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Bilaga 1: Sökschema 
Cinahl  
Sökord Begräsningar  Antal träffar Lästa titlar  Lästa 

abstrakt  
Granskade 
artiklar 

Utvalda 
artiklar 

Borderline personality disorder  
AND 
Quality of life 

2000-2016 
Full text 
English  

43 43 19 3 
 

3 
 
(1, 2, 3) 

Borderline personality disorder  
AND 
Experience  
AND  
Treatment 

2000-2016 
Full text 
English 
 

56 56 13 3 2 
 
 
(4, 5) 

Borderline personality disorder  
AND 
Experience  
AND 
Nursing 

2000-2016 
Full text 
English 
 

20 20 5 1 1 
 
 
(6) 

Borderline personality disorder  
AND 
Experience  
AND  
Caring 

2000-2016 
Full text 
English 

6 6 3 2 
 

2 
 
 
(7, 8) 

Borderline personality disorder  
AND 
Recovery  

2000-2016 
Full text 
English 

31 31 9 1 1 
 
(9) 

Borderline personality disorder  
AND 
Service user experience 

2000-2016 
Full text 
English 

9 9 4 2 
 

2 
 
(10, 11) 



 

 

 

I 
  

PubMed 

Sökord Begräsningar  Antal träffar Lästa titlar  Lästa 
abstrakt  

Granskade 
artiklar 

Utvalda 
artiklar 

Borderline personality disorder  
[MeSH Major Topic] 
AND 
Nursing 
AND 
Experience 

2000-2016 
Full text 
 

14 14 10 1 1 
 
 
 
(12) 

Borderline personality disorder  
[MeSH Major Topic] 
AND 
Recovery  

2000-2016 
Full text 
 

53 53 28 3 
 

3 
 
(13, 14, 15) 

Borderline personality disorder  
[MeSH Major Topic] 
AND 
Treatment 
AND 
Experience  

2000-2016 
Full text 
 

84 84 24 1 1 
 
 
 
(16) 

Borderline personality disorder  
[MeSH Major Topic] 
AND 
Nursing 

2000-2016 
Full text 
 

58 58 15 0 0 
 
 

Borderline personality disorder  
[MeSH Major Topic] 
AND 
Quality life 
AND 
Experience  

2000-2016 
Full text 
 

5 5 2 1 1 
 
 
 
(17) 



 

 

 

II 

PsycINFO 

 
Artiklarna 28 och 29 hittades genom manuell sökning via referenslistor  

Sökord Begräsningar  Antal träffar Lästa titlar  Lästa 
abstrakt  

Granskade 
artiklar 

Utvalda 
artiklar 

Borderline personality disorder  
AND 
Quality of life  
AND 
Experience 

Full Text 
2000-2016 
Peer Reviewed 
English 

34 34 11 1 1 
 
(18) 

Borderline personality disorder  
AND 
Experience 
AND 
Treatment 

Full Text 
2000-2016 
Peer Reviewed 
English 

398 398 18 3 3 
 
 
(19, 20, 21) 
 

Borderline personality disorder  
AND 
Experience 
AND 
Nursing 

Full Text 
2000-2016 
Peer Reviewed 
English 

43 43 7 4 4 
 
 
(20, 23, 24, 27) 

Borderline personality disorder  
AND 
Recovery 

Full Text 
2000-2016 
Peer Reviewed 
English 

110 110 9 0 0 

Borderline personality disorder  
[MJ Major Subject Heading] 
AND 
Experience  

Full Text 
2000-2016 
Peer Reviewed 
English 

607 607 12 2 
 

2 
 
(25, 26) 



 

 

 

III 

Bilaga 2: Artikelmatris 
 
Nr Författare 

Årtal 
Land 

Titel 
Tidskrift 

Syfte Metod Resultat Kvalité  

1. Peter J.J. Goossens 
Ad Kaasenbrood 
Theo van Achterberg 
 
2014 
 
Nederländerna 

Experiences of patients 
with borderline 
personality disorder with 
the brief admission 
intervention: A 
phenomenological study 
 
International Journal of 
Mental Health Nursing 

Syftet med studien 
var att beskriva 
patienter med EIP’s 
upplevelser av kort 
inläggning 
 

Kvalitativ 
Studien grundades på 
fenomenologisk ansats. 
Kvalitativa djupintervjuer 
genomfördes med ! 17 
deltagare. Totalt 16 
kvinnliga patienter och 
en manlig patient deltog. 
Tematisk analys gjordes 
av utskrifter från 
intervjuerna.  

Resultatet gav 4 huvudteman: 
organisation av den korta 
etableringen; kontakt med en 
sjuksköterska; time out från 
vardagen och patientens erfarenhet 
som varit betydande. Patienter 
betonade att kontakt med en 
sjuksköterska var den viktigaste 
aspekten av den korta 
inläggningen. 

Hög 

2. Lovell, Lucy Jade 
Hardy, Gillian 
 
2014 
 
United Kingdom 

Having a diagnosis of 
borderline personality 
disorder in a forensic 
setting: a qualitative 
exploration 
 
Journal of Forensic 
Practice 

Syftet var att 
undersöka den levda 
erfarenheten av att 
ha EIP i en 
rättsmedicinsk miljö. !! 

!Kvalitativ  
Semi-strukturerade 
intervjuer genomfördes 
med åtta kvinnor med 
diagnosen BPD i säkra 
enheter. Intervjudatan 
analyserades genom 
fenomenologisk analys. 

Fyra huvudteman framkom: 
identitet; makt; skydd; inneslutning 
samt förvirring. Av vilka identitet, 
makt och skydd och inneslutning 
representerade motsättningar som i 
sin tur bidrog till temat för 
förvirring. 

Medel 

 
  



 

 

 

IV 

Nr Författare 
Årtal 
Land 

Titel 
Tidskrift 

Syfte Metod Resultat Kvalité  

3. Perseius, K-I  
Ekdahl, S 
Åsberg, M 
Samuelsson, M 
 
2005 
 
Sverige 

To Tame a Volcano: 
Patients with 
Borderline Personality 
Disorder and Their 
Perceptions of 
Suffering 
 
Archives of 
Psychiatric Nursing 

Att undersöka 
livssituationen, 
lidandet och 
uppfattningar av 
mötet med den 
psykiatriska vården 

Kvalitativ   
Tio kvinnor med emotionell instabil 
personlighetsstörning intervjuades. 
Intervjuerna transkriberades och 
analyserade ur ett hermeneutiskt 
perspektiv.  

Resultatet gav tre övergripande 
teman: att leva på gränsen; 
kampen för hälsa; värdighet; 
balansgång på en lina över en 
vulkan; samt det bra och dåliga 
utföranden av psykiatrisk vård 
i lidandets drama.  
 

Hög 

4. Bowen, M 
 
2013 
 
United 
Kingdom 

Borderline personality 
disorder: clinicians' 
accounts of good 
practice 
 
Journal of Psychiatric 
and Mental Health 
Nursing 
 

Att undersöka 
erfarenheterna av 
god vård bland 
psykiatripersonal 
som arbetar med ett 
vårdprogram som 
tillhandahåller 
specialistbehandlin
g för patienter med 
EIP. 

Kvalitativ  
Forskningen genomfördes genom 
semistrukturerade intervjuer. Nio 
patienter deltog i studien.   
 

Resultat delades in i fyra 
huvudteman: delat 
beslutsfattande; sociala roller; 
kamratstöd; och öppen 
kommunikation.  
 

Hög 

  



 

 

 

V 

Nr Författare 
Årtal 
Land 

Titel 
Tidskrift 

Syfte Metod Resultat Kvalité  

5. Lawn, S  
McMahon, J 
 
2015  
 
Australien 
 

Experiences of care by 
Australians with a diagnosis 
of borderline personality 
disorder 
 
Journal of Psychiatric and 
Mental Health Nursing 

Att undersöka hur 
Australiensare med EIP 
upplever bemötandet 
när de söker vård och 
kvaliteten på de tjänster 
de får. 

Kvantitativ 
Totalt deltog 153 
patienter i 
undersökningen. Det 
gjordes en webb-
undersökning med 75 
frågor. Resultatet 
analyserades sedan med 
hjälp av Chi-square test 
och Fisher´s exact test. 
 

Resultatet visade att patienterna 
upplevde betydande utmaningar 
och ! diskriminering när de söker 
vård inom både offentlig och 
privat !hälsovård. Resultatet visade 
även på könsskillnader och 
geografiska skillnader.  

Hög 

6. Holm, A-L 
Bégat, I 
Severinsson, E 
 
2009 
 
Norge 

Emotional pain: surviving 
mental health problems 
related to childhood 
experiences 
 
Journal of Psychiatric and 
Mental Health Nursing 
 

Att undersöka 
upplevelsen av 
emotionell smärta hos 
kvinnor med EIP i 
relation till upplevda 
barndomstrauma. 
 

Kvalitativ  
13 kvinnor med 
diagnosen EIP deltog i 
studien. Djupintervjuer 
spelades in, 
transkriberades och 
analyserades genom 
kvalitativ 
innehållsanalys. 
 

Resultaten visade två 
huvudteman: styrka och 
bedömning av sårbarhet. 
Resultaten tyder på att vården 
måste utveckla en ökad förståelse 
för hur dessa kvinnor uthärdar sin 
känslomässiga smärta och kamp 
för att överleva. 

Hög 

7. Langley, G 
Klopper, H 
 
2005 
 
Sydafrika 
 

Trust as a foundation for the 
therapeutic intervention for 
patients with borderline 
personality disorder  
 
Journal Of Psychiatric and 
Mental Health Nursing 

Syftet var att utveckla 
en modell för att 
underlätta den praktiska 
omvårdnaden av 
patienter med EIP 
 

Kvalitativ  
Intervjuer gjordes med 
patienter och 
psykiatripersonal. 
Intervjuerna skedde både 
enskilt och i 
fokusgrupper. 

Resultatet belyste vikten av 
förtroende vilket var betydelsefullt 
för samtliga deltagare för att 
kunna etablera en vårdrelation. Ett 
sätt att skapa förtroende är att 
försöka förstå patienterna genom 
att lyssna på dem. 
 
 

Hög 



 

 

 

VI 

 
 
 
 
 

Nr Författare 
Årtal 
Land 

Titel 
Tidskrift 

Syfte Metod Resultat Kvalité  

8. Morris, C 
Smith, I. 
Alwin, N.  
 
2014 
 
United Kingdom 
 

Is contact with adult mental 
health services helpful for 
individuals with a 
diagnosable BPD? A study of 
service users views in the 
UK  
 
Journal Of Mental Health 

Att undersöka patienter 
med EIP's erfarenheter 
av att få psykiatrisk 
vård och öka 
förståelsen för vilka 
metoder som kan vara 
mer eller mindre 
hjälpsamt. 

Kvalitativ 
Nio patienter med EIP 
intervjuades genom 
semi-strukturerade 
intervjuer. Materialet 
analyserades med hjälp 
av en induktiv tematisk 
analys. 

Tre teman presenterades: Den 
diagnostiska processens påverkan 
av patienters bild av EIP; icke-
vårdande vård; och det handlar om 
relationen !. Deltagarna 
identifierade några åtgärder som 
skulle kunna förbättra deras 
upplevelse av vården. 

Hög 

9. Holm, A-L 
Severinsson, E 
 
2011 
 
Norge 

Struggling to recover by 
changing suicidal behaviour: 
Narratives from women with 
borderline personality 
disorder 
 
International Journal Of 
Mental Health Nursing 

Att undersöka hur en 
förändring i suicidalt 
beteende kan 
underlättas i en 
tillfrisknandeprocess 
hos personer med EIP. 

Kvalitativ  
Djupintervjuer 
genomfördes med 13 
kvinnor med EIP som 
spelades in och 
transkriberades och 
sedan bearbetas med 
tematisk analys. 

Två teman identifierades: Kamp 
för att ta ansvar för sig själv och 
andra !; och kämpar för att hålla sig 
vid liv genom att öka egen 
utveckling. Studien visar att 
kvinnor med EIP som uppvisar 
suicidalt beteende kan förändras 
när de känner sig bekräftade, 
trygga och betrodda. 

Hög 

10. Horn, N 
Johnstone, L 
Brooke, S 
 
2007 
 
United Kingdom  

Some service user 
perspectives on the diagnosis 
of Borderline Personality 
Disorder 
 
Journal Of Mental Health 
 

Att undersöka 
patienters upplevelse 
och förståelse av att bli 
diagnostiserad med EIP 

Kvalitativ 
Semistrukturerade 
intervjuer med 5 
patienter (4 kvinnor och 
1 man) som spelades in 
och transkriberades.  
 

Att få diagnos upplevdes både 
som positivt och negativt för 
patienterna. Positivt då de äntligen 
kunde förstå sig själva mer. 
Negativt då de upplevde 
diagnosen som en avvisning från 
vårdens sida då de inte passade in. 

Hög 



 

 

 

VII 

 
Nr Författare 

Årtal 
Land 

Titel 
Tidskrift 

Syfte Metod Resultat Kvalité  

11. McSherry, P 
O'connor, C 
Hevey, D 
Gibbons, P.  
 
2012 
 
Irland 

Service user experience of 
adapted dialectical behaviour 
therapy in a community adult 
mental health setting 
 
Journal of Mental Health 

Syftet var att undersöka 
patienters upplevelse av 
anpassad DBT 
behanlingen inom 
vuxenpsykiatrin 
 

Kvalitativ  
Semi-strukturerade 
intervjuer och 
fokusgrupper 
genomfördes med 8 
patienter. 

Resultatet visade på bristande 
information innan start av DBT-
behandling. Deltagarna uttryckte 
att de lättare kunde kontrollera 
sina känslor efter behandlingen 
och att de delade erfarenheter med 
de andra patienterna i gruppen. 

Hög 

12. Rogers, B 
Acton, T 
 
2012 
 
United Kingdom 

'I think we're all guinea pigs 
really': a qualitative study of 
medication and borderline 
personality disorder.  
 
Journal Of Psychiatric & 
Mental Health Nursing 

Syftet var att beskriva 
upplevelsen av 
medicinering som 
behandlingsmetod för 
personer med EIP.  
 

Kvalitativ  
Semi-strukturerade 
intervjuer med 7 
patienter. Intervjuerna 
transkriberades och 
analyserades med hjälp 
av tematisk analys. 

Resultatet visade att personalen 
hade bristande kunskap, negativa 
attityder och brist på resurser. 
Sammantaget ansåg deltagarna att 
diagnosen hade haft en negativ 
inverkan på den vård de erhållit. 

Hög 

13. Katsakou, C 
Marougka, S 
Barnicot, K 
Savill, M 
White, H 
Lockwood, K 
Priebe, S 
 
2012 
 
United Kingdom 

Recovery in Borderline 
Personality Disorder (BPD): 
A Qualitative Study of 
Service Users' Perspectives  
 
Plos ONE 
 

Att undersöka vad 
patienter med EIP 
upplevde som 
återhämtning 
 

Kvalitativ 
Semistrukturerade 
intervjuer gjordes med 
48 deltagare (39 kvinnor 
och 9 män) som 
rekryterades via 
psykiatriska avdelningar. 
Studien utgjordes av 
grounded theory och 
tematisk analys. 

Resultatet påvisar att vårdgivare 
kan behöva arbeta tillsammans 
med patienter för att ! lägga upp 
behandlingsmål, planering och 
prioriteringar som är viktiga för 
patienten. 

Hög 

 
 
 



 

 

 

VIII 

Nr Författare 
Årtal 
Land 

Titel 
Tidskrift 

Syfte Metod Resultat Kvalité  

14. Agnew, G 
Shannon, C 
Ryan, T 
Storey, L 
McDonnell, C.  
 
2016 
 
Nord Irland 
 

Self and identity in women 
with symptoms of borderline 
personality: A qualitative 
study.  
 
International Journal Of 
Qualitative Studies On 
Health And Well-Being 

Syftet med denna studie 
var att minimera klyftan 
av den befintliga 
forskningen av att 
utforska begreppet 
själv/identitet från 
individens perspektiv. 

Kvalitativ  
Denna studie använde 
djupgående lätt 
strukturerade intervjuer 
med fem kvinnliga 
deltagare. Tematisk 
analys användes för att 
bearbeta materialet. 

Resultaten ger stöd flera och 
flexibla begrepp av identitet i 
jämförelse med idén om ett 
enhetligt jag. 
Patienter uppgav att deras identitet 
påverkades av tidiga och 
nuvarande relationer som ofta var 
dysfunktionella. Men de berättade 
även om positiva effekter av läkta 
relationer. 

Hög 

15. Rogers, B 
Dunne, E 
 
2013 
 
United Kingdom 
 

A qualitative study on the 
use of the care programme 
approach with individuals 
with borderline personality 
disorder: A service user 
perspective  
 
Journal Of Psychosocial 
Nursing And Mental Health 
Services 

Att beskriva patienters 
upplevelse av ett 
individuellt 
vårdprogram som 
används inom 
psykiatrisk vård för 
personer med EIP 

Kvalitativ  
Semi-strukturerade 
intervjuer med sju 
patienter som 
analyserades genom 
innehållsanalys. 

Patienterna upplevde sig inte 
delaktiga i vårdprogrammet och 
att de inte var involverade i 
beslutsfattandet. Deltagarna 
belyste att delaktighet var en 
viktig aspekt. Deltagarna önskade 
att vårdgivarna skulle ha större 
kunskap om EIP och att vården 
skulle vara mer individanpassad.  

Hög 

16. Fox, E 
Krawczyk, K 
Staniford, J 
Dickens, G. L.  
2015 
United Kingdom 
 

A service evaluation of a 1-
year Dialectical Behaviour 
Therapy programme for 
women with borderline 
personality disorder in a low 
secure unit 
 
Behavioural And Cognitive 
Psychotherapy 

Att utvärdera kliniska 
resultat under och efter 
en 1 års period av 
dialektisk 
beteendeterapi 

Kvantitativ   
18 personer med 
diagnosen EIP och som 
hade fullföljt ett års 
behandling av DBT 
deltog i studien 

Ett års behandling visade en tydlig 
minskning av riskbeteenden, både 
i personalrelaterade och 
självrelaterade frågor. 

Hög 



 

 

 

IX 

Nr Författare 
Årtal 
Land 

Titel 
Tidskrift 

Syfte Metod Resultat Kvalité  

17. Rogers, B 
Dunne, E 
 
2011 
 
United Kingdom 
 

''They told me I had this 
personality disorder ...... All 
of a sudden I was wasting 
their time'': Personality 
disorder and the inpatient 
experience.  
 
Journal Of Mental Health 

Syftet med studien var 
att undersöka patienter 
med EIP's upplevelse 
av slutenvård 
 

Kvalitativ  
Tio patienter deltog i en 
fokusgrupp. Avskriften 
analyserades med hjälp 
av tematisk analys. 
 
 

Resultatet visade patienternas oro 
över personalens attityder och ! 
slutenvårdens säkerhet. 
Deltagarna betonade vikten av att 
bli lyssnade på och efterlyste 
gemensamt beslutfattande. 

Medel 

18. Holm, A 
Berg, A 
Severinsson, E 
 
2009 
 
Norge 
 

Longing for reconciliation: a 
challenge for women with 
borderline personality 
disorder 
 
Issues In Mental Health 
Nursing 
 

Syftet med denna studie 
var att undersöka hur 
traumatiska 
barndomsupplevelser 
påverkade det dagliga 
livet för kvinnor med 
EIP 

Kvalitativ  
13 kvinnor med EIP 
deltog i djupintervjuer 
som bearbetades genom 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

Resultaten visade ett huvudtema: 
Längtan efter Avstämning som 
delades in i två teman: Att leva 
med en känsla av skam och skuld; 
och Kämpar för att befrias från en 
känsla av att vara instängd. Ny 
innebörd kan uppstå genom 
förändring, förlåtelse och 
försoning. 

Hög 

19. Barnicot, K 
Couldrey, L 
Sandhu, S 
Priebe, S 
 
2015 
United  
 
Kingdom 

Overcoming barriers to skills 
training in borderline 
personality disorder: A 
qualitative interview study 
 
Plos ONE 
 

Studien syftade till att 
undersöka patienters 
upplevelse av hinder för 
DBT färdighetsträning 
och hur de överkom 
dessa hinder 

Kvalitativ  
Djupgående kvalitativa 
intervjuer genomfördes 
med 40 patienter med 
EIP som hade deltagit i 
dialektisk beteendeterapi. 
En tematisk analys 
användes.  

Deltagarna rapporterade att stora 
hinder för att lära sig färdigheter 
var ångest och svårigheter att 
förstå materialet. Deltagarna 
betonade att det var viktigt med 
stöd från andra gruppmedlemmar, 
terapeuter, vänner och familj.  
 

Hög 

 
 
 



 

 

 

X 

Nr Författare 
Årtal 
Land 

Titel 
Tidskrift 

Syfte Metod Resultat Kvalité  

20. Thérien, P 
Tranulis, C 
Lecomte, T 
Bérubé, F 
 
2012 
 
Canada 
 

The experience of 
treatment of persons with 
concomitant psychotic 
and borderline personality 
disorders  
 
Psychosis: Psychological, 
Social And Integrative 
Approaches  

Att undersöka 
behandling och 
erfarenheter hos 
patienter med psykos 
samtidigt som EIP  
 

Kvalitativ  
Halvstrukturerad med nio 
patiente. Transkription och 
kodning med en blandad öppen 
och sluten kodningsförfarande 
och QDA Miner 3.2.3 
analysprogram användes som 
metod.  

Resultatet visade att det 
viktigaste för positiv 
upplevelse och erfarenhet av 
behandlingen var relationen till 
deras läkare. I en positiv 
relation tillåts deltagarna att lita 
och ta hjälp av sin läkare. 

Hög 

21. Reeder, C 
Stevens, P 
Liddement, J 
Huddy, V 
 
2014 
 
United Kingdom 

Cognitive Remediation 
Therapy for borderline 
personality disorder: Is it 
a feasible and acceptable 
treatment? A pilot study 
of two single cases 
 
The Cognitive Behaviour 
Therapist 

Syftet var att 
utvärdera 
genomförbarheten 
och acceptansen av 
CR för två patienter 
som tidigare inte 
genomfört någon 
psykologisk 
behandling. 

Kvalitativ 
Denna studie består av två 
individuella fallstudier där de två 
patienter genomförde en 
halvstrukturerad intervju efter 
behandling. Patienterna fick 40 
behandlingstillfällen. 

Deltagarna rapporterade ökad 
självkänsla och förbättrat 
minne. Neuropsykologiska 
tester visade verkställande 
fungerande förbättringar efter 
terapi, som delvis höll vid 
uppföljning.  
 

Medel 

22. Larivière, N 
 Couture, É 
Blackburn, C 
Carbonneau, M 
Lacombe, C 
Schinck, S 
St-Cyr-Tribble, 
D.  
 
2015 
 
USA 

Recovery, as experienced 
by women with borderline 
personality disorder.  
 
Psychiatric Quarterly 

Syftet med denna 
studie var att 
kvalitativt fånga 
upplevelsen av 
återhämtningen hos 
kvinnor med EIP 

Kvalitativ 
Tolv kvinnor med EIP deltog i 
studien som grundades på narrativ 
forskningsdesign. 
Semistrukturerade intervjuer 
utfördes och analyserades genom 
tematisk analys. 

Resultaten från denna studie 
liknande tidigare samt nya 
perspektiv av vissa 
dimensioner. De betonade 
vikten av att införa 
interventions resultat som 
riktar sig mot patienter, deras 
sociala miljö och meningsfull 
sysselsättning. 

Hög 



 

 

 

XI 

Nr Författare 
Årtal 
Land 

Titel 
Tidskrift 

Syfte Metod Resultat Kvalité  

23.  Lamont, S 
Brunero, S 
Sutton, D 
 
2009 
 
Australien 

Art psychotherapy in a 
consumer diagnosed with 
borderline personality 
disorder: a case study 
 
International Journal Of 
Mental Health Nursing 

Denna fallstudie 
visar elva sessioner 
av konstpsykoterapi ! 
med en patient med 
EIP 
 

Kvalitativ  
En icke-tolkande metod användes 
för att utforska konstverk som en 
patient skapade. Anteckningar 
togs efter varje session och 
reflekterande samtal med 
patienten under tiden hon målade. 

Resultaten indikerade 
terapeutiska fördelar för 
patienten vid konstpsykoterapi.  
 

Medel 

24. Baker, A 
Wright, K. 
Hansen, E 
 
2013 
 
United Kingdom 
 

A qualitative study 
exploring female patients' 
experiences of self-harm 
in a medium secure unit  
 
Journal Of Psychiatric & 
Mental Health Nursing 
 

Syftet med studien 
var att förstå vad 
patienterna ville 
uppnå genom 
självskador och 
därmed utforska 
mindre skadliga sätt 
för att möta deras 
behov. 

Kvalitativ 
!Studien nyttjade ändamålsenlig 
provtagning. 25 kvinnor med EIP 
deltog i semi-strukturerade 
intervjuer som transkriberades 
och analyserade genom tematisk 
analys 
 

Sex teman identifierades: Den 
traumatiserade individen; 
Avbruten mognadsprocess; 
Den dolda erfarenheten; 
Passerar linjen; Individuella 
och systematiska 
konsekvenser; samt 
Begynnande potentiella skydd.  

Hög 

25. Fromene, R 
Guerin, B 
 
2014 
 
Australien 
 

Talking with Australian 
Indigenous Clients with a 
Borderline Personality 
Disorder Diagnosis: 
Finding the Context 
behind the Label 
 
Psychological Record 

Inhemska deltagare 
med EIP intervjuades 
för att undersöka om 
kontextuella ! faktorer 
som kan ligga bakom 
symptomer på EIP. 
 

Kvalitativ  
Fem deltagare intervjuades genom 
att !informell samtal med semi 
strukturerade frågor som 
analyserades genom tematisk 
analys. 

Resultatet inkluderade teman 
som: identitet; rasism; 
familjefrågor; känslan av att gå 
i två världar; erfarenheter av 
alternativ vård under 
barndomen; ! kunskap om EIP 
och dess symptom; samt 
upplevelser av psykiatrisk 
vård. 

Hög 

 
 
	
	
  



 

 

 

XII 

Nr Författare 
Årtal 
Land 

Titel 
Tidskrift 

Syfte Metod Resultat Kvalité  

26.  Hodgetts, A 
Wright, J 
Gough, A 
 
2007 
 
United 
Kingdom 

Clients with borderline 
personality disorder: exploring 
their experiences of dialectical 
behaviour therapy 
 
Counselling & Psychotherapy 
Research 

Att undersöka patienters 
upplevelser av 
Dialektisk 
beteendeterapi (DBT).  
 

Kvalitativ  
Fem deltagare med EIP 
intervjuades efter ett halv 
strukturerat format. Matrialet 
transkriberades och 
analyserades med 
tolkningsfenomenologisk 
analys. 

Tre överordnade teman 
identifierades: gå med i 
DBT-programmet; 
erfarenhet av DBT; och 
utvärdering av DBT. 

Hög 

27. Fallon, P 
 
2003 
 
United 
Kingdom 
 

Travelling through the system: 
the lived experience of people 
with borderline personality 
disorder in contact with 
psychiatric services 
 
Journal Of Psychiatric & 
Mental Health Nursing 

Att undersöka 
deltagarnas upplevelser 
av psykiatrisk vård och 
dess effekter 
 

Kvalitativ  
Grounded theory  
Ostrukturerade intervjuer med 
sju patienter  (Fyra kvinnor 
och tre män). Matrialet 
transkriberades och 
analyserades. 

Studien fann att personer 
med BPD värderade sin 
kontakt med psykiatrin trots 
negativa erfarenheter. Men 
också att relationer med 
andra var avgörande trots 
deras svårigheter med tillit. 

Hög 

28. Chugani, C-D 
 
2016 
 
USA 

Recovered Voices: 
Experiences of Borderline 
Personality Disorder.  
 
Qualitative Report 

Syftet med denna studie 
är att använda poetisk 
analys för att presentera 
levda erfarenheter av 
individer som har 
återhämtat sig från EIP. 

Kvalitativ 
Sex personer deltog i studien, 
datainsamling skedde genom 
tre semistrukturerade 
intervjuer. 
Analysen gjordes genom 
poetisk analys.  

Dikterna visar personliga 
och känslomässiga  
upplevelser från personer 
som har återhämtat sig från 
EIP.  

Medel 

29. 
 

Lindgren, B 
Wilstrand, C 
Gilje, F 
Olofsson, B. 
2004 
Sverige 

Struggling for hopefulness: a 
qualitative study of Swedish 
women who self-harm.  
 
Journal Of Psychiatric & 
Mental Health Nursing 

Syftet var att beskriva 
patienter med  
självskadebeteende’s 
erfarenhet av vård och 
vad de hade för 
önskemål. 

Kvalitativ 
Nio kvinnor med EIP deltog i 
berättande intervjuer. 
Kvalitativ innehållsanalys 
användes för att bearbeta data. 

Patienterna förväntar sig att 
bli bekräftade vilket främjar 
en hoppfullhet. Positiva och 
negativa aspekter av att bli 
sedd, inte bli sedd. 

Hög 


