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Sammanfattning

Bakgrund: Stora krav ställs på närstående i relationen till personer med 
BPD. Närstående får utstå kriser och suicidala beteenden samt bistå med stöd 
till personen med BPD i olika sammanhang. 
Syfte: Att beskriva upplevelser av relationen mellan en person med 
Borderline personlighetsstörning och dennes närstående. Metod: Fem 
vetenskapliga artiklar inkluderades och en metod för innehållsanalys 
användes för genomförandet av denna litteraturstudie. Resultat: Resultatet 
beskrev dessa upplevelser av relationen hos personen med BPD: Att känna 
sig avvisad och oälskad, Osäkerhet, Känslomässig berg-och dalbana, Ständigt 
missförstådd, Kränkningar. Närståendes upplevelser av relationen till en 
person med Borderline personlighetsstörning beskrev upplevelserna: Skuld, 
Ständig stress och oro, Hopplöshet, Påfrestningar i relationer. Slutsats: Både 
närstående och personen med BPD beskriver ett känslomässigt lidande och 
man har svårt att förstå och kommunicera med varandra. Närstående upplever 
ständig stress och oro och lider brist på återhämtning. Genom att 
sjuksköterskan får kunskap om vilka upplevelser närstående respektive 
personen med BPD har av relationen kan sjuksköterskan identifiera skillnader 
i upplevelser och erbjuda stöd för att förbättra relationen vilket kan lindra det 
känslomässiga lidandet hos närstående och personen med BPD.

Nyckelord : Borderline personlighetsstörning, närstående, 
upplevelse, relation
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1. Bakgrund 
Personer med Borderline personlighetsstörning- BPD uppvisar ofta stora känslomässiga svårigheter 

med att hantera sina starka känslor och lider av ångest, nedstämdhet, tomhet och depression. De 

lider av stor osäkerhet vad gäller självuppfattning, inre mål och livsmål (Nilsonne, 2000). De lider 

också av bristande impulskontroll. BPD är således en psykiatrisk störning som kännetecknas av att 

den yttrar sig relation till andra, särskilt närstående, vilka ofta blir föremål för beundran omväxlande 

med extrem nedvärdering (Näslund,1998). Forskning visar att närstående på olika sätt bistår 

personen med BPD som samordnare av kontakter och agerar vid kriser när denne ringer och 

beteendet på olika sätt är suicidalt. Man vet att 73% av alla med BPD någon gång gjort ett 

suicidförsök där medeltalet är 3,4 försök och att 10% av alla diagnostiserade med BPD till slut 

begår suicid. Generellt sett så vet man att familjemedlemmar till psykiskt sjuka löper stor risk att få 

depression (Hoffman, Fruzzetti & Buteau,2007).

2. Problemformulering 
Forskning visar att övergrepp är vanligt vid BPD och antas ofta vara en bidragande orsak till 

insjuknande i BPD (Hartman, 1989). Detta kan leda till mindre motivation hos sjuksköterskan att 

möta närstående. Ibland skyddar sig också sjukvårdspersonal bakom sekretessen för att slippa möta 

närstående (Hartman, 1989) Litteraturen visar att anhöriga ofta är mycket känsliga vad gäller att de 

skulle ha bidragit till utvecklingen av BPD och kan därmed snabbt gå i försvarsställning 

(Gundersson, 1997). Det ställs därför stora krav på sjuksköterskans bekräftande färdigheter när hon 

möter närstående till personer med BPD.Genom att sjuksköterskan får kunskaper om vilka 

upplevelser av relationen som finns hos person med Borderline personlighetsstörning och dennes 

närstående blir det lättare att identifiera dessa upplevelser och svårigheter i mötet med familjen och 

utifrån detta kunna erbjuda stöd. 

3. Syfte
Att beskriva upplevelser av relationen mellan en person med Borderline personlighetsstörning och 

dennes närstående. Upplevelserna avsågs att beskrivas dels utifrån närståendes perspektiv men 

också utifrån personen med BPD.

4. Metod
En systematisk litteraturstudie genomfördes med syfte att skapa en syntes av data från tidigare 

forskning inom området. Det som skiljer en systematisk litteraturstudie ifrån en allmän 
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litteraturstudie är kraven på litteratursökning, kritisk värdering och analys av resultatet (SBU,1997).

4.2 Sökning och urval 
Författaren avsåg att endast inkludera kvalitativa studier då de bättre svarar mot litteraturstudiens 

syfte och problemformulering att lättare kunna förstå upplevelser av relationen mellan en person 

med Borderline personlighetsstörning och dennes närstående (Friberg, 2007). 

En systematisk litteratursökning genomfördes. Sökorden som utifrån syftet valdes var”Borderline 

Personality Disorder” , ”family”, ”experience”.Sökordet Borderline Personality Disorder valdes då 

det är ett vedertaget begrepp som använts länge i länder som använder diagnossystemet 

DSMIV(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Sökorden kombinerades med 

termen ”AND” som ingår i boolesk sökteknik valdes att finna relevant forskning (Willman, Stoltz & 

Bahtsevany ,2011). En systematisk litteratursökning utfördes sedan i databaserna Cinahl, Pubmed 

och PsycINFO den 16/1 2012. Dessa databaser valdes då de enligt litteratur innehåller relevant 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2008). Sökningen begränsades till artiklar som var 

maximalt tio år gamla. Vissa sökord fick anpassas i de olika databaserna. I Pubmed användes 

meshtermerna ”Family” och ”Borderline Personality Disorder”. En artikel hittades via databas 

Onesearch utifrån sökorden ”Borderline Personality Disorder” AND ”Families” AND 

”Perceptions”. Sammanlagt inkluderades fem artiklar för vidare granskning.

4.3 Kvalitetsgranskning
Artiklarna granskades med hjälp av en checklista för kvalitativa artiklar ur Willman, Stoltz & 

Bahtsevany (2011) (bilaga 2). Granskningsmallen bestod av 15 frågor. För att studien skulle 

bedömas ha en hög kvalité var den tvungen att uppfylla 13 av dessa. Av de fem artiklar som valdes 

för granskning, bedömdes alla vara av hög kvalité. Artiklarnas vetenskapliga värde värderades 

utifrån val av metod i förhållande till syfte, urval, hur analysen var beskriven och utförd samt hur 

resultaten tolkades. Författarens förförståelse samt huruvida resultaten återförts till 

undersökningsgruppen beaktades också under granskningen. Resultaten sammanställdes i en 

artikelmatris, se bilaga 2. Genom granskning bedömdes artiklarna ha låg, medel eller hög kvalitet. 

Artiklar som valdes för granskning kom ifrån länderna, Australien, Kanada, Sverige, Sydafrika och 

USA. Alla studier som inkluderats i denna litteraturstudie har fått godkännande av etisk kommitté 

eller så har författarna fört ett etiskt resonemang. Detta ger en försäkran om att deltagarna inte blivit 

kränkta eller tagit skada i artiklarna. Denna studies resultat har inte förvrängts och alla inkluderade 

artiklar finns presenterade (Forsberg & Wengström, 2008).
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4.4 Analys 
Induktiv metod valdes som ansats. Analysmetod en är en så kallad latent innehållsanalys, där 

analysarbetet beskrivs som en rörelse ifrån helhet till delar, till en ny helhet. Kvalitativa studier kan 

formulera och strukturera sina resultat olika beroende på vilken metod som genomförts (Friberg, 

2007). Med detta i åtanke lästes artiklarna igenom flera gånger för att få en känsla av innehållet i 

resultaten. Nästa steg i analysen var att läsa studiernas enskilda resultat utifrån teman, beskrivande 

texter och citat som ytterligare förtydligar. Från artiklarna har textenheter som svarar mot 

litteraturstudiens syfte identifierats. Sedan skapades en enskild resultatöversikt över alla 

inkluderade studiers resultat. Resultatöversikten sättes sedan samman i en övergripande löpande 

text. Texten delades sedan slutligen upp i teman såsom de presenteras i resultatet som följer. 

5. Resultat

Resultatet delades in under följande två kategorier;

5.2 Personer med BPD och deras upplevelser av relationen till närstående

Upplevelser av att känna sig avvisad och oälskad

I studien av Doret, Lellyveld & Venter (2006) upplevde samtliga personerna med BPD att det inte 

kändes som att de fick positiv känslomässig bekräftelse i kontakten med sina närstående. De 

beskrev kontakten som att man bara talade om det nödvändigaste och utan kärlek och värme. En av 

personerna med BPD beskrev ett ständigt behov av närhet samtidigt upplevde hon sig avvisad av 

både sina föräldrar och sin syster och upplevde att ingen ville vara med henne (Guttman,2002).  

Personerna med BPD upplevde att man aldrig sa till varandra att man älskade varandra eller pratade 

om känslor. Samtidigt så försökte närstående att komma närmre utan resultat. En person med BPD 

beskrev att det är nästan som han försökte dra sig undan intimitet fast han saknade närhet (Doret, 

Lellyveld & Venter, 2006). Att prata om sådant som känslor var inte vanligt och när personerna med 

BPD försökte så saknades det utrymme för att kunna visa detta eller så upplevde man att det 

mottogs negativt av närstående (Doret, Lellyveld & Venter, 2006).

 

Osäkerhet

Många personer med BPD beskrev att de inte visste vad som förväntades av dem i relationen till 

närstående eller hur dessa skulle reagera om personen med BPD behövde stöd. Ofta hade 
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närstående olika stil och syn på uppfostran och bemötande samt gällande hemmets regler vilket 

skapade stor osäkerhet hos personerna med BPD (Doret, Lellyveld &Venter, 2006) (Guttman,2002). 

En person med BPD beskrev att hon aldrig kunde lita på att hennes närstående kunde hjälpa henne 

med ett problem på ett stödjande sätt, antingen ”tog de över” eller så diskuterades det lösningar 

bakom hennes rygg tex att skicka henne på internatskola (Guttman,2002). En person med BPD 

upplevde att hans närstående var alltför överbeskyddande relaterat till hans sjukdom (Doret, 

Lellyveld & Venter, 2006) En person med BPD upplevde att hennes mamma var mer sträng än 

pappan och att hon var lite rädd för henne (Guttman,2002). En person med BPD beskriver också att 

han förväntas finnas till hands för att stödja sin närstående när denne kände sig deprimerad (Doret, 

Lellyveld & Venter, 2006).

Känslomässig berg-och dalbana

Kontakten med syskon var kraftigt växlande i känslor. Ibland säger man sig älska sina syskon för att 

sedan hata dem. Också relationen till föräldrarna beskrevs som snabbt växlande från känslor av 

kärlek till hat (Doret, Lellyveld & Venter, 2006). Ofta förekom bråk med syskon. En person med 

BPD uppgav att hon skulle vilja ha komma sin syster närmre och försöker få en mer känslomässigt 

intensiv kontakt med henne men att systern då drog sig undan och vägrade gå in i en sådan 

kommunikation. En person med BPD upplevde att han haft en nära relation till sin bror då de båda 

mådde dåligt och att de då relaterade till varandra genom att beskriva sina symtom. Ju svårare 

symtom de hade desto närmre upplevde man sig vara varandra. När de sedan mådde bättre och 

känslan inte i kommunikationen inte längre var lika intensiv så upplevde man att man sig 

distanserad till syskonet (Doret, Lellyveld & Venter, 2006) Närståendes och personen med BPD har 

roller som beskrivs som stela. Ofta beskrivs relationen till närstående som ”bra” eller ”dålig” 

oavsett hur den faktiska situationen ser ut och vad närstående än gör för att förbättra relationen 

(Doret, Lellyveld & Venter, 2006) 

Ständigt missförstådd

Personerna med BPD beskrev att de kände sig missförstådda och hade svårt att kommunicera sina 

känslor till närstående. De kände sig obekväma när de försökte kommunicera hur de mådde (Doret, 

Lellyveld & Venter, 2006; Guttman,2002). De hade svårt att uttrycka sig och blev antingen arga 

eller så drog de sig undan och lämnade andra att gissa varför de blev sårade, kvar med upplevelsen 

av att ingen förstod dem (Guttman,2002). Att inte kunna kommunicera sina känslor och tankar 

kunde snabbt leda till sucidala tankar och beteenden, en person med BPD sade att han ville ta livet 
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av sig men visste inte varför, han kunde inte förklara det på ett sånt sätt som han skulle vilja (Doret, 

Lellyveld & Venter, 2006).

Kränkningar

Några personer med BPD hade upplevt kränkningar i relation till närstående. Kommunikationen 

upplevdes som nedvärderande eller som att man skrek till varandra.En person med BPD undrar 

varför hans närstående blir så arga på varandra och bråkar med varandra istället för med honom då 

det ju är han som är orsaken till problemen. En person med BPD sade att hon aldrig fått några 

ömhetsbetygelser av mamman men att pappan istället varit alltför påträngande med kramar och 

pussar vilket också upplevdes obehagligt (Doret, Lellyveld & Venter, 2006). Det upplevdes ofta ett 

det saknades en känsla av ömsesidighet och respekt (Guttman,2002).

5.3 Närståendes upplevelser av relationen till en person med Borderline 

personlighetsstörning.
Skuld

I ett försök att förstå sin situation försökte man hitta en förklaring till att personen drabbats av BPD 

(Buteau, Dawkins & Hoffman,2008; Giffin,2008). Närstående upplevde skuldkänslor, att de på 

något sätt skulle bidragit till utvecklingen av BPD hos deras närstående eller att man skulle kunna 

agerat tidigare och förhindrat utvecklingen utvecklingen av BPD hos personen (Ekdahl, Idvall, 

Samuelsson & Perseius, 2011; Giffin,2008). Närstående upplevde också ett stigma relaterat till att 

de skulle ha orsakat utvecklingen av BPD hos personen vilket ytterligare ökade deras börda och 

känsla av skam särskilt då de inte kunde förstå vad som var fel med personen med BPD (Buteau, 

Dawkins & Hoffman,2008). 

Ständig stress och oro

Närstående upplevde en ständig oro över att personen med BPD skulle skada sig eller ta livet av sig 

(Giffin,2008; Ekdahl, Idvall, Samuelsson & Perseius, 2011). Livet var som en ständig kamp för att 

orka hantera vardagen (Buteau, Dawkins & Hoffman,2008). Närstående upplever att de ständigt 

tassar på tå runt personen med BPD , de vågar inte leva ett eget liv längre, kan inte planera utan 

måste ständigt finnas till hands om något skulle hända (Ekdahl, Idvall, Samuelsson & Perseius, 

2011). Närstående upplevde ibland att de inte orkade ha ständigt vårdansvar för den sjuke 

närstående med BPD men att det inte finns något annat alternativ (Buteau, Dawkins & 

Hoffman,2008) Varje gång telefonen ringde så fick de en känsla av panik att något skulle hänt 

personen med BPD. De beskrev upplevelser att sömnlösa nätter av oro och över att inte veta vad de 

5



skulle möta på morgonen. Den ständiga vårdbördan slet hårt på närståendes hälsa, en del led av 

posttraumatisk stress, högt blodtryck och kärlkramp (Giffin,2008) Behandlingsmetoder som inte 

erbjöd sluten psykiatrisk vård ökade vårdbördan ytterligare för närstående som bland annat hade 

upplevt hur de hade fått hem personen med BPD svårt påverkad av en överdos. Närstående slets 

mellan att vilja vårda personen med BPD men med en samtidig känsla av att de kanske borde låta 

denne ta ett större ansvar själv för sitt liv. Samtidigt så vågade man inte riktigt dra sig undan för 

mycket heller med rädsla för vilka konsekvenser det skulle kunna få. Att inte veta hur man skulle 

bemöta personen med BPD och självskadande beteende och att också få olika motstridiga budskap 

ifrån vården om hur och vilket stöd som skulle ges ökade upplevelserna av stress och vårdbörda 

(Giffin,2008).Gränsen mellan närståendes hälsa och personen med BPD suddades ut, om denne 

mådde bra så mådde också närstående bra. (Ekdahl, Idvall, Samuelsson & Perseius, 2011). 

Hopplöshet 

Närstående upplevde hopplöshet över att inte kunna hjälpa personen med BPD. 

Det var en stor frustration att ens barn inte återhämtade sig trots alla försök till hjälp från närstående 

och professionella (Ekdahl, Idvall, Samuelsson & Perseius, 2011). Man kände sig osynlig och 

övergiven när vården kring personen med BPD planerades utan de närståendes vetskap eller i andra 

akuta situationer vilket ökande upplevelsen av hopplöshet (Ekdahl, Idvall, Samuelsson & Perseius, 

2011).

Påfrestningar i relationer

Närstående upplevde att de försummade syskon till personen med BPD och det skapade ett ständigt 

dåligt samvete att de inte fanns där för hela familjen. Även relationen mellan närstående påverkades 

negativt av den ständiga oron och av att aldrig få möjlighet att återhämta sig (Ekdahl, Idvall, 

Samuelsson & Perseius, 2011; Giffin, 2008). Att inte vara överens om nivån av stöd som skulle ges 

blev också en slitning i relationen mellan närstående, men också i relation till närstående i form av 

syskon som ofta uttrycke att personen med BPD borde kunna ta ett större eget ansvar. Särskilt svårt 

blev det när de vuxna syskonen hade barn och de upplevde att närstående i sin roll som mor-

farföräldrar inte uppfyllde denna roll såsom det önskades. Närstående i egenskap av vuxna syskon 

med barn drog sig undan kontakten till närstående när personen med BPD bodde hemma med rädsla 

för vad barnen kanske skulle få bevittna som självskador, bråk. (Giffin, 2008). Närstående upplevde 

allmänt många fördomar kring sjukdomen och stor brist på förståelse från omgivningen vilket 

gjorde att man hade svårt att tala med vänner, släkt och grannar om sin situation (Ekdahl, Idvall, 

Samuelsson & Perseius, 2011)
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6. Diskussion 

6.2 Resultatdiskussion
Både närstående och personen med BPD beskriver ett känslomässigt lidande och man har svårt att 

förstå och kommunicera och nå varandra. Närstående upplever ständig stress och oro och lider brist 

på återhämtning. Vårdbördan för närstående leder till påfrestningar i relationen mellan närstående 

och till syskon, vänner. Resultatet visar också att närstående upplever stigma och känslor av skam 

och skuld då de tänker att de skulle bidragit till utvecklingen av BPD (Buteau, Dawkins & 

Hoffman,2008). I mötet med närstående och personen med BPD kan sjuksköterskan ge en 

förklaringsmodell för insjuknande i BPD såsom Biosociala teorin för att avlasta närstående från 

skuld men också för att ge personen med BPD en förklaring och bättre förståelse för sitt eget 

agerande (Nilsonne, 2000). Ett nytt viktigt fynd som ej tidigare belysts och som författaren väljer att 

diskutera är att den känslomässiga intensiteten i relationen har betydelse för om personen med BPD 

upplever den som ”bra” eller ”dålig” (Doret, Lellyveld & Venter, 2006). Kanske kan det vara så att 

närstående som är tystare, och inte ger samma känslomässiga intensitet inte upplevs som lika 

bekräftande av personer med BPD. Det kanske lämnar större utrymme för felaktiga tolkningar, som 

kan leda till negativa känslor hos personen med BPD. I kombination med bristande 

kommunikationsfärdigheter kan då risken öka för missförstånd i relationen. Då personer med BPD 

har svårt att reglera sina känslor (Nilsonne, 2000) skulle det kunna leda till upplevelser av att vara 

oälskad och missförstådd. Detta kan öka risken att personen med BPD drar sig undan relationen 

(Doret, Lellyveld & Venter, 2006). Litteraturen visar på att närstående i egenskap av fäder ofta blir 

alltmer isolerade från de övriga närstående och till personen med BPD- både fysiskt och 

känslomässigt och möjligheterna att delta i vård och behandling kring personen med BPD minskar 

därmed (Rockwood,1997). När närstående i egenskap av fäder delas in som den ”dålige” av 

personen med BPD visar litteraturen att det samtidigt ökar ansvaret och vårdbördan för den andra 

föräldern (Rockwood,1997) 

6.3 Metoddiskussion
En latent innehållsanalys genomfördes där resultatöversikten skulle delas upp och sorteras in under 

olika teman med underrubriker (Friberg, 2007). Flera textstycken kunde då falla under samma 

rubriker. Därmed placerades de under den rubrik som av författaren ansågs mest relevant för 

textdelens innehåll. Litteraturstudiens syfte avsåg att beskriva upplevelser av relationen mellan en 

person med Borderline personlighetsstörning och dennes närstående. Inkluderade studier har ett 

urval som främst består av kvinnliga närstående varför männens upplevelser som närstående 
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kommer i skymundan. Det kan därför ses som en metodisk svaghet att mäns upplevelser och även 

syskonens upplevelser fått lite utrymme i resultatet då de också är närstående vars upplevelser 

kanske skiljer sig från kvinnors upplevelser vilket ytterligare skulle kunna bidragit till att belysa 

fenomenet upplevelser av relationen. Att urvalet överensstämmer med syftet ökar dock 

trovärdigheten (Forsberg & Wengström, 2008). Att urvalet i inkluderade studier speglade 

upplevelser från många olika nationaliteter ansåg författaren inte sänka trovärdigheten då BPD 

förekommer och diagnostiseras på samma sätt i dessa olika länder och att olika kulturer kan öka 

möjligheten att tillföra fler perspektiv på fenomenet upplevelser av relationen.

7. Implikationer för vård
I mötet med familjen bör sjuksköterskan se närstående som en resurs och bekräfta deras upplevelser 

och svårigheter av att vara närstående och inte skuldbelägga för att skapa motivation och 

delaktighet hos dem att delta i vården kring deras anhöriga med BPD vilket också förbättrar 

förloppet och återhämtningen hos personen med BPD (Hoffman, Fruzzetti & Buteau,2007 & 

Gundersson, 1997). Enligt Bio-sociala teorin förklaras känslomässigheten som en del av deras 

medfödda temperament, att man är född med en högre grad av känslomässig sårbarhet än andra 

(Nilsonne, 2000) Som sjuksköterskor kan vi hjälpa närstående och personer med BPD att finna en 

rimlig balans mellan hur mycket stöd som familjen anser hanterbart att ge så de får möjlighet till 

egen återhämtning samt att finna en överenskommelse med personen med BPD gällande hur 

mycket eget ansvar denne klarar av att ta just då. Att hjälpa patienten att förstå sina upplevelser och 

känslor och reaktioner i relation till närstående, och reflektera över detta bidrar till ökad förmåga 

att hantera relationen (Nilsonne, 2000). 

8. Slutsats
Både närstående och personen med BPD beskriver ett känslomässigt lidande och man har svårt att 

förstå och kommunicera och nå varandra. Närstående upplever ständig stress och oro och lider brist 

på återhämtning. Vårdbördan för närstående leder till påfrestningar i relationen mellan närstående 

och till syskon, vänner. Genom att sjuksköterskan får kunskap om vilka upplevelser närstående 

respektive personen med BPD har av relationen kan sjuksköterskan identifiera skillnader i 

upplevelser och utifrån detta försöka hjälpa närstående och personen med BPD att kommunicera 

och försöka förstå varandras perspektiv bättre. Syftet är att minska lidandet hos närstående och 

personen med BPD samt förbättra relationen mellan närstående och personen med BPD vilket också 

har positiv effekt på återhämtningen hos personen med BPD. Intressanta förslag för fortsatt 

8



forskning skulle kunna vara att beskriva mäns upplevelser av att vara närstående vid Borderline 

personlighetstörning och sjuksköterskans upplevelser av omvårdnadsarbete med närstående och 

personer med BPD.
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Bilaga 1 Sökschema

Tabell 1. Sökresultat ur databasen Cinahl

Cinahl 

Resultat

Antal träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa artiklar Utvalda till 

gransk.
1. Borderline 

Personality 

Disorder*

966 0 0 0 0

2. Family* 87468 0 0 0 0
3.Experience* 72 72 72 1 1

Tabell 2. Sökresultat ur databasen Psychinfo

Psychinfo

Resultat

Antal träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa artiklar Utvalda till 

gransk.
1. . Borderline 

Personality 

Disorder*

3026 0 0 0 0

2. Family* 31146 0 0 0 0
3.Experience* 29 29 29 3 3

Tabell 3. Sökresultat ur databasen Pubmed

Pubmed 

Resultat

Antal träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa artiklar Utvalda till 

gransk.
1. Borderline 

Personality 

Disorder*

4239 0 0 0 0

2. Family* 206983 0 0 0 0
3.Experience* 11 0 11 0 0

Tabell 4. Sökresultat ur databasen Onesearch.

Onesearch 

Resultat

Antal träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa artiklar Utvalda till 

gransk.
1. Borderline 

Personality 

Disorder*

21668 0 0 0

2. Family* 1485 0 0 0
3. Perceptions* 27 27 0 1 1



Bilaga 2 Kvalitetsbedömnings mall av studier med kvalitativ metod

Beskrivning av studien, t.e.x metodval……..

Finns det ett tydligt syfte?  Ja    Nej  Vet ej

Patientkarakteristika 

- Antal

- Ålder

- Man/kvinna  

Är kontexten presenterad?  Ja   Nej  Vet ej

Etiskt resonemang?        Ja    Nej  Vet ej

Urval

– Relevant?         Ja   Nej  Vet ej

– Strategiskt?       Ja  Nej  Vet ej

Metod för 

- Urvalsförfarande tydligt beskrivet?  Ja  Nej  Vet ej

- Datainsamling tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej

- Analys tydligt beskriven?  Ja   Nej  Vet ej

Giltighet

- Är resultatet logiskt begripligt?  Ja    Nej  Vet ej

- Råder datamättnad?  Ja    Nej  Vet ej

- Råder analysmättnad?  Ja   Nej  Vet ej

Kommunicerbarhet

- Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja  Nej  Vet ej

- Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?  Ja   Nej  Vet ej

Genereras teori?  Ja    Nej  Vet ej

Huvudfynd

- Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivningens analys adekvat?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sammanfattande bedömning av kvalité

- Hög

- Medel

- Låg



Bilaga 3 Artikelmatris

Författare, År, 
Titel, Tidskrift, 
Land

Syfte Metod/analys Urval Resultat kvalité

Doret K.Kirsten , 
Lellyveld, V & 
Venter C. (2006). 
Perceptions that  
patiens diagnosed 
with Borderline 
PersonalityDisord
er have of their  
families . South 
African Journal of 
Psychology. 
Sydafrika

This study 
aimed to 
determine how 
patients 
diagnosed with 
Borderline 
Personality 
Disorder 
perceive their 
families.

Kvalitativ 
etnografisk metod.
Semistrukturerade 
intervjuer 

Strategiskt 
urval, 3st , två 
män och en 
kvinna. 

Upplevelser av 
familjens 
relationer som 
ostabila och 
känslomässigt 
intensiva. 
Upplevelse av 
ambivalens 
gentemot 
varandra. 
Svårigheter 
med intimitet. 
Kränkningar i 
kommunikation
en förekom. 

Hög kvalité

Författare, År, 
Titel, Tidskrift, 
Land

Syfte Metod/analys Urval Resultat kvalité

GiffinJ 
(2008).Family  
Experience of  
Borderline 
PersonalityDisord
er . Australian and 
New Zealand 
Journal of Family 
Therapy
Australien

The qualitative 
study outlined 
in this article 
aimed to hear 
the voice of a 
small sample 
of family 
members who 
have an adult 
daughter or 
sister 
receiveing 
treatment in 
Victorian 
mental health 
services for 
severe 
personality 
disorder 
featuring a 
cronic pattern 
of of self-harm 
and sucidality.

Grounded Theory
Ostrukturerade 
djupintervjuer

Strategiskt 
urval, 4st ,tre 
mammor och 
en pappa. 

Upplevde en 
ständig kronisk 
stress med 
rädsla för ett 
nytt 
suicidförsök . 
Ansträngda 
familje –
relationer och 
påverkan på 
övriga 
relationer, 
Upplevelse av 
distans.
Ett dilemma 
med att vara 
anhörigvårdare 
och inte veta 
riktigt vad som 
hjälper den 
anhörige. 
Sökandet efter 
en förståelse till 
BPD-varför ?

Hög kvalité



Författare, År, 
Titel, Tidskrift, 
Land

Syfte Metod/analys Urval Resultat kvalité

Ekdahl S., Idvall 
E., Samuelsson 
M., Perseius K-I. 
(2011). A Life  
Tiptoeing : Being 
a Significant  
Other to persons  
with Borderline 
Personality 
Disorder. Archives 
of Psychiatric 
Nursing
Sverige. 

The aim of this 
study was to 
describe 
significant 
others’ 
experiences of 
living close to 
a person with 
Borderline 
personality 
disorder and 
their 
experiences of 
encounter with 
psychiatric 
care.

Kvalitativ metod. 
Frågeformulär 
med öppna frågor 
samt 
gruppintervjuer

Strategiskt 
urval, 19 
fyllde i ett 
frågeformulär 
varav 11 
fullföljde 
också med 
intervju. 14 
kvinnor och 5 
män

Upplevde en 
ständig känsla 
av att ”gå-på 
tå”. Att ständigt 
finnas till hands 
om det behövs , 
ständig oro och 
vaksamhet över 
självskada eller 
suicid. Känslor 
av maktlöshet, 
skuld och en 
livslång sorg.
Upplevde sig 
uteslutna av 
vården och 
minskad tillit.

Hög kvalité

Författare, År, 
Titel, Tidskrift, 
Land

Syfte Metod/analys Urval Resultat kvalité

Buteau, E. 
Dawkins, K & 
Hoffman, P. 
(2008). In Their  
Own 
Words:Improving 
Services and 
Hopefulness for 
families dealing 
with BPD. Social 
Work in Mental 
Health. USA

The goal of 
these 
interviews was 
to learn 
directly from 
family 
members what 
their 
experiences 
have been in 
four key areas : 
Knowledge 
about PBD, 
BPD 
Treatments, 
Coping with 
BPD,Reasons 
for hope .

Semistrukturerade 
djupintervjuer

Strategiskt 
urval, 12 st 
familje-
medlemmar. 
Två män och 
tio kvinnor.

Svårigheter att 
få information 
om BPD. Brist 
på information 
och 
behandlingsmöj
ligheter gav 
upphov till 
känslor av 
hopplöshet. 
Svårigheter att 
hantera 
familjemedlem
en med BPD 
och vardagens 
problem. 
Ekonomiska 
problem var en 
stor 
stressfaktor.

Hög kvalité



Författare, År, 
Titel, Tidskrift, 
Land

Syfte Metod/analys Urval Resultat kvalité

Guttman, H. 
(2002). The 
Epigenesis of the 
family System as a 
context for 
individual  
development
Family Process
Kanada. 

In this article, 
the concept 
introduced by 
Lyman Wynne, 
that the 
individual 
develops 
epigenetically 
within the 
family system , 
is discussed 
and validated 
with data from 
a study of the 
characteristics 
and 
relationships of 
27 women with 
Borderline 
personality 
disorder and 
their parents .

Kvalitativ
Frågeformulär och 
Semistrukturerade 
intervjuer

Jämförelse av 
tre grupper av 
kvinnor 
mellan 16-40 
år: 
En grupp utan 
psykiatriska 
problem, en 
grupp med 
BPD , 
En grupp med 
Anorexia N 
Samtliga av 
dessa som 
deltog hade 
också minst en 
förälder som 
också fick 
genomföra 
samma 
intervju.

Kvinnorna med 
BPD upplevde 
att hon kände 
sig avvisad 
samtidigt 
ständigt 
beroende av 
sina föräldrar.
De upplevde 
också känslor 
av hjälplöshet, 
låg självkänsla.
Ambivalent 
relation till 
föräldrarna.
Brist på 
ömsesidighet 
och förståelse i 
familjerna med 
en medlem med 
BPD

Hög kvalité


