mot dessa patienter på grund av irritation, aggressivitet och utpressning 

hos patienterna. Genom mer kunskap och utbildning för sjuksköterskor som arbetar med 

patienter med Borderline personlighetsstörning kan en större förståelse uppnås och för 

att på ett professionellt sätt hantera sina egna känslor och tankar, när olika trängda 

situationer uppstår. 

Nyckelord; Attityd, borderline personlighetsstörning och sjuksköterska 
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Abstract 

Background: In the daily work, nurse often meet people with mental illness. Borderline 

personality disorder (BPD) is a disease state characterized by an unstable self-image, 

impulsiveness, mood shifting and stormy relationships. Nurses have a great 

responsibility whit meeting with those people with different needs, where the nurse 

should be a good listener, have empathy, inspire hope, peace and consolation. 

Therefore, it is important that nurses have an awareness of their own actions and 

treatment. A person's emotional, behavioral and cognitive components are the basis for 

how an attitude designed. 

Objective: To describe nurses' attitudes towards people with borderline personality 

disorder according to the ABC-model and to describe the articles data collection 

methods. 

Method: A descriptive literature with a deductive content analysis, based on nine 

quantitative and five qualitative articles, in which the searches were made through the 

databases PubMed, CINAHL, and Scopus PsychINFO by Gävle University. 

Main Results: The results show that nurses have a predominantly negative attitude 

towards patients with BPD. Nurses describe BPD patients as manipulative, dishonest, 

dangerous, unpredictable and difficult to work with. The nurses describe how they 

distanced themselves and avoided caring for these patients as little as possible because 

of these feelings against BPD patients. The nurses also showed little empathy and 

sympathy for patients with BPD. Nurses with a positive attitude towards the BPD 

patients described how they felt satisfied that they spent time with the patient rather 

than give up on them. Methodological aspects in the present study consisted of nine 

quantitative and qualitative five articles. 

Conclusion: Nurses feel they have a negative attitude towards patients with borderline 

personality disorder. The nurses also consider this patient as manipulative and energy 

exhaustive. Furthermore, nurses describe how they distance themselves from these 

patients because of the irritability, aggression and blackmail from these patients. 

Through knowledge and training a greater understanding is achieved for the nurses who 

work with patients with borderline personality disorder as well as tools given to 

professionally manage their own emotions and thoughts, when various difficult 

situations arise. 
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1.0 Inledning 

Dagligen träffar sjuksköterskor genom sitt arbete, patienter med både somatiska och 

psykiska sjukdomar. Som färdig utbildad sjuksköterska är bemötande av patienter, 

anhöriga samt kollegor en förutsättning för ett professionellt och tryggt arbetssätt. 

Sjuksköterskorna har ett stort ansvar vid mötet med människor med olika behov, där 

sjuksköterskan ska vara en god lyssnare, ha empati, inge hopp, lugn och tröst 

(Socialstyrelsen 2015). Dagens sjuksköterskor ska kunna ge information, utbildning och 

kommunicera med patienten som helst ska vara delaktig i sin sjukdom och behandling. 

Det ställer högre krav på dagens sjuksköterskors kunskap och bemötande (Philhammar 

2013). Enligt Albarracin, Johnson och Zanna (2005) ligger en persons känslomässiga, 

beteendemässiga och kognitiva delar ligger som grund till hur en attityd utformas, 

därför är det viktigt att sjuksköterskorna har en medvetenhet kring sitt eget agerande 

och bemötande. I denna litteraturstudie har författarna valt att undersöka 

sjuksköterskornas attityder mot patienter med Borderline personlighetsstörning.  

 

1.1 Psykisk ohälsa  

Det finns en mängd olika tillstånd inom psykisk ohälsa, till exempel bipolära 

sjukdomar, depression/ångest, psykoser samt personlighetsstörningar där 

sjukdomstillståndet Borderline personlighetsstörning ingår (Glant 2013). Psykisk ohälsa 

beskrivs som en samlad beteckning från mindre allvarliga psykiska besvär som 

nedstämdhet och oro till mer allvarliga symptom som, då kriterierna uppfylls, kan leda 

till en psykisk diagnos. Vardagliga påfrestningar, stress och korta eller lindriga 

påfrestningar anses tillhöra en del av livet och något som de allra flesta upplever under 

sin livstid, tillstånd som personer upplever mer påtagliga med påverkan på ens 

välbefinnande övergår i psykisk ohälsa. (Forte 2015). 

Genom alla tidsåldrar, kulturer och samhällen har det funnits personer med psykisk 

ohälsa. Människor som drabbats av psykisk ohälsa på medeltiden kallades för dårar, 

under denna tid var det den romersk-katolska kyrkan som ansvarade för vården av 

fattiga och de som var sjuka. Dessa patienter, ”dårarna”, var mer en hobby för läkarna, 

då psykiatri inte fanns som en egen medicinsk inriktning (Hummelvoll 1983). Under 

1700-talet kom de så kallade dårhusen som mer liknade ett fängelse, där en vaktkarl 

hade ansvaret tillsammans med sina oavlönade assistenter. De lokala hospitalen kom till 

under 1700-talet: Dessa ersattes senare med centralhospitalen. Vilket ledde till att de 
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familjer som bodde utanför den centrala stadskärnan själva fick ta hand om den psykiskt 

sjuka familjemedlemmen (Eriksson & Qvarsell 1997). År 1851 bestämde svenska 

riksdagen att personer med psykisk ohälsa skulle ha rätt till läkarvård. Därefter 

öppnades den första kliniken i Stockholm, där särskilt utbildade sjuksköterskor arbetade 

och ansvarade för vårdavdelningarna. På 1960-talet tog landstingen över ansvaret för 

den psykiatriska vården, i och med det förändras vården och behandlingen. Fler 

öppenvårdskliniker öppnades medan stor del av slutenvården upphörde. 

Efterverkningarna av reformen var att många av patienterna som inte längre fick vara 

inom slutenvården blev missbrukare, kriminella eller hemlösa på grund av oförmågan 

att ta hand om sig själva (Allgulander 2008). Omvårdnaden av personer med psykisk 

ohälsa i dag, innebär att patient och sjuksköterska tillsammans arbetar utifrån en 

omvårdnadsplan som upprättats. Sjuksköterskan ansvarar för att lindra och minska 

symptom hos den sjuke, så att denna ska kunna ha en fungerande vardag. Vården utgår 

från ett helhetsperspektiv där sjuksköterskorna ser till hela patientens livssituation 

(Skärsäter 2009).   

Enligt Angermeyer och Dietrich (2006) ser samhället på personer med psykisk ohälsa 

som oberäkneliga, våldsamma och farliga. I en studie beskriver allmänheten att de 

upplever rädsla, osäkerhet och avståndstagande mot personer med psykisk ohälsa. Hur 

personer ser på människor med psykisk ohälsa är beroende av olika faktorer. Yngre 

kvinnor, nära vänner eller personer som har varit ett stöd till en familjemedlem med 

psykisk ohälsa har ett bättre synsätt och är mer toleranta mot personer med psykisk 

ohälsa visar studien av Subramanian, Abdin, Picco, Pang, Shafie, Vaingankar, Kwok, 

Verma & Chong (2016). Personer med lägre utbildning och låg inkomsttagare, hade i 

studien en mer negativ syn på psykisk ohälsa vilket bidrog till stigmatiseringen. Yngre 

människor har högre utbildningsnivå och mer kunskap om personer med psykisk ohälsa 

genom media och utbildning. Det är även mer öppet att prata om psykisk ohälsa nu än 

det har varit i andra generationer (Subramanian et al 2016). Upplevelser som personer 

med psykisk ohälsa har beskrivit utifrån den vård de fått som patient, är att de kände sig 

diskriminerade och att de får vänta längre vid akuta besök än andra patienter på grund 

av sin psykiska ohälsa (Lawn & McMahon 2015). 

 

1.2 Borderline Personlighetsstörning 

Begreppet Borderline myntades av psykoanalytikern Adolph Stern under 1900 talet. 

Under sitt arbete med personer som drabbats av psykisk sjukdom upptäckte A. Stern en 
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grupp som inte kunde placeras vare sig som psykotiska eller neurotiska. Dessa patienter 

befann sig i gränsen av dessa tillstånd och där av tillkom Borderline som på svenska 

betyder gränslinje. Patienter med Borderline personlighetsstörning har i många fall haft 

en traumatiserande barndom där sexuella övergrepp, fysisk och psykisk misshandel 

förekommit (Weaver & Clum 1993). Borderline personlighetsstörning förekommer hos 

cirka en till två procent av befolkningen. De som drabbas av borderline 

personlighetsstörning är främst kvinnor (Allgulander 2015). Karaktärsdragen hos en 

patient med Borderline personlighetsstörning är en instabil självbild, impulsivitet, 

skiftande stämningsläge och stormiga relationer. Dessa patienter blir lätt upprörda samt 

har svårigheter att utveckla stabila relationer till andra. De har även svårigheter att 

handla enligt de normer som finns. Patienter med Borderline personlighetsstörning lider 

ofta också av andra psykiska sjukdomar som depression, ätstörning, missbruk samt 

självskadebeteende (Näslund 1998).  

 

1.3 Sjuksköterskans roll  

Sjuksköterskans roll har förändrats mycket genom tiderna. Från början var det 

självlärda kvinnor som hjälpte till vid barnafödslar och vid livets slutskede. År 1860 

lade Florence Nightingale grunden till sjuksköterskeutbildningen och 1959 blev 

sjuksköterska ett legitimerat yrke i Sverige. Sjuksköterskeutbildningen blev år 1982, en 

2-årig högskoleutbildning, och övergick 1993 till en 3-årig kandidatexamen för 

grundsjuksköterskor (Jakobsson & Lützén 2009). I dagens grundutbildning läser den 

studerande cirka 7,5 högskolepoäng inom psykiatriområdet. Genom att utbilda sig 

ytterligare ett år motsvararande 60 högskolepoäng, blir man specialist 

psykiatrisjuksköterska (Karolinska institutet). Sjuksköterskor har i sin yrkesroll ansvaret 

över omvårdnaden av patienterna. År 2010 arbetade Svensk sjuksköterskeförening fram 

en värdegrund för omvårdnad. Värdegrunden riktar sig till alla sjuksköterskor för att 

god omvårdnad ska utföras och för att gemensamt skapa etiskt förhållningsätt inom det 

dagliga arbetet. Värdegrunden syftar till att medvetandegöra sjuksköterskornas 

värderingar, för att kunna utveckla etisk medvetenhet och en förmåga att kunna agera 

etiskt, även personliga värderingar påverkar relationen med andra och hur 

sjuksköterskor interagerar. Sjuksköterskorna ska också arbeta utifrån den internationella 

etiska koden, som är framtagen av ICN (International Concil of Nurses) vilket är 

riktlinjer för alla sjuksköterskor i världen. Den etiska koden handlar om att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening). 
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Sjuksköterskor ansåg själva att det var viktigt att få lära sig den etiska koden för sin 

egen kunskap och grund (Numminen, Leino-Kilpi, van der Arend och Katajisto 2011). 

 

1.4 Vad är attityd  

Inom psykologin beskrivs attityd som den kognitiva eller emotionella inställningen till 

ett objekt. Olika situationer runt omkring en person påverkar vilken attityd personen får 

för objektet. Ett objekt kan vara en vän, arbete, händelse etc. Personlighetsdrag, 

värderingar och attityd ligger varandra nära i beskrivning, men medan attityder anses 

vara föränderliga och snabbt kan ändras beroende på situation, så kan 

personlighetsdragen beskrivas som stabila och kan ta många år att ändra på. Värderingar 

är mera abstrakta ideal och riktar sig inte till någon specifik person eller sak. Däremot så 

kan våra värderingar påverka vår attityd (Kaufmann & Kaufmann 2010). Vilken attityd 

man förbehåller sig till vissa objekt kan även bero på vilken kunskap och vilket intresse 

personen har för objektet, och visar då antigen en positiv eller negativ attityd 

(Albarracin et al 2005) 

 

1.5 Teoretisk utgångspunkt- ABC Modellen 

ABC-modellen är en variant av en modell som Albert Ellis tog fram redan på 1940-

talet, men som då riktades mot kognitiv beteendemässig terapi. Genom åren har ABC-

modell modifierats för att anpassas till olika verksamhetsområden. Den har använts 

inom psykiatrin och mot personer med olika psykiska sjukdomar (Albarracin et al 

2005). ABC-modellen är uppdelad i tre delar. Delarna delas in i, A som står för affekt, 

B som står för beteende och C som står för cognitive. I den föreliggande 

litteraturstudien kommer författarna istället använda sig av det svenska ordet kognitiv. 

 

1.5.1 De tre olika delarna i ABC-modellen 

Den affektiva komponenten involverar hur vi känner inför ett objekt, exempelvis 

genom att vi känner sympati eller antipati mot ett objekt, till exempel att vi känner 

rädsla för en spindel.  Beteendemässiga komponenten innefattar hur en person beter sig 

mot attityd objektet eller vad personen säger eller hävdar angående sina handlingar mot 

attityd objektet. Till exempelvis väljer vi att gå en annan väg för att slippa möta 

spindeln. Den kognitiva komponenten betraktar en persons tankeinnehåll som åsikter, 

antagande och förväntningar, till exempel tror vi att denna spindel är farlig (Albarracin 

et al, 2005).  
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1.6 Problemformulering  

Sjuksköterskorna har ett stort ansvar vid mötet med människor med olika behov, där 

sjuksköterskan ska vara en god lyssnare, ha empati, inge hopp, lugn och tröst. En 

persons känslomässiga, beteendemässiga och kognitiva delar ligger som grund till hur 

en attityd utformas, därför är det viktigt att sjuksköterskorna har en medvetenhet kring 

sitt eget agerande och bemötande.  Det finns studier om psykisk ohälsa, där viss 

forskning har gjorts gällande attityder mot personer med Borderline 

personlighetsstörning. Det saknas litteratursammanställning med en deduktiv 

innehållsanalys där ABC-modellen använts i det valda ämnesområdet, det vill säga 

sjuksköterskornas attityder mot patienter med Borderline personlighetsstörning. Genom 

denna litteraturstudie vill författarna synliggöra sjuksköterskors attityder mot patienter 

med Borderline personlighetsstörning, samt öka medvetenheten och kunskapen hos 

sjuksköterskorna om deras attityd till patienter med borderline personlighetsstörning.  

 

1.7 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att utifrån ABC-modellen beskriva 

sjuksköterskornas attityder till patienter med Borderline personlighetsstörning. Syfte var 

också att beskriva de inkluderade artiklars datainsamlingsmetod. 

 

1.8 Frågeställning 

1) Hur beskrivs sjuksköterskornas attityder till personer med Borderline 

personlighetsstörning utifrån ABC-modellen?  

2) Hur beskrivs datainsamlingsmetoden i de inkluderade artiklarna?  

 

 

2.0 Metod 

2.1 Design 

Detta är en beskrivande litteraturstudie och innebär enligt Polit och Beck (2012) en 

sammanställning av redan befintlig forskning av problemet inom ett område.  

 

2.2 Databaser 

Litteraturstudiens artiklar söktes från databaserna så som Medline via PubMed och 

Cinahl samt PsycINFO och Scopus. PubMed och Cinahl är databaser inom medicin och 

omvårdnadsforskning (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011; Polit & Beck 2012). För att 



 

6 

 

anpassa sökningen till ämnet som är Attityd samt Borderline personlighetsstörning 

använde sig författarna även av databasen PsykINFO som är en databas som inriktar sig 

mot psykologi, beteende och socialforskning. Scopus användes på grund av att 

författarna valt ett relativt smalt ämne och ville utöka sökningen för att hitta fler 

relevanta artiklar. Scopus är en multidisciplinär databas som är inriktad mot medicin, 

teknologi, naturvetenskap (Polit & Beck 2012). 

 

2.3 Sökstrategi och Sökord 

För att täcka in sökträffar i sökningarna, valdes sökord ut som passade till den 

föreliggande litteraturstudiens syfte och frågeställning. De sökord som användes i alla 

fyra databaserna var; Borderline personality disorder, Attitude och Nurs. Samtliga 

sökord har sökts i respektive databas uppslagsverk, så kallad thesaurus. I PubMed heter 

detta uppslagsverk Medical Subject Headings (MeSH), i cinahl ”headings” och i både 

PsychINFO och Scopus heter dessa thesaurus. Vid användning av thesaurus inkluderas 

underkategorier, vilket ger en bredare sökning (Willman et al 2011). Trunkering (*) 

användes på sökordet nurs, för att få fler variationer av ordets ändelse (Polit & Beck, 

2012). Sökningen började brett, för att sedan smalnas av. Genom att kombinera 

sökorden användes booleska termen AND för att få så relevanta träffar som möjligt som 

svarar mot litteraturstudies syfte (Polit & Beck 2012; Willman et al. 2011). Sökstrategi 

redovisas i tabell 1. 

 

2.4 Urvalskriterier  

Inklusionskriterierna för den föreliggande litteraturstudien var endast empiriska studier 

skrivna på engelska mellan åren 2001-2016. Både grund- och specialistutbildade 

sjuksköterskor inkluderades i den föreliggande litteraturstudien. Artiklarna som valdes 

ut i sökningen hade både kvantitativ och kvalitativ ansats och de var vetenskapligt 

utformade samt att dom fanns fritt tillgängliga med fulltext via Gävle högskola. 

Författarna använde sig av Peer-Reviewed både i Cinahl och PsykINFO, som innebär 

att en forskare har granskat andra forskares artiklar inom samma område och därefter 

gett rekommendation om att publicera artiklarna. (Polit & Beck 2012). Artiklar som ej 

svarade mot syfte och frågeställning till exempelvis artiklar där flera yrkeskategorier så 

som läkare, mentalskötare, psykologer och annan vårdpersonal deltagit, där 

sjuksköterskors attityder ej kunde utläsa exkluderades. Även artiklar om andra psykiska 

sjukdomar uteslöts då det inte svarade mot litteraturstudiens syfte.  
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Tabell 1. Sökstrategi   
Databas Begränsningar 

 (limits) sökdatum 
Sökord Antal träffar Möjliga artiklar Valda artiklar 

(exklusive 

dubbletter)  
Medline via 
PubMed 

Full text 
Engelska 

2001-2016 
160929 

Borderline 
personality 

disorder (MeSH) 

AND Attitude 
(MeSH) AND 

Nurs* 

  

  
31 

  

  
19 
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 Cinahl Full text 
Engelska 

2001-2016 
Peer reviewed 
160929 

Borderline 
personality 

disorder AND 

Attitude AND 
Nurs* 

  
27 

  
14 

 
3 

 PsykINFO Full text 
Engelska 

2001-2016 
Peer reviewed 
160929 

Borderline 

personality 

disorder AND 
Attitude AND 

Nurs* 

  
49 

  
16 

  
_ 

Scopus  Full text 
Engelska 

2001-2016 
160929 

Borderline 
personality 

disorder AND 

Attitude AND 
Nurs* 

 
172 

 
22 

 
_ 

Totalt     279 71 14 

 

 

2.5 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 

Sökningarna genererade i 279 träffar. Titlarna på dessa artiklar läste för att bedöma 

relevansen utifrån den föreliggande litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Därefter 

uteslöts 170 artiklar som ej svarade mot syfte och frågeställning samt dubbletter, 

samtliga artiklar funna i databaserna PsykINFO och Scopus visade sig vara dubbletter. 

Kvar blev 109 artiklar där abstract lästes, 38 artiklar föll bort då de ej svarade på 

studiens syfte och frågeställning. Av 71 artiklar föll 57 bort, ett antal artiklar var ej 

tillgängliga eller som inte kunde hämtas via Högskolan Gävle, även de som inte 

redovisade sjuksköterskorna enskilt eller inte svarade på studiens syfte och 

frågeställning togs bort, resterande lästes i sin helhet. Där efter kvarstod 14 artiklar som 

svarade på studiens syfte och frågeställning. Urvalsprocessen presenteras i Figur 1.  
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Figur 1 Flödesschema för urvalsprocessen 

 

2.6 Dataanalys 

Grunden till litteraturstudien var de 14 valda artiklarna som lästes i sin helhet av bägge 

författarna. Metod och resultat lästes grundligt i samtliga artiklar. Artiklarna 

sammanställdes därefter i två olika tabeller för att få en överblick av samtliga artiklar. 

Den ena tabellen presenterade författarnas namn, titel på artikeln, artikelns ansats och 

design, undersökningsgrupp och dataanalysmetod. I den andra tabellen presenterades 

författarna, syfte och resultat av artikeln. Att sammanställa artiklarna genom denna 

process är viktigt för att få en översikt (Polit & Beck 2012). Detta utgjorde även en 

bättre överblick för att kunna svara på den metodologiska frågeställningen. Se Tabell 2 

och 3. 

Författarna granskade samtliga artiklar enskilt, vilket enligt Willman et al (2011) 

minimerade subjektiviteten vid granskningen av artiklarna. 

Efter genomgång av samtliga artiklar markerades resultat - och metoddelar med 

färgkoder som sedan fördes in i ett dokument som därefter användes för att kunna 

sammanställa resultatet. I den föreliggande studien har författarna använt sig av en 

deduktiv innehållsanalys (Elo & Kyngäs 2008) vilket i denna studie innebar att texten 

som besvarar frågeställning 1 analyserades efter ABC-modellen. De ovan nämnda 

färgkoder var indelade efter den teoretiska referensram ABC som används i denna 

litteraturstudie. Gulmarkering stod för känslor, blåmarkering stod för beteende och 

rosamarkering stod för vad en person tror, tänker och antar om ett objekt.  För att 



 

9 

 

säkerställa resultatets uppdelning ytterligare markerades texten med färgkoder enligt 

ABC upprepade gånger för att säkerställa att indelningen av innehållet i resultatet var 

kopplad till teorin på rätt sätt.  I analysen av metod delen användes även där 

färgmarkering, där grön stod för vilken datainsamlingsmetod hämtats in genom 

intervjuer och frågeformulär. Orange markering stod för antal frågor samt eventuell 

längd på intervju. 

  

2.7 Etiska överväganden 

Denna litteratur studie baseras på tidigare publicerade artiklar, var av etiska 

övervägande av artiklarna redan är gjorda. Då detta är en litteratur studie har författarna 

ej ansökt om tillstånd hos den etiska kommittén. Författarna har strävat efter minimal 

tolkning av artiklarna och haft ett objektivt synsätt. Ingen medveten plagiering har 

gjorts. 

 

3.0 Resultat   

Resultatet av denna litteraturstudie bygger på 14 artiklar och vilka riktar sig mot 

sjuksköterskors attityder till patienter med Borderline personlighetsstörning. I resultatet 

kommer Borderline personlighetsstörning att benämnas BPD, som är från den engelska 

benämningen på Borderline personality disorder. Resultatet kommer utifrån syftet och 

frågeställningen att presenteras utifrån den teori som är vald, ABC-Modellen vilket har 

presenterats i introduktionen. ABC-modellen är indelad i tre olika delar där A står för 

känslor, B står för beteende och C står för tankar som väcks på grund av ett antagande 

eller åsikter. Den metodologiska frågeställningen som avser de inkluderande artiklarnas 

betydelse i datainsamlingsmetod redovisas i slutet av resultatet. 

 

3.1 Affektiv attityd hos sjuksköterskor 

Sjuksköterskorna beskriver att de känner mindre empati för patienter med BPD och att 

patienterna upplevde som framträdande i vården. Detta ledde till att sjuksköterskorna 

upplevde konflikter som skapades av BPD patienter som frustrerande och ledde till en 

känsla av utbrändhet (Bodner, Cohen-Fridel, Mashiah, Grinhspoon, Fischel & Iancu 

(2015); Black, Pfohl, Blum, Mcormick, Allen, North, Phillips, Robins, Siever, Silk, 

Williams & Zimmerman (2011); Bodner, Cohen-Fridel & Iancu (2011); Markham & 

Trower (2003). Sjuksköterskorna ansåg att BPD-patienter var manipulativa, oärliga 

(Deans & Meocevic 2006; Woolaston & Hixenbaugh 2008; Stroud & Parson 2012) och 
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obehagliga, att de spelade på känslor vilket resulterade i att sjuksköterskorna kände sig 

arga, nedvärderade och utnyttjade (Deans & Meocevic 2006; Woolaston & Hixenbaugh 

2008). 

BPD patienter kan vara skiftande i sina emotionella känslor och lugnet kan snabbt skifta 

till kaos och destruktivt beteende genom att testa gränser, manipulera andra patienter, 

försöka begå självmord samt att förödmjuka personalen vilket sjuksköterskorna beskrev 

som stressande (Bodner et al, 2015; Black et al, 2011; Bodner et al 2011; Markham & 

Trower 2003; James & Cowman 2007). BPD- patienter ansågs också som farligare än 

andra patientgrupper med psykiska sjukdomar (Markham 2003; Black et all.2011). 

Sjuksköterskor upplevde BPD patienter som komplexa att arbeta med och de beskrev att 

de kände sig utmattade av BPD patienters beteende (Stroud & Parson 2012). 

Svårigheten att arbeta med denna patientgrupp rent känslomässigt baserade sig bland 

annat på sjuksköterskornas känslor att inte kunna hjälpa. Sjuksköterskorna kunde inte se 

något resultat av vården trots allt arbete de hade lagt ner på en patient. Denna brist på 

synliga resultat upplevdes som en hemsk känsla och uppgavs att vara en av de största 

anledningarna till att sjuksköterskorna såg negativt på att arbeta med BPD patienter. En 

av deltagarna beskrev att de valt sjuksköterskeyrket för att kunna hjälpa människor, att 

vårda BPD patienter upplevdes som frustrerande då de kände sig oförmögna att just 

bidra till ett tillfrisknande resultat (Woolaston & Hixenbaugh 2008). Ett mindre antal 

sjuksköterskor beskrev en mer positiv attityd till att arbeta med BPD patienter, de ansåg 

att det var en utmaning och att de gärna ville vara den som kunde göra framsteg med 

BPD patienter (O´connell & Dowling 2013; Woolaston & Hixenbaugh 2008). 

 

3.2 Beteendemässiga attityder hos sjuksköterskor 

Sjuksköterskor uppgav att de höll en distans till patienter med BPD (Black et al. 2011; 

Markham 2003; Stroud & Parson 2012) Denna distans uppkom på grund av patienternas 

beteende samt den känsla av utmattning sjuksköterskorna upplevde (Stroud & Parson 

2012). Sjuksköterskorna kände inte sig optimistiska när de vårdade en patient med BPD 

(Black et al. 2011; Markham 2003). 

Patienternas beteende bidrog till en negativ känslomässig inställning till BPD patienter 

(Black et al. 2011; Deans & Meocvic 2006; Markham 2003; Woolaston & Hixenbaugh 

2008) Vilket innebar att sjuksköterskorna undvek att vårda dessa patienter. Den 

negativa inställningen och allmänna distans tagandet till vårdarbetet runt dessa patienter 

skapade i sig en ineffektiv vård. Hade sjuksköterskorna en negativ inställning till BPD 
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patienter valde dessa att enbart fokusera på det basala runt patienten och säkerheten på 

vårdplatsen, inte i själva tillfrisknandet av patienten (Ma et al 2009). Sjuksköterskorna 

som arbetar med BPD patienter beskrev hur personalgruppen hjälpt varandra genom att 

föra dokumentation av all kommunikation som skett mellan sjuksköterska och BPD 

patienter för att hålla ryggen fri, för att inget i ett senare skede skulle kunna användas 

mot dom (Woolaston & Hixenbaugh 2008). 

Sjuksköterskorna beskrev hur de kände sig irriterad vilket resulterade i mera negativa 

känslor gentemot BPD patienterna. Sjuksköterskorna erkände att de i detta skede 

övergav alla positiva förväntningar för vården till patienten (Ma, Shih, Hsiao, Shih & 

Hayter 2008). En negativ känslomässig inställning till BPD patienter innebar att 

sjuksköterskorna undvek att vårda dessa patienter (Deans & Meocevic 2006; Woolaston 

& Hixenbaugh 2008). En jämförelse som gjordes mellan patienter med schizofreni, 

BPD och depression visade att sjuksköterskorna visade minst sympati för BPD-patienter 

(Markham & Trowers 2003). Sjuksköterskorna kunde, i en annan studie, själva känna 

att dom hade en otrevlig attityd mot BPD patienter (Markham 2003). 

 

3.3 Kognitiv attityd hos sjuksköterskor 

Vilken erfarenhet och kunskap sjuksköterskorna hade att vårda personer med BPD 

bidrog till vilken inställning man hade till vården av dessa. Hade sjuksköterskor en 

positiv inställning till BPD patienters vård och dess utveckling hade vårdgivarna en mer 

tolerant och uppmuntrande relation till patienten. Var den tidigare vårderfarenheten 

negativ upplevd av personalen fick man en fortsatt negativ inställning till vården av 

BPD-patienterna (Ma et al 2009). Erfarna sjuksköterskor beskriver hur de till en början 

hade en positivare inställning till att arbeta med BPD patienter men att den senare 

utvecklades till en mer negativ inställning desto längre erfarenhet personen hade 

(Woolaston & Hixenbaugh 2008). 

I en studie gjord av Deans och Meocevic (2006) uttryckte sjuksköterskor att patienter 

med BPD själva var ansvariga för sina handlingar som tillexempelvis bryta mot lagen 

och att ta sitt eget liv. I en annan studie ansåg en liten andel av deltagarna att BPD-

patienter inte har någon psykisk sjukdom och uttryckte att det var bortkastad tid och 

pengar att vårda dessa patienter (Giannouli, Perogamvros, Berk, Svigos & Vaslamatzis 

2009; Cleary, Siegfried & Walter 2002). 

Överkom sjuksköterskorna den negativa fasen i vårdarbetet kring dessa patienter 

verkade det dock finnas positiva inslag i vårdarbetet. Några sjuksköterskor beskrev hur 
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den initiala negativa attityden hade övergått till en känsla av att patienten behöver hjälp 

och att deras arbete bidrog till något. Dessa sjuksköterskor beskrev även att de var glad 

över att de har lagt ner tid på patienten istället för att bara ge upp i kritiska lägen (Stroud 

& Parson 2012; Bowen 2013 O`connell & Dowling 2013). 

 

3.4 Metodologisk frågeställning 

Av de 14 utvalda artiklarna så var nio artiklar av kvantitativ ansats och de andra fem 

artiklarna hade kvalitativ ansats. 

I samtliga nio kvantitativa artiklarna var datainsamlingsmetoden gjorda med enkäter 

(Black et al.2011; Bodner et al. 2011; Bodner et al. 2015; Cleary et al. 2002; Deans & 

Meocevic 2006; Giannouli et al. 2009; James & Cowman 2007; Markham 2003; 

Markham & Trower 2003). I studien av Cleary et al (2002) utvecklades och testades ett 

frågeformulär som deltagarna skulle svara på. Ytterligare två andra studier använde sig 

senare av Cleary´s (2002) enkät i sina studier (Giannouli et al. 2009; James & Cowman 

2007).  

I studierna av Black et al (2011); Markham och Trower (2003); Deans och Meocecic 

(2006); Bodner et al (2011) använde forskarna frågeformulär med mellan 31-50 olika 

frågor till deltagarna.  Giannouli et al (2009); Cleary et al (2002) och Bodner et al 

(2015)  baserade sina frågeformulär på 23 frågor. I studien av James och Cowman 

(2007) användes Cleary´s (2002) frågeformulär, men där går det ej att utläsa antal frågor 

utan istället har de beskrivit att enkäten varit uppdelad i fem olika delar. Markham 

(2003) och Markham och Trower (2003) använde sig av ett modifierat frågeformulär 

baserat från tidigare studier, som var uppdelat i olika områden som rör arbetet med BPD 

patienter. Markham et al (2003) angav att forskarna hade stannat kvar i rummet tills alla 

deltagarna förstått instruktionerna och frågorna. 

I tre av studierna postade forskarna frågeformuläret till sina deltagare med ett frankerat 

svarsbrev (Deans & Meocevic 2006; Cleary 2002; James & Cowman 2007). I övriga 

studier framgår det inte tydligt hur deltagarna fick sitt frågeformulär (Black et al.2011; 

Bodner et al. 2011; Bodner et al. 2015; Giannouli et al. 2009; Markham 2003; Markham 

& Trower 2003) 

Bodner et al (2015), Bodner et al (2011) använde sig av ett frågeformulär som mätte den 

kognitiva och emotionella attityden mot patienter med BPD, vidare så använde de sig av 

ett ytterligare formulär som deltagarna fick besvara efter en kort berättelse om personer 
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med BPD.  Båda gjorde sina datainsamlingar under tio till tolv månader, medan det i 

övriga artiklar ej gick att utläsa hur länge insamlingen pågått.  

De övriga fem artiklarna använde sig alla av semistrukturerade intervjuer vid 

datainsamlingen (Bowen 2013; Ma et al. 2008; O´connell & Dowling 2013; Stroud & 

Parson, 2012; Woolaston & Hixenbaugh, 2008). 

Deltagarna i studien av Bowen. (2013) fick själva välja vart intervjuerna skulle äga rum, 

någon valde sitt hem, en annan sin arbetsplats. Deltagarna i Woolaston och Hixenbaugh, 

(2008) träffades i konferensrummet på sin arbetsplats eller hemma hos personen som 

intervjuade deltagarna, då deltagarna och intervjuaren tidigare varit kollegor. 

I studierna av Bowen. 2013), Ma et al. (2008), Stroud och Parson (2012) tog 

intervjuerna mellan 40 min till 1,5 timme. Ma et al (2008) använde sig av en steg för 

steg mall utformad från tidigare studier. I övriga två studier gick det inte utläsa hur 

länge varje intervju pågått (O´connell & Dowling 2013; Woolastone & Hixenbaughs 

2008). 

I studien av Woolaston och Hixenbaughs (2008) samt Bowen (2013) använde sig 

forskarna av semistrukturerade frågor för att deltagarna skulle kunna tala fritt om sina 

upplevelser. Intervjun var uppdelad i tre-fyra huvudteman. För mer detaljerad 

information om artiklarnas metod se tabell 2 och 3. 

 

4.0 Diskussion 

4.1 Huvudresultatet 

Resultatet visar att sjuksköterskor har en övervägande negativ attityd mot patienter med 

BPD. Sjuksköterskor beskriver BPD patienter som manipulativa, oärliga, farliga, 

oberäkneliga och svåra att arbeta med. Sjuksköterskorna beskriver hur de distanserat sig 

och undvikt att vårda dessa patienter i den mån det gått på grund av dessa känslor mot 

BPD patienter. Sjuksköterskorna visade även lite empati och sympati för patienter med 

BPD. Sjuksköterskor med en positiv attityd mot BPD patienter beskrev hur de kände sig 

glada att de lagt ner tid på patienten istället för och ge upp. Metodologiska aspekten i 

den föreliggande studien utgjordes av nio kvantitativa och fem kvalitativa artiklar. 

 

4.2 Resultatdiskussionen 

I den föreliggande studie använde sig författarna av ABC-modellen som teori för att 

kunna visa tydliga kopplingar till sjuksköterskornas attityder till patienter med BPD.  

Genom ABC-modellens tre olika delar framhävs sjuksköterskornas känslor, beteende 
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och kognitiva attityder mot BPD patienter.  

 

4.2.1 ABC-modellen 

A I samtliga studier i föreliggande litteratur studie beskrev sjuksköterskor en negativ 

attityd mot patienter med BPD (Black et al 2011; Bodner et al. 2011; Bodner et al. 

2015; Cleary et al. 2002; Deans & Cowman 2006; Giannouli et al. 2009; James & 

Meocevic 2007; Markham 2003; Markham & Trower 2003; Bowen 2013; Ma et al. 

2008; O´connell & Dowling 2013; Stroud & Parson 2012; Woolaston & Hixenbaugh, 

2008). Denna negativa attityd är något som patienter med BPD beskrev att de upplevde 

i mötet med sjuksköterskor. De kände sig dömda i förväg på grund av sin diagnos och 

upplevde att sjuksköterskor hade en förutfattad attityd mot dem (Rogers & Dunn 2011; 

Lawn & Mcmahon 2015). Sjuksköterskornas attityd och förutfattade meningar om BPD 

patienter kan resultera i vårdlidande där patienten kan känna sig mindre värd, samt 

känner sig kränkt av sjuksköterskorna. Patienter som bemöts på ett dåligt sätt eller 

känner sig dömda genom sin diagnos kan uppleva vårdlidande (Dahlberg, Segersten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg 2003; Wright & Jones 2012). I flera av studierna 

framkom det tydligt de tre olika ABC-delarna som visar sjuksköterskors känslor, 

beteende och kognitiva förhållningssätt (Ma et al 2008; Woolaston & Hixenbaugh 2008; 

Giannouli et al 2009; Markham 2003). 

Sjuksköterskor upplevde patienter med BPD som manipulativa, krävande, störande samt 

energitömmande på grund av deras instabila humör (Woolaston & Hixenbaugh 2008). 

De beskrev känslor som frustration, utbrändhet, nervärderande, utnyttjande, ilska, 

utmattande och irriterande. De kände sig även manipulerade och ansåg att de inte kunde 

hjälpa dessa patienter (Cleary, et al., 2002; Markham, 2003; Deans & Meocevic, 2006; 

O’Connell & Dowling 2013; Woolaston & Hixenbaugh, 2008). Orsaker till negativa 

attityder bygger ofta på felaktig information och uppkommer ofta om en person känner 

sig hotad (Bunkholdt 2004). Sjuksköterskorna beskrev även hur de kände mindre 

empati för patienter med BPD. Detta ansåg författarna till denna studie var oroande. 

Empati innebär att ha förmågan att kunna ha inlevelse i andras tankar och känslor, samt 

kunna förstå hur detta kan påverka, som sjuksköterska är det viktigt att inte döma en 

person utan istället vidga bilden för att kunna förstå bättre (Silfing & Nilsson 2002). I 

James och Cowmans (2007) artikel hade deltagarna en mer positiv attityd mot patienter 

med BPD som även visade på att sjuksköterskor i större utsträckning hade en positiv 

attityd till patienter med BPD. Den positiva attityden berodde på att sjuksköterskorna 
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ansåg att BPD patienter var behandlingsbara och att det var deras roll som 

sjuksköterskor att behandla dessa patienter, sjuksköterskorna kände sig även trygga i att 

hantera BPD patienter. 

 B Sjuksköterskorna beskriver hur dom har hjälpt varandra för att hålla ryggen fri, 

genom att dokumentera samtal mellan sjuksköterskor och patienter (Woolaston & 

Hixenbaugh, 2008).  Sjuksköterskor skaffade sig även mer social distans och var mer 

osympatiska mot BPD patienter. Sjuksköterskorna distanserade sig genom att undvika 

en nära vårdrelation med BPD patienterna, enligt Lawn och McMahon (2015) Det ledde 

till bristande kommunikation och att patienten inte kände sig sedd. Bristen på sympati 

hos sjuksköterskorna berodde på att de ansåg att patienter med BPD själva kan påverka 

sitt beteende och att de var medvetna om sitt handlande. Sjuksköterskor uttryckte hur de 

i den mån de kunde undvek att vårda dessa patienter (Markham 2003; Black et al. 2011; 

Bodner et al. 2015; Black et al. 2011; Bodner et al. 2011; Markham et al. 2003). 

Författarna till denna studie upplever kommunikationen med patienter som en av de 

viktigaste delarna för att kunna skapa en vårdrelation, detta beskrivs även av Baggens 

och Sanden (2009). För att skapa en vårdrelation krävs det av sjuksköterskorna att 

kunna kommunicera med patienterna på ett icke dömande sätt samt att lyssna på vad 

patienten har att säga, detta leder till att patienten känner sig sedd och hörd vilket till 

välbefinnande hos patienten (Baggens & Sanden 2009). Patienter med BPD beskrevs av 

Aviram, Beth, Brodsky, Stanley (2006) som den mest stigmatiserade gruppen av alla 

patienter med psykiska diagnoser. Inom sjukvården och av allmänheten resulterade 

detta i distanstagande mot patienter med BPD. Bonnington & Rose (2014)  beskrev hur 

BPD patienter upplevde mest fördomar och en negativ attityd främst från vården, i 

samma studie studerades patienter med Bipolär diagnos där stigmatiseringen främst 

skedde på arbetsplatsen. Distanstagande är något som även beskrevs i samtliga artiklar i 

denna studie (Black et al 2011; Bodner et al. 2011; Bodner et al. 2015; Cleary et al. 

2002; Deans & Cowman 2006; Giannouli et al. 2009; James & Meocevic 2007; 

Markham 2003; Markham & Trower 2003; Bowen 2013; Ma et al. 2008; O´connell & 

Dowling 2013; Stroud & Parson 2012; Woolaston & Hixenbaugh, 2008).   

C I den kognitiva delen har sjuksköterskorna beskrivit en negativ attityd till en början, 

som sedan ändrades till att de förstod att patienterna behövde hjälp enligt studien av 

Woolaston och Hixenbaugh (2008), en annan studie som Giannouli et al (2009) beskrev 

sjuksköterskorna en positivare inställning initialt som sedan förändras till en negativ 
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inställning ju längre de arbetat med BPD patienter. I Ma et al (2009) studie beskrev 

även där sjuksköterskorna hur de har en negativ inställning till att arbeta med BPD 

patienter på grund av tidigare erfarenheter av att vårda BPD patienter Många av dessa 

beteenden anser Dickens, Halletts och Lamont (2015) grundar sig i att sjuksköterskor 

som arbetar med personer med BPD har för lite utbildning och erfarenhet. 

Sjuksköterskorna ansåg även att det är bortkastad tid och pengar för vården att vårda 

dessa patienter (Giannouli et al. 2009; Cleary et al. 2002).  Sjuksköterskornas fördomar 

och attityder mot BPD patienter kunde ha uppstått på grund av personliga erfarenheter 

samt komma från erfarenheter från barndomen (Bunkholdt 2004). Sjuksköterskorna var 

även mindre optimistiska inför vården av PBD patienter på grund av att de inte såg 

någon förbättring hos patienten (Black et al 2011; Markham 2003). Sjuksköterskorna 

borde bli mer medvetna om tolkning av situationer och bedömningar. För att kunna 

möta en människa i kris eller lidande måste sjuksköterskorna kunna hantera sina egna 

känslor och tankar. ABC modellen kan användas som en typ av coping verktyg för att 

kunna förändra sina känslor, beteende och tankar samt antagande. För att på så sätt 

skapa sig en positivare attityd till ett objekt i detta fall en PBD patient. (Kaufmann & 

Kauffmann 2010). Omvårdnadens värdegrund beskriver liknande tillvägagångssätt, för 

att medvetandegöra sjuksköterskors etiska förhållningssätt (Svensk 

sjuksköterskeförening). 

  

4.3 Metodologisk diskussion  

I samtliga studier kunde man utläsa vilken datainsamlingsmetod som forskarna använt 

sig av (Black et al 2011; Bodner et al 2011; Bodner et al 2015; Cleary et al 2002: Deans 

& Meocevic 2006; Giannouli et al 2009; James & Cowman 2007; Markham 2003; 

Markham & Trower 2003; Bowen 2013; Ma et al 2008; O´connell & Dowling 2013; 

Stroud & Parson 2012; Woolaston & Hixenbaugh 2008).  Av 14 valda artiklar hade 9 

kvantitativ ansats och 5 kvalitativ ansats. Den vanligaste datainsamlingsmetoden var 

enkät eller frågeformulär. Frågeformulären i föreliggandes studies resultat varierade 

mellan 23 till 50 frågor (Black et al 2011; Bodner et al 2011; Bodner et al 2015; Cleary 

et al 2002; Giannaouli et al 2009; Deans & Meocevic 2006; Markham & Trower 2003; 

Markham. 2003).  

James och Cowman (2007) beskrev att frågeformuläret innehöll fem olika delar med 

frågor, med det framkom inte hur många frågor det var. Fördelar med kvantitativa 

studier där enkät eller frågeformulär använts som datainsamlingsmetod är att många 
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enheter kan undersökas samt att de i större utsträckning kan generaliseras till 

populationen. Nackdelarna med kvantitativa studier är att de inte går ner på djupet och 

ger vidare förklaringar på det som undersökts (Bryman 2011). Kvalitativa studier där 

intervjuer används som insamlingskälla belyser människors tolkningar och berättelser 

av olika situationer, genom intervjumetod kan deltagarna beskriva sina egna upplevelser 

på ett djupare plan. Intervjuaren kan ge deltagarna mer utrymme för att kunna svara på 

frågorna med egna ord. Nackdelen med kvalitativa studier är att dom är resurskrävande, 

dessa studier har oftast  få deltagare och  kan dätför inte tillämpas på populationen 

(Bryman 2011).  I fem av artiklarna användes semistrukturerade intervjuer. Nackdelar 

med intervjuer kan vara att deltagarna inte vågar säga vad de egentligen tycker. I en av 

artiklarna gjordes intervjuerna antigen på deltagarnas arbetsplats eller i hemmet samt att 

den som intervjuade kände deltagarna sedan tidigare och detta kan påverka 

svarsresultatet, vilket är en nackdel (Wollaston & Hixenbaugh 2008). 

 

4.3.1 Metoddiskussione 

Författarna till den föreliggande litteraturstudien valde att använda sig av deskriptiv 

design, då en litteraturstudie sammanställer tidigare forskning inom aktuellt valt ämne 

och är därmed fördelaktig (Polit & Beck 2012).   

Genom att använda sig av systematiska sökningar som enligt Polit och Beck (2012) är 

en styrka, fick författarna en tydligare överblick på sökta artiklar. I den föreliggande 

studien har både kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser inkluderats för att få en 

större bredd. Detta är fördelaktigt då båda ansatserna kompletterar varandra med deras 

styrkor och svagheter (Polit & Beck 2012).  

Författarna använde sig av två olika sökmotorer, PubMed och Cinahl, som enligt 

Willman et al (2011) står för ett stor utbud av artiklar som inriktar sig på medicin, 

psykologi och omvårdnadsforskning. För att få ut optimalt med artiklar till den 

föreliggande litteraturstudiens syfte och frågeställning, använde sig författarna av 

MeSH, Headings samt Thesaurus termer i databaserna (Polit & Beck 2012; Willman et 

al 2011). Genom att använda sig av flera databaser trodde författarna att dom kunde få 

tillgång till fler artiklar som svarade mot syftet, men som visade sig i slut ändan vara 

många dubbletter. Författarna valde ett tidsspann på femton år för dom valda artiklarna, 

för att få fram aktuell forskning. I den föreliggande studien ansåg författarna att många 

av artiklarna i resultatet har tidigare använt sig av varandras studier, och ansåg inte det 

som någon nackdel. Alla artiklar som författarna använts sig av i föreliggande studies 
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resultat indikerade på att det finns för lite forskning i det aktuella ämnet vilket resulterar 

i att samma artiklar återfinns som referens i de flesta artiklarna inom det valda ämnet. 

För att få en bredare sökning på ordet sjuksköterska så gjorde författarna till den 

föreliggande litteraturstudien ett aktiv val att använda sig av trunkering vid ordet "nurs". 

Enligt Polit & Beck (2012)  gav sökningar med trunkeringen en bredare sökning av 

själva grundordet då sökningen även genererar alla ord som började med nurs. Eftersom 

författarnas modersmål är svenska och alla inkluderade artiklar var skrivna på engelska 

kan det ses som en svaghet då misstolkningar från text samt fel översättning eventuellt 

gjorts. Författarna använde sig av olika redskap för att göra en så nära översättning som 

möjligt. Författarna använde sig även av Peer-Reviewed som enligt Polit & Beck(2012) 

stärker sökningen på artiklarna genom att studien blivit vetenskapligt granskad, 

analyserad och godkänd att publiceras som en vetenskaplig artikel. 

Genom att använda ABC-modellen som den teoretiska referensramen ställdes 

författarna på prov. Det finns många olika källor till modellen, den används inom 

psykiatrin men det finns även liknande modeller inom marknadsföring. Genom att alla 

tre delarna i modellen flyter in i varandra ansåg författarna till den föreliggande 

litteraturstudien att det krävdes mycket eftertänksamhet för att kunna sätta rätt känsla, 

beteende och tanke bakom rätt del. Styrkan med ABC-modellen ansåg författarna att 

den kan hjälpa till hur sjuksköterskornas attityd påverkas av olika faktorer. För att 

besvara frågeställning 1 använde sig författarna av deduktiv innehållsanalys genom att 

använda ABC-modellen som referensram. Inget innehåll togs bort för att det skulle 

passa in i ABC-modellen vilket kan ses som en styrka. Om frågeställning 1 hade 

analyserats induktivt hade resultatet troligtvis fått annan indelning och därmed 

tonvikten. Eftersom allt som handlade om sjuksköterskors attityd till patienter med BPD 

kunde sorteras in under A, B eller C anser författarna att den totala beskrivningen av 

sjuksköterskors attityd ändå blivit lika oberoende av om innehållet analyserats deduktivt 

eller induktivt. 

Under tiden som den föreliggande litteraturstudien bearbetades, från början fram till att 

den färdigställdes, har författarna i stor utsträckning suttit tillsammans. Författarna 

anser att detta är en styrka att arbeta tillsammans för att lättare kunna diskutera och 

granska artiklarna.   

 

4.4 Kliniska implikationer   

Genom den föreliggande litteraturstudien vill författarna förmedla större förståelse och 



 

19 

 

mer kunskap till sjuksköterskor och andra yrkeskategorier inom sjukvården i syfte att 

medvetandegöra attityder och förhållningsätt mot patienter med borderline 

personlighetsstörning. Utifrån artiklarna anser författarna till den föreliggande studien 

att sjuksköterskorna brister i sin kommunikation och vårdrelation till BPD patienterna. 

Genom mer forskning och utbildning kan attityderna bidra till att förändra tankar, 

känslor och beteenden för sjuksköterskor som arbetar med patienter med borderline 

personlighetsstörning. 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Tidigare forskning kring sjuksköterskornas attityder till Borderline 

personlighetsstörning har i större utsträckning skett genom kvantitativa studier där 

deltagarna fått svara på frågeformulär. Vidare forskning inom området vore att fokusera 

på fler mixade studier för att kunna få en djupare analys av ämnet. Fördelar med mixade 

studier där både kvantitativ och kvalitativ metod används är att forskningen kan 

generaliseras och ge en djupare förståelse av ämnet. Genom att använda sig av mixade 

studier ges en utförligare bild av det som studeras, samtidigt får studien högre 

trovärdighet för de slutsatser som dras. Genom mer forskning om sjuksköterskornas 

bakgrund, eventuellt kunna se en tydligare koppling mellan deras uppväxt och attityd 

mot patienter med Borderline personlighetsstörning. Genom att tydliggöra vilka faktorer 

som avgör attityden och i sin tur bidrar till ökade stigmatiseringen hos sjuksköterskor. 

 

4.6 Slutsats 

Sjuksköterskor upplever sig ha en negativ attityd gentemot patienter med borderline 

personlighetsstörning. Sjuksköterskorna anser även att denna patientgrupp manipulativ 

och energiuttömmande. Vidare beskriver sjuksköterskor hur dom distanserar sig mot 

dessa patienter på grund av irritation, aggressivitet och utpressning hos patienterna. 

Genom mer kunskap och utbildning för sjuksköterskor som arbetar med patienter med 

Borderline personlighetsstörning kan en större förståelse uppnås och för att på ett 

professionellt sätt hantera sina egna känslor och tankar, när olika trängda situationer 

uppstår. 
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Tabell 2. Artiklar med metodologisk översikt 

Författare Titel Ansats/ 
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Undersökningsgrupp Datainsamlings-

metod 

Dataanalysmetod 

Black, Blum, 

Pfohl, 

McCormick, 

Allen, North, 

Phillips,  Robins, 

Siever, Silk, 

Williams &  
Zimmerman  
 
2011 

United states of 

America 

Attitudes Toward 

Borderline 

Personality 

Disorder: A 

Survey of 706 

Mental Health 

Clinicians 

Kvantitativ 

ansats 

 

Deskriptiv 

design 

97 stycken sjuksköterskor. 

Inkluderades efter; 

 -kön, 

 -ålder,  

-plats/land 

-antal år med erfarenhet  

- hur många patienter med BPD man 

vårdad senaste året.  

Frågeformulär 

med 31 frågor, 

varav 15 frågor var 

riktad om attityder 

mot patienter med 

BPD. 

ANCOVA 

(Analysis of  

Covariance). 

Bonferroni correction 

Bodner, Cohen-

Fridel & Iancu 

 
2011 

Israel 

Staff attitudes 

toward patients 

with borderline 

personality 

disorder 

Kvantitativ 

ansats 

 

Explanativ 

Design 

25 psykiatrisjuksköterskor. 

 Inkluderades efter; 

-kön 

-ålder (dessa ska vara över 25 år) 

-plats/land 

-antal år inom yrket. (minst 1 års 

yrkeserfarenhet) 

-familjeförhållande  

 

3 olika 

frågeformulär (två 

enkäter mätte 

kognitiva och 

emotionella 

attityder 

mot patienter med 

BPD och en enkät 

mätte attityder mot 

patienter 

med BPD med en 

kort berättelse om 

en patient med 

BPD) 

MANOVA 

(Multivariate Analyses 

of Variance). 

Regressionsanalys. 

Cronbasch´s alpha. 
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Fridel, Mashiah, 

Segal, 

Grinshpoon, 
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2015 
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hospital staff 
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treatment of 
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ansats  

 

Ej 
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262 sjuksköterskor 

 -kön 

-ålder (dessa ska vara över 25 år) 

-plats/land 

-antal år inom yrket. (minst 1 års 

yrkeserfarenhet) 

-familjeförhållande 

 

3 olika 

frågeformulär (två 

enkäter mätte 

kognitiva och 

emotionella 

attityder 

mot patienter med 

BPD och en enkät 

mätte attityder mot 

patienter 

med BPD med en 

kort berättelse om 

en patient med 
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artikeln 
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personality 

disorder. 

jobba med personer med BPD  

-samt att dom hade kontakt minst en gång 

per månad med personer med BPD 

 

Deans & 

Meocevic 
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Attitudes of 

registered 

psychiatric nurses 

towards patients 

diagnosed with 

borderline 

Kvantitativ 

ansats 

 

Deskriptiv 

design 

 65 sjuksköterskor 

- med minst ett års erfarenhet med att 

arbeta med BPD personer svarade på 

enkäten.  

-dessa har valts ut enl Convenience 

sampling 

Frågeformulär 

med 50 frågor 

inom 4 olika 

områden. 

Regressionsanalys. 

Giannouli, 

Perogamvros, 

Berk, Svigos & 

Vaslamatzis 

 

2009 

Grekland 

 

Attitudes, 

Knowledge and 

experience of 

nurses working in 

psyciatric 

hospitals in 

Greece, regarding 

borderline 

personality 

disorder: a 

comperative 

study 

Kvantitativ 

ansats 

 

Design går 

ej att utläsa 

i artikeln 

127 sjuksköterskor blev tillfrågade. 

- varav 69 svarade på enkäten. 

Frågeformulär av 

Cleary et al. 

(2002) användes. 

23 frågor. 

Regressionsanalys. 

Pearson`s chi-squared 

test. 

James & 

Cowman 
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Irland 

 

Psychiatric nurses 

knowledge, 

experince and 

attitudes towards 

clients with 

borderline 

personality 

disorders 

Kvantitativ 

ansats 

 

Deskriptiv 

design 

157 psykiatrisjuksköterskor 

-svarsfrekvens på 41,4 % erhölls. 

Frågeformulär av 

(Cleary et al. 

2002) användes. 

Enkäten innehöll 

fem olika 

områden. 

Regressionsanalys. 
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Ma, Shih, Hsiao, 

Shih & Hayter 
 
2008 
Taiwan 

Caring Across 

Thorns’ – 

Different care 

outcomes for 

borderline 

personality 

disorder patients 

in Taiwan 

Kvalitativ 

ansats 

 

Beskrivand

e design 

15 stycken sjuksköterskor. 

Inkluktionskriterer. 

-minst 3 års erfarenhet inom 

psykiatrivården.  

-samt arbetat med patienter med BPD 

senaste 12 månaderna. 

Intervju. 

En 

halvstrukturerad 

intervjuguide 

användes för att 

genomföra 

djupintervjuer med 

informanter, styrt 

arbete av  

Fontana och Frey 

Samt 

bandinspelning.  

Guba & Lincoln´s 

(steg-för-steg analys).  

 

Olika strategier (t.ex; 

Sandelowski (1986), 

Shih et al. (2001-

2007), Yang et al 

(2004) användes för att 

stärka tillförlitligheten. 

 

 

Markham. D. 

 

2003 

Storbritannien 

Attitudes towards 

patients with a 

diagnosis of  

´borderline 

personality 

disorder´: Social 

rejection and 

dangerousness 

Kvantitativ 

ansats 

 

Design går 

ej att utläsa 

i artikeln 

  

50 psykiatrisjuksköterskor blev tillfrågade  

- 49 stycken tackade ja. 

 

Frågeformulär 

(med en 

modifierad skala 

av Trute & 

Loewen) 

ANOVA. 

t-test. 

Cronbach´s alpha. 

 

  

Markham D & 

Trower. P. 

 

2003 

Storbritannien 

The effects of the 

psychiatric label 

'borderline 

personality 

disorder' on 

nursing staff's 

perceptions and 

causal attributions 

for challenging 

behaviours. 

Kvantitativ 

ansats 

 

Design går 

ej att utläsa 

i artikeln 

50 psykiatrisjuksköterskor. 

- 48 stycken returnerade. (33 kvinnor och 

12 män. 3stycken hade inte identifiera 

sig).  

- medelåldern på deltagarna var 38 år. 

- medelvärde var 12,7 års yrkeserfarenhet 

inom omvårdnad. 

Frågeformulär 

(Attribution Style 

Questionnair) 

ANOVA. 

t-test. 
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O`connell. B & 

Dowling. M. 

 

2013 

Irland 

Community 

psychiatric 

nurses´ 

experiences of 

caring for clients 

with borderline 

personality 

disorder. 

Kvalitativ 

ansats 

 

Deskriptiv 

design 

15 psykiatrisjuksköterskor blev tillfrågade,  

-10 svarade ja (9 kvinnor och 1 man).  

Inklusationkriterier; 

- jobbat med personer med BPD i minst 6 

månader. 

Semistrukturerade 

intervjuer med tre 

teman. 

Tematisk analys. 

Stroud & 

Parsons. 

 

2012 

Storbritannien 

 

Working with 

borderline 

personality 

disorder: A small-

scale qualitative 

investigation into 

community 

psychiatric 

nurses’ constructs 

of borderline 

personality 

disorder 

Kvalitativ 

ansats. 

 

Deskriptiv 

design. 

 

 

7 stycken sjuksköterskor blev tillfrågade, 

men 4 sjuksköterskor (3 kvinnor och 1 

man) tackade ja till att delta. Inkluderings 

var att deltagarna ska jobba med personer 

med BPD och att man då exkluderade 

sjuksköterskor som ej var anställd som 

praktiskt medicinskt verksamma eller 

arbetade med personer med BPD. 

Data samlades in 

via halv 

strukturerad 

intervju. 

Semistrukurerad 

intervju schema 

ändvändes   

IPA (interpretative 

phenomenological 

Analysis). 

  

Woolaston & 

Hixenbaugh 

 

2008 

Storbritannien 

 

Destructive 

Whirlwind: 

nurses 

perceptions of 

patients 

diagnosed with 

borderline 

personality 

disorder 

Kvalitativ 

ansats 

 

Deskriptiv 

design 

6 psykiatrisjuksköterskor. 4 kvinnor och 2 

män. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor. 

Tematisk analys. 
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Tabell 3. Artiklar med syfte- och resultatöversikt 

Författare Titel Syfte Resultat 

Black, Blum, Pfohl, 

McCormick, Allen, 

North, Phillips,  Robins, 

Siever, Silk, Williams & 

Zimmerman 
 
2011 
United states of America 
 

Attitudes Toward 

Borderline Personality 

Disorder: A Servey of 

706 Mental Health 

Clinicians 

Syftet är att identifiera attityder 

mot patienter med BPD, utifrån 

sjukvårdspersonal från nio olika 

akademiska instanser i USA  

 

 

  

Studien visade att de flesta deltagarna anser BPD är 

en giltig diagnos, trots att nästan hälften av 

deltagarna helst undvek att arbeta med BPD 

patienter. Sjuksköterskor hade själva satt sig lägst på 

skalan för att ha empati och positiv attityd till 

patienter med BPD.   

 

Bodner, Cohen-Fridel, 

Mashiah, Segel, 

Grinshpoon, Fischel & 

Iancu 
 
2015 
Israel 

The attitude of 

psychiatric hospital staff 

toward hospitalization 

and treatment of patients 

with borderline 

personality disorder 

Negativa attityder mot patienter 

med borderline 

personlighetsstörning (BPD) kan 

påverka deras behandling. Vi syftar 

till att identifiera attityder patienter 

med BPD  

 

. 

Sjuksköterskor uppvisade mer negativa attityder och 

mindre empati mot BPD patienter än andra 

yrkeskårer inom hälsa- och sjukvård. Sjuksköterskor 

uttryckte den högsta intresse av att studera 

kortsiktiga metoder för behandling av patienter med 

BPD för att förbättra sina yrkeskunskaper för att 

behandla dessa patienter. 

  
Bodner, Cohen-Fridel & 

Iancu 
 
2011 
Israel 
 

Staff attitudes toward 

patients with borderline 

personality disorder 

Syftet med studien vara att (1) 

utveckla två redskap för att kunna 

mäta kognitiva och emotionella 

attityder mot patienter med BPD 

och deras behandling. (2) Att 

kunna använda dessa redskap för 

att förstå och kunna jämföra 

attityder mellan psykiatriker, 

psykologer, sjuksköterskor mot 

patienter med BPD. 

 Resultatet visar på att sjuksköterskor har mindre 

empati för patienter med BPD än psykiatriker, dock 

visar resultatet att deltagarna är intresserad av att 

lära sig mer hur man behandlar patienter med BPD. 

Bowen. M. Borderline personality Syftet med denna forskning var att Resultatet visar att öppen kommunikation är viktigt 
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2012 
Storbritannien 
 

disorder: clinicians’ 

accounts of 

good practice 

 

 

undersöka erfarenheterna från god 

praxis bland mental hälsa som 

arbetar i en tjänst som 

tillhandahålls SPE-list behandling 

för denna grupp av vårdtagare. 

för individer att göra en mer realistisk bedömning av 

sig själva och andra.Vikten av att vara optimistiska 

om återhämtning, vikten av integration och se hela 

människan snarare än symtom är viktig del för 

sjuksköterskorna. 

 

 

Cleary,  

Siegfried & Walter 

 

2002 

Australien 

 

Experience, knowledge 

and attitudes of mental 

health staff regarding 

clients with a borderline 

personality disorder. 

Syftet med studien var att inhämta 

data från personer som arbetade 

inom psykiatrin och deras 

upplevelser, kunskaper och 

attityder mot patienter med BPD 

Samt att hitta direktiv för 

föreslagen utbildning och deras 

intresse för att utveckla sina 

kunskaper för  de som arbetar inom 

psykiatrin med BPD patienter 

Resultatet visar att 85 % av deltagarna har kontakt 

med BPD patienter minst 1 gång i månaden och 32 

& har kontakt dagligen med patienter med BPD. 80 

% upplevde det som svårt att arbeta med patienter 

med en BPD diagnos. 

95 % var villiga att få mer kunskap om att arbeta 

med patienter med BPD. 

Deans & 

Meocevic 

 

2006 

Australien 

 

Attitudes of registered 

psychiatric nurses 

towards patients 

diagnosed with 

borderline 

Syftet med denna studie 

är att beskriva psykiatri- 

sjuksköterskor attityder 

mot personer som diagnostiserats 

med BPD. 

 

En del av psykiatri- sjuksköterskor upplever 

negativa känslomässiga reaktioner och attityder till 

personer med BPD med de flesta sjuksköterskor 

uppfattar personer med BPD som manipulativ, och 

vet inte hur dom ska hantera personer med BPD. 

Giannouli, 

Perogamvros, Berk, 

Svigos & 

Vaslamatzis 

 

2009 

Grekland 

Attitudes, Knowledge 

and experience of nurses 

working in psychiatric 

hospitals in Greece, 

regarding borderline 

personality disorder: a 

comparative study 

Målen för denna studie är att 

bestämma kunskaper, attityder och 

erfarenheter hos psykiatriska 

sjuksköterskor om kunder med 

borderline personlighetsstörning 

(BPD) och jämföra sjuksköterskor 

som arbetar på psykiatriska sjukhus 

Vår hypotes är att sjuksköterskor i psykiatriska 

sjukhus hade mindre kunskap och erfarenhet samt 

negativa attityder mot BPD patienter som inte har 

bekräftats, även om kontakten ofta BPD patienter 

befanns statistiskt lågt. 
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med dem på psykiatriska kliniker 

på allmänna sjukhus. 

James & 

Cowman 

 

2007 

Irland 

Psychiatric nurses 

knowledge, experience 

and attitudes towards 

clients with borderline 

personality disorders 

Syftet med studien var att bidra till 

förståelse av sjuksköterskors 

kunskap , upplevelser och attityder 

att arbeta med patienter med BPD 

Resultatet indikerat på att majoriteten av 

sjuksköterskor har regelbunden kontakt med PBD 

patienter. 80 % av sjuksköterskorna anser att  BPD 

patienter är svårare att ge vård till än andra patienter. 

81 % av personer med BPD anser att vården dom får 

rätt vård 
Ma, Shih, Hsiao, Shih & 

Hayter 
 
2008 
Taiwan 

Caring Across Thorns’ – 

Different care outcomes 

for borderline personality 

disorder patients in 

Taiwan 

Syftet är undersöka de bidragande 

faktorerna och effekter av Taiwans 

psykiska sjuksköterskors 

beslutsprocesser och mönster på 

vårdresultat för patienter med 

borderline personlighetsstörning. 

Informanternas vårdande resultat för borderline 

personlighetsstörning patienter deltog med 

interaktion mellan 

följande fem teman: (a) förskjutning från 

smekmånaden till kaos skede (b) sjuksköterskor 

förväntningar för positiv kontra negativ 

utfall, (c) utöva rutin vs individualiserad omvårdnad, 

(d) tillräckligt eller otillräckligt stöd från vårdteam 

medlemmar och (e) skillnader i vårdresultat 

(tillfredsställande erfarenheter, otillfredsställande 

erfarenheter och ytliga relationer). 

En konceptuell ram för en "tvåstegs vårdprocessen " 

har utvecklats för att skildra relationer mellan dessa 

fem teman med 

olika vårdresultat 

 

Markham. D. 

2003 

Storbritannien 

Attitudes towards 

patients with a diagnosis 

of  borderline personality 

disorder´: Social 

rejection and 

dangerousness 

Syftet är att utvärdera effekterna av 

att vara stämplad med BPD på 

personalens attityder och 

uppfattningar. 
 

 

Psykiatrisjuksköterskor har uttryckt mindre social 

utstött mot patienter med schizofreni och menar att 

dom är mindre farlig än patienter med BPD etikett. 

Personalen var minst optimistiska gällande patienter 

med BPD diagnos och var mer negativt utifrån deras 

erfarenhet av att arbeta med BPD patienter jämfört 
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 med andra patientgrupper. 

Markham. D. & 

Trower. P 

 

2003 

Storbritannien 

The effects of the 

psychiatric label 

'borderline personality 

disorder' on nursing 

staff's perceptions and 

causal attributions for 

challenging behaviours. 

Syftet med studien var att 

undersöka hur Borderline 

personality disorder (BPD)  

påverkade personalens uppfattning 

och förklaringar om patientens 

beteende. 

 

Patienter med en etikett BPD lockade mer negativa 

svar från personal än de med en etikett av 

schizofreni eller depression. Orsaker till deras 

negativa beteende bedömdes som mer stabila och de 

ansågs vara mer kontroll överorsakerna till beteende 

och beteendet i sig. Personalen rapporterade mindre 

sympati och optimism mot patienter med en diagnos 

av BPD och skattade sin personliga erfarenheter som 

mer negativ än sina erfarenheter av att arbeta med 

patienter med diagnosen depression eller schizofreni. 

O`connell. B & 

Dowling. M. 

 

2013 

Irland 

Community psychiatric 

nurses´ experiences of 

caring for clients with 

borderline personality 

disorder. 

Syftet är att undersöka erfarenheter 

hos psykiatrisjuksköterskor som 

arbetar i samhället med att ge vård 

till patienter med borderline 

personlighetsstörning  

(BPD). 

 

 

 

Sjuksköterskorna förståelse av BPD och deras 

erfarenheter av vård av personer med BPD 

varierades. Deltagarna identifierade ett antal 

specifika färdigheter som krävs när man arbetar med 

patienter med BPD, men avsaknaden av formell 

klinisk handledning för att stödja  

sjuksköterskor var en viss svårighet, och utbildning 

om BPD saknades. 

Stroud & Parsons. 

 

2012 

Storbritannien 

 

Working with borderline 

personality disorder: A 

small-scale qualitative 

investigation into 

community psychiatric 

nurses’ constructs of 

borderline personality 

disorder 

Syftet med studien 

var att börja förstå psykiatriska 

sjuksköterskor (KVB) kunskaper, 

attityder och förhållningssätt till 

personer med BPD. 

 

Resultaten visade att deltagarna försökte tillskriva 

mening åt sina klienters presentationer "i 

ögonblicket". När de hade ett ramverk för att 

förklara beteendet var deltagarna mer benägna att 

uttrycka positiva attityder. När de inte har en sådan 

ram uttryckte sig deltagarna i mer nedsättande 

termer om klienterna. Som deltagare förklarade att 

kommentarer "i ögonblicket" kan bli mer vardagligt 

tal som påverkar deltagarnas attityder, som sträcker 

sig från "fruktan" till en önskan att “hjälpa". Detta 
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kan leda till deltagare växling mellan "ansluten" och 

"frånkopplade" i interaktion med kunderna. De 

begränsningar och konsekvenser för klinisk praxis 

kommer också att beaktas. 

Woolaston & 

Hixenbaugh 

 

2008 

Storbritannien 

Destructive Whirlwind: 

nurses perceptions of 

patients diagnosed with 

borderline personality 

disorder 

Studiens syfte var att utforska 

sjuksköterskor relation till patienter 

med BPD från deras egna 

upplevelser 

Resultatet i studien påvisar att sjuksköterskor 

upplever BPD patienter som manipulerande, 

hotfulla, och demoniserande. 
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