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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Ett manipulativt beteende kan ses hos patienter med 

antisocialpersonlighetsstörning. Den manipulativa förmågan kan försvåra bemötandet för 

vårdpersonalen. För att behandlingen ska ge resultat behöver patienterna ha en god kontakt 

med sina vårdare vilket kräver ett förtroende för vårdgivarna, det kan kompliceras av 

patienternas problematik.  

 

Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av hur de skapar en vårdrelation 

till manipulativa patienter med antisocial personlighetsstörning. 

 

Metod: En kvalitativ intervjustudie med fem psykiatrisjuksköterskor. Urvalet var heterogent 

med en jämn könsfördelning med tre män och två kvinnor. För att analysera datan användes 

en manifest innehållsanalys av kvalitativ karaktär (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Resultat: Det framkom i resultatet att det är mer komplicerat att skapa en vårdrelation med 

manipulativa patienter med en antisocial personlighetsstörning, än till patienter med andra 

diagnoser. För att en vårdrelation ska kunna skapas betonades vikten av att sjuksköterskan 

lärde sig att bemöta dessa patienters problematik. Fokus ska ligga på tydlighet, trygghet, tid 

och tålamod i mötet med patienten. 

 

Slutsats: Att skapa en vårdrelation till dessa patienter är både tidskrävande och kräver en god 

kompetens utav sjuksköterskan. Vikten av att sjuksköterskan innehar kunskap betonas, annars 

kan det skada både dem själva och patienten.  
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INLEDNING 

 

Intresset för ämnet väcktes eftersom båda författarna har erfarenhet av situationer med 

manipulativa patienter, både inom den psykiatriska vården men även inom den somatiska 

vården. Tidigare kunskap om bemötandet av en manipulativ patient är bristande och 

situationerna de har varit med om bidrog till en osäkerhet om hur de skulle hantera dem. I 

allmänsjuksköterskans framtida yrke kommer de att träffa på patienter med olika grader av 

manipulativa beteende. Dessa patienter ska allmänsjuksköterskan vårda och kunna skapa 

vårdande relationer till. Hur det går till är ingenting som betonas under 

sjuksköterskeutbildning men författarna anser att sjuksköterskor bör ha en tanke om hur de 

kan hantera patienternas beteende, då dessa patienter har en lika stor rätt att få ett bra 

bemötande och god vård. 

 

Då en del av problematiken hos patienter med en antisocialpersonlighetsstörning är ett 

manipulativt beteende valdes en inriktning på just manipulativa patienter med en antisocial 

personlighetsstörning (American Psychiatric Association, 2013). En ökad förståelse om 

bemötandet av manipulativa patienter ger allmänsjuksköterskan en möjlighet att bemöta dessa 

patienter på ett bättre sätt i den framtida yrkesrollen. 

 

BAKGRUND 

 
Enligt hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska sjuköterskan främja en god kontakt mellan 

patienten och sjukvårdspersonalen samt vårda alla patienter på lika villkor. Det kan 

kompliceras av patienternas olika diagnoser. Antisocial personlighetsstörning är en diagnos 

som kan finnas i alla vårdformer. Ett karakteristiskt drag som dessa patienter har är deras 

manipulativa beteende (American Psychiatric Association, 2013). Ett manipulativt beteende 

kan påverka sjuksköterskans arbete, bland annat skapandet av en vårdrelation. Det kan 

exempelvis ses i den rättspsykiatriska vården där dessa patienter ofta hamnar på grund utav 

sin oförmåga att följa regler och lagar (Coid & Ullrich, 2010; Allgulander, 2008).  

 

Antisocial personlighetsstörning 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) är en manual som används för 

att diagnostisera psykiska syndrom (Coid & Ullrich, 2010). Enligt DSM definieras en 

personlighetsstörning som ett kvarvarande mönster av avvikande beteende gentemot den 

sociala miljön (American Psychiatric Association, 2013). Mönstret är oföränderligt och kan 

ses i olika former av situationer eller sammanhang. Det varaktiga mönstret kan spåras tillbaka 

till personens pubertet eller till tidiga vuxenåren och kan inte förklaras till följd av någon 

annan psykisk eller somatisk sjukdom (ibid.). En precisering av en personlighetsstörning är en 

personlighet med omedgörliga eller överdrivet missanpassande karaktärsdrag (Emmelkamp & 

Henk Kamphuis, 2009). Personlighetsstörning är en kronisk störning i beteendet som 

framträder för första gången i tonåren och fortsätter sedan i det vuxna livet. Problemen 

uppkommer under mognaden till en vuxen individ där den egna identiteten och 

missbelåtenheten ger en bristande förmåga i att fungera tillsammans med andra människor 

(ibid.). 

 

Definitionen av en personlighetsstörning kan specificeras ytterligare till undergrupper, så 

kallade kluster (Emmelkamp & Henk Kamphuis, 2009). Antisocial personlighetsstörning 

tillhör undergruppen som benämns kluster B. Personlighetsstörningar som ingår i Kluster B 

har alla gemensamma nämnare som “dramatiska” och “oberäkneliga” personligheter (ibid.). 
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Vidare kommer diagnosen antisocial personlighetsstörning att förkortas ASPD, som är en 

vedertagen förkortning (Coid & Ullrich, 2010). Diagnosen ASPD kan inte sättas på en person 

under 18 år men det finns ofta evidens som tyder på att en uppförandestörning har debuterat 

redan innan 15 års ålder (Emmelkamp & Henk Kamphuis, 2009). Denna uppförandestörning 

yttrar sig genom svårigheter att anpassa sig till samhällets normer, med aggressivt beteende 

och kränkningar av andra människor (Levander, Alder, Gervert & Tuninger, 2008). Andra 

tendenser som är ett tidigt tecken på abnormt beteende är skolk, vandalism, stölder eller fysisk 

grymhet emot djur eller människor kan förekomma (Egidius, 2008). 

 

Vid diagnosen ASPD fortsätter symptomen på uppförandestörningen i de högre 

åldrarna(American Psychiatric Association, 2013). Dessa personer visar ofta en avsaknad av 

respekt för människor. Kränkningar av andras rättigheter är ett genomgående mönster. 

Exempelvis kan det ta sig i uttryck genom upprepade brottsliga företeelser då personen är 

oförmögen att anpassa sig efter lagar eller samhällets normer (ibid.). Deras bedrägliga och 

påträngande beteende, där de föraktar och utnyttjar andra människor, kan ha sin grund i den 

personliga vinningen men kan lika gärna bara vara för nöjes skull (Levander et al., 2008: 

Egidius, 2008). En person med ASPD saknar förmågan att bearbeta och bli berörd av känslor 

vilket leder till brist på empati för andra människor (Skårderud, Haugsgjerd & Stänicke, 

2010). Deras avsaknad av att kunna bearbeta känslor leder också till en outvecklad förmåga 

att känna rädsla, vilket ger en äventyrslysten livsstil där spänning och risktagande lockar dem 

(ibid.). 

 

Det oförändliga mönstret som också är genomgående för patienter med ASPD präglas av en 

irritabel och aggressiv personlighet med ett impulsivt handlande (American Psychiatric 

Association, 2013). Patienternas orealistiska självbild tillsammans med ett ansvarslöst 

beteende leder till att säkerheten hotas, både för personen själv och också för personer som 

finns i omgivningen (American Psychiatric Association, 2013; Levander et al., 2008). Efter 

ett handlande som skadar eller påverkar andra personer negativt finns en brist på ånger och 

skuld vilket kan te sig som ett hänsynslöst beteende (Levander et al., 2008; Egidius, 2008). 

Enligt Sjöström (2004) beskrivs patientklientelet som personer med en stor benägenhet att 

vara självupptagna. Beteendemönstret anses av dem själva vara normalt och de ser inte sitt 

beteende som problematiskt (Svenska psykiatri föreningen, 2010). Då sjukdomskänslan inte 

finns kontaktar de inte vården på grund av sin ASPD utan får kontakt med vården av andra 

skäl t.ex. vid somatiska sjukdomar, olika typer av sociala problem, missbruk eller önskemål 

om utskrivning av olika läkemedel (ibid.). 

 

Egidius (2008) beskriver att personer med ASPD reagera med ett impulsivt och aggressivt 

beteende, vilket kan uttryckas med våld som leder till en oförmåga att klara av normala 

arbets- och familjeförhållanden. Personer med ASPD kan nå en hög position då de har stark 

maktambition kombinerat med ett charmerande uppträdande (Skårderud, Haugsgjerd & 

Stänicke, 2010). Med hjälp av sin manipulativa förmåga kan de bli mycket framgångsrika i 

den sociala världen (Allgulander, 2008). Positionen blir dock oftast tillfällig när deras 

personlighet att vara ansvarlösa, aggressiva, hänsynslösa och oförutsägbara blir tydliga 

(Skårderud, Haugsgjerd & Stänicke, 2010). Forskning om riskfaktorer över att utveckla 

personlighetsstörningar är spretig där flera faktorer beaktas vid uppkomsten. Faktorerna kan 

vara arv, psykologiska och sociala förhållanden (ibid). Miljöns påverkan har inte utforskats 

tillräckligt mycket för att utesluta dess effekt (Krischer & Sevecke, 2008). 

 

Det finns inte heller några speciella läkemedel som är vetenskapligt tillförlitliga för patienter 

med personlighetsstörningar (Andersson Höglund & Hedman Ahlström, 2006; Emmelkamp 
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& Henk Kamphuis, 2009). Istället ges läkemedel endast i symptomlindrande syfte (Andersson 

Höglund & Hedman Ahlström, 2006). Den psykologiska behandlingen i form utav 

psykoterapi bedöms som olämplig då terapin anses vara ineffektiv för patienter med ASPD 

(Emmelkamp & Henk Kamphuis, 2009). Det finns dock andra metoder som kan användas till 

att förbättra deras tillvaro, exempelvis har metoder som motiverade samtal en bättre effekt för 

patienter med ASPD. Motivationen är extra viktig då de själva inte störs av 

personlighetsstörningen och därför inte heller söker hjälp för den. Är de motiverade till att 

förbättra sin sjukdom är de också mer mottagliga för behandling (ibid.). 

 

Psykopati 
En person med svåra symptom där alla kriterierna för ASPD är uppfyllda kan räknas till 

patientgruppen psykopater (Coid & Ullrich, 2010). Med andra ord kan en ASPD i en svår 

form benämnas som psykopati (Levander et al., 2008). Dessa patienter beskrivs som farliga, 

speciellt då de har en manipulativ förmåga i form utav att de är vältaliga, engagerade och 

charmiga (Ottosson & Ottosson, 2007; Hare, 2011). Psykopati är ett begrepp som med tiden 

har haft olika innebörder och numer har slutat att användas för att beskriva en 

beteendestörning på grund av sin dåliga klang (Näslund, 2004). Enligt den Svenska 

akademins ordlista (2013) definieras en psykopat istället endast som en person med ett 

medfött abnormt känslo- och viljeliv. Det finns även teorier kring att psykopati varken är en 

sjukdom eller ett symptom efter en skada och är därför inget som kan behandlas (Harris, Rice, 

Hilton, Lalumiere & Quinsey , 2007).  Idag finns ingen separat diagnoskod för psykopati i 

DSM och det kan därför inte klassas som en diagnos (Levander et al., 2008). Istället 

diagnotiseras personer med psykopatiska drag till diagnosen antisocial personlighetsstörning 

(American Psychiatric Association, 2013). Psykopati är dock ett uttryck som kan återfinnas i 

dagens litteratur bl.a. beskrivs syndromet i Psykologilexikonet (Egidius, 2008). Eftersom det 

inte finns en specifik definition över vad en psykopat egentligen är gör att bemötandet av 

dessa patienter blir invecklat och försvårar deras vård ytterligare (Salekin & Lynam, 2010).  

 

Manipulativitet 
Ett gemensamt beteende som genomlyser båda tillståndens symtombild är det manipulativa 

draget. Enligt den svenska akademins ordlista (2013) beskrivs begreppet manipulera som att 

omärkligt påverka eller styra något i en önskad riktning. Nyqvist Potter (2006) definierar 

begreppet som ett medvetet bedrägeri som används för den egna vinningen, utan åtanke över 

hur det påverkar personerna som manipuleras. Manipulationen genomförs genom olika 

strategier som gömmer de uppenbara baktankarna (ibid.). Den manipulativa personen hittar 

snabbt dina svagheter och utnyttjar dem utan att du hinner märka det (Hare, 2011). 

Förklädnaden av den manipulativa personens egentliga avsikt med handlingen gör att de kan 

spela på andra personers känslor genom att påverka deras förhoppningar och önskningarna 

(Nyqvist Potter, 2006). Manipulationen sker utan att personen som blir utsatt för den själv 

märker det vilket ger en sårbarhet (ibid.). Sårbarheten uppkommer hos den utsatta personen 

när denne inte vet om att den blir manipulerad och används av den personen som manipulerar 

för att få det önskvärda resultat denne är ute efter (Nyqvist Potter, 2006: Hare 2011). Ibland 

kan det till och med gå så långt att personer som utsätts för manipulation får en skev 

verklighetsuppfattning (Hare, 2011). Deras bild av verkligheten blir då så pass förvrängd att 

de upplever att den manipulatives bild av verkligheten blir den sanna verkligheten (ibid.). 

 

Rättspsykiatrisk vård 
Personer med ASPD eller psykopati har större benägenhet att utföra brott och är en vanlig 

diagnos inom rättspsykiatrin (Coid & Ullrich, 2010; Allgulander, 2008). Viktigt att poängtera 

är att inte alla personer med psykopati eller ASPD blir kriminella trots det aggressiva och 
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impulsiva beteendet med svårigheter att följa lagen (Allgulander, 2008). Många personer med 

denna problematik kommer med i kriminella kretsar där de senare kommer i kontakt med 

kriminalvården eller rättspsykiatrin (Hare, 2011). 

 

På en rättspsykiatrisk klinik vårdas patienten enligt antingen lagen om psykiatrisk tvångsvård 

(LPT) eller lagen om rättpsykiatrisk vård (LRV) (Allgulander, 2008). Dessa lagar är 

tilläggslagar som utgår i från hälso- och sjukvårdslagen för att försäkra att alla får rätt till 

vård, även de som i sin sjukdom inte väljer att uppsöka vården själv (Olofsson, 2008). 

Betydelsefullt att poängtera är att vården inte är ett straff, utan straffet för brottet är 

frihetberövandet i sig (Allgulander, 2008). Här förs därför en vård styrd av förordningar och 

som skyddas av lagar (Kristiansen & Strand, 2010). Dock fungerar vården på samma sätt som 

vid somatisk vård där vårdens innehåll utarbetars genom ett samarbete mellan landsting, 

kommuner och lokala chefer (ibid.). 

 

Patienterna väljer inte att söka vården av egen vilja inom rättspsykiatrin, vilket kan upplevas 

påtvingat (Olofsson, 2008). Att utföra vård emot deras vilja är ett hot emot patienternas egen 

värdighet och självbestämmande (Gustafsson, Wigerblad, & Lindwalls, 2013). Styrkor och 

färdigheter som krävs hos vårdpersonalen för att arbeta inom rättspsykiatrin är bland annat 

vikten av att kunna definiera gränser och inneha kompetens för god riskbedömning (Bowen & 

Mason, 2012). Samtidigt bör de ha en förmåga att inte döma, vara fördomsfria, ha förmåga att 

lyssna och skapa en god kommunikation med patienten (ibid.). Det är viktigt att vårdarna som 

arbetar inom rättspsykiatrin har balans emellan hur de bemöter personer med en psykisk 

ohälsa samtidigt som det finns ett riskmedvetande i sitt arbete (Kristiansen & Strand, 2010). 

För att det ska vara genomförbart och för att arbetsförhållandet ska vara så säkert som möjligt 

är det viktigt att vara medveten om de risker som finns för att förebygga farliga situationer 

som hot och våld (ibid.). 

 

Forskning på patienter inom kriminalvården tyder på att psykopati är den största faktorn för 

att förutse kriminella återfall, speciellt bland våldsbrott (Levander et al., 2008). Det är därför 

viktigt att arbeta förebyggande inom rättspsykiatrin då tendensen för återfall i de kriminella 

kretsarna är hög hos dessa patienter (Laurell & Dåderman, 2007). 

 

Sjuksköterskans roll 
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ligger till grund för sjuksköterskans arbete och är den 

lag som professionen utgår ifrån. Målet med lagen är att hela befolkningen ska ha rätt till god 

hälso- och sjukvård på lika villkor, samt att vården ska genomsyras av respekt för alla 

människors lika värde. Ett av kraven som definieras i lagen är bland annat att främja en god 

kontakt mellan patienten och sjukvårdspersonalen men även att ge respekt för patientens 

självbestämmande (HSL 2 §, 1982:763).  

 

Etiska riktlinjer över sjuksköterskans ansvarsområde är enligt International Council of Nurse 

(ICN:S) att främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom samt lindra lidande. Arbetet ska 

vara respektfullt och inte påverkas av kön, ålder, kultur, funktionsnedsättning eller sjukdom, 

social status, tro eller åsikter (Svensk sjuksköterskeföreningen, 2007). För att kunna bemöta 

och vårda personer med ASPD ställs således stora krav på sjuksköterskan, eftersom dessa 

personer inte har insikt i sin sjukdom, och på olika sätt vill påverka behandlingen så den 

gagnar dem och deras önskningar (Svenska psykiatriföreningen, 2006). De vill ha enkla 

behandlingsförslag och lösningar på problem där krav på ansvarstagande inte ställs (ibid.). 

Svårigheter ses även vid skapandet av en vårdrelation till patienter med ASPD då deras 

samarbetsvilja oftast inte finns (Perseius, 2010). Samarbetessvårigheterna gör det svårt för 
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vårdpersonal och närstående att bemöta och vårda dessa personer. Det krävs engagemang, 

uthållighet, tålamod och följsamhet av sjuksköterskan under mötet med patienter med 

diagnosen ASPD (ibid.). 

 

Behandling som ges i en miljö där sjukvårdspersonalen inte har eller endast har lite kontakt 

med patienten har ingen verkan (Emmelkamp & Henk Kamphuis, 2009). För att vården av 

patienten ska fortgå är det därför en förutsättning att patienterna har ett förtroende för 

vårdgivarna (Allgulander, 2008). Som sjuksköterska är det viktigt att se betydelsen av sig 

själv i vården. Det betyder att sjuksköterskan är sitt eget verktyg för att bygga upp en 

vårdrelation (ibid.). Att upprätthålla patienternas värdighet inom rättspsykiatrin och visa dem 

respekt är komplext men krävs för en vårdande relation (Gustafsson, Wigerblad, & Lindwalls, 

2013). Det fodras att vårdarna respekterar patienterna trots att deras handlingar upplevs som 

bisarra och oacceptabla (ibid.). För att det ska kunna genomföras finns en värdegrund inom 

svensk rättspsykiatri: “Att se människan bakom brottet” (Allgulander, 2008 s. 291).  

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Intervjustudien är baserad på en vårdvetenskaplig grund som har människans unika 

upplevelser i centrum (Dahlberg & Segesten, 2010). Vetenskapen fokuserar på att vårda 

människan till upplevelse av hälsa samt att klara av sina små och stora livsprojekt. Hälsa har 

en komplex och individuell innebörd. Sjuksköterskans och vårdandets mål är att vårda emot 

hälsa och välbefinnande samt lindra lidande. För att kunna vårda emot hälsa krävs det att 

vårdaren skapar en förståelse för hur hälsa skildras av just den unika individen. Hälsans 

betydelse för den unika individen kan vårdaren nå med hjälp av att skapa en relation där 

respekt, tillit och trygghet finns. I denna relation skapas en möjlighet att nå in i patientens 

livsvärld och därifrån förstå hälsans komplexa betydelse för just denna individ. Denna relation 

är en viktig faktor för att kunna uppfylla vårdandets mål. Sjuksköterskan får utifrån ett 

livsvärldsperspektiv en större förutsättning att på bästa sätt kunna vårda patienten till hälsa 

och undvika lidande (ibid.). 

 

Livsvärld 
Att inta ett livsvärldsperspektiv är att förstå patientens unika syn på hälsa, lidande och 

välbefinnande i sin livssituation (Dahlberg & Segesten, 2010). Livsvärlden är ett uttryck som 

beaktar hur individen erfar sin värld och livssituation. Sjukdomsbilden kan påverka patientens 

verklighetsuppfattning på ett skevt sätt gentemot den verklighetsuppfattningen som vården 

besitter (Hare, 2011). Återfinns en förståelse för den uppfattningen blir det också lättare att 

möta dessa patienter (Dahlberg & Segesten, 2010).  Med livsvärlden i fokus skapas en större 

förståelse över manipulativa patienter med ASPD och deras livssituation. Denna förståelse 

måste beaktas för att kunna vårda dem på bästa sätt utifrån deras livsvärld (ibid.).    
 

Lidande 
Människors upplevelse av lidande påverkar deras förhållande till begreppet hälsa (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Då personer med ASPD saknar sjukdomsinsikt upplever de inte sitt 

sjukdomslidande på samma sätt som personer med andra psykiska sjukdomar. Dock påverkar 

sjukdomen deras livssituation vilket istället kan ge ett livsslidande (ibid.). Risken för 

vårdlidande ökar även hos personer med denna psykiska problematik då de saknar förståelse 

för varför de vårdas (Hare, 2011). Situationen kan påverka deras subjektivitet då de känner sig 

åtsidosatta och upplever att ingen lyssnar på dem (Dahlberg & Segesten, 2010). Lidande 

handlar dock inte bara om personens uppvisade yttringar utan är även en inre process som inte 

alltid syns utåt (Wiklund, 2003). Lidande är ett viktigt begrepp som sjuksköterskan ska beakta 
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genom att lindra patienters lidande. Genom att vara tillgänglig och närvarande kan vårdaren 

bekräfta patienten för att hjälpa dem att se sitt lidande och förstå sin situation på ett nytt sätt 

(svensk sjuksköterskeföreningen, 2010). 

 

Vårdrelation 
Relationer mellan individer tillhör det mellanmänskliga samspelet och är viktigt för att 

människan ska uppleva hälsa. I en vårdrelation kan patienten uttrycka sina behov och sätta ord 

på sina problem samtidigt som det är där vårdandet äger rum (Wiklund, 2003). Denna 

mellanmänskliga relation bygger på patientens och vårdarens tidigare möten och parternas 

förmåga att samtala med varandra (Dahlberg & Segesten, 2010). I en vårdande relation ligger 

vikten på att ha en balans mellan den medicinska vetenskapen och patientens livsvärld, där 

fokus är patientens upplevelser av hälsa, lidande och vård. Öppen och följsam hållning i 

relationen är en nödvändighet för att patienten ska kunna känna sig delaktig och respekterad i 

vårdprocessen. Till gagn för att skapa en vårdande relation är att båda parterna är aktiva vid 

mötet, samt att det finns en ömsesidig tillit till varandra (ibid.). 

 

Att skapa en vårdrelation till manipulativa patienter med ASPD ses som svårt, då 

sjukdomsinsikten är bristande vilket leder till att förståelsen för behandlingen och vården inte 

finns (Hare, 2011). Okunskap om den manipulativa förmågan hos patienter med ASPD kan 

leda till en vårdrelation där vårdare och patient istället bli privata vilket bidrar till lidande 

(Hare, 2011; Dahlberg & Segesten, 2010). Balansen mellan om en relation är privat eller 

professionell är hårfin. Det krävs därför följsamhet och reflektion för att inte relationen ska 

övergå till privat (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

I dagens forskning finns en viss oenighet om vad som orsakar ASPD. Det diskuteras 

fortfarande om vilka faktorer som influerar till tillståndet samt dess påverkan på individen. 

Riktlinjerna om bemötandet av patienter med denna sjukdom ändras fortfarande vilket kan ge 

en osäkerhet vid vården av dessa patienter (Hare, 2011). När det gäller behandlingen av 

patienter med denna problematik finns det inga direkta direktiv med klar evidens. Dock kan 

en positiv effekt utläsas från de patienter som haft en god relation med sina vårdgivare 

(Emmelkamp & Henk Kamphuis, 2009; Allgulander, 2008).  

 

Genomgående för både ASPD och psykopati är den manipulativa förmågan. Då psykopati inte 

är en accepterad diagnos kommer fokus vara på patienter med ASPD och deras manipulativa 

drag. Den generella osäkerheten som finns vid bemötandet av dessa patienter ökar risken för 

att som sjuksköterska bli sårbar och faran för att bli manipulerad ökar (Hare, 2011). Vid 

manipulation försvinner professionaliteten och vårdrelationen riskerar att gå från att vara 

personlig till privat. Det komplicerar vården samtidigt som det kan leda till ett lidande både 

hos patienten och vårdare (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Frågan är hur en vårdande relation kan byggas upp med patienter med manipulativa 

egenskaper. Hur skall sjuksköterskan bemöta dessa patienter då risken är stor att bli 

manipulerad (Levander et al., 2008)? Enligt 2 § av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) har 

alla människor rätt till lika vård trots sjukdomsbakgrund. För att det ska vara genomförbart 

behöver sjuksköterskan främja en god kontakt med patienten, vilket även är förankrat i lagen 

(HSL, 2 § 1982:763). Kunskap behövs om hur sjuksköterskan ska förhålla sig till de 

manipulativa dragen hos patienter med ASPD såväl för allmänsjuksköterskan som för 

specialistsjuksköterskan då dessa patienter kan förekommer inom sjukvårdens alla områden. 
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Ämnet kan också vara av vikt för allmänsjuksköterskan då arbete inom den rättspsykiatriska 

vården är en möjlig arbetsplats även om det rekommenderas specialistutbildning.  

 

I sjuksköterskans ansvarsområde anges att denne ska främja och återställa hälsa samt lindra 

lidande för patienter oberoende hur patienten beter sig (Svensk sjuksköterskeföreningen, 

2010). Vikten av att kunna vårda med hälsa som mål utgår således ifrån att skapa en vårdande 

relation (ibid.). Tanken med intervjustudien är därför att undersöka hur en vårdande relation 

kan skapas med manipulativa patienter med ASPD. 

 

SYFTE 

 

Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av hur de skapar en vårdrelation till 

manipulativa patienter med antisocial personlighetsstörning. 

 

METOD 
 

Intervjustudien grundade sig på en kvalitativ induktiv ansats. Den kvalitativa ansatsen hade 

valts eftersom analysen grundar sig på informanternas berättelser om deras upplevelser av 

fenomenet (Polit & Beck, 2011). Intervjustudien utgick ifrån informanternas subjektiva 

upplevelser och erfarenheter vilket gjorde att en kvalitativ ansats var lämpad eftersom det gav 

en ökad förståelse för individens upplevelser (Friberg, 2012; Polit & Beck, 2011). Den 

subjektiva synen gav en större insyn i deltagarnas livsvärld och handlade om att förstå 

fenomenet utifrån hur det beskrivs (Polit och Beck, 2011). Intervjustudien fokuserades på 

sjuksköterskornas berättelser för att få en ökad förståelse av att vårda manipulativa patienter 

med ASPD.    

 

Datainsamling 

Den insamlade datan grundade sig på intervjuer med fem psykiatrisjuksköterskor som 

arbetade inom rättspsykiatrin.  

 

Urvalsförfarande 

Inklusionskriterierna var att informanterna skulle vara utbildade sjuksköterskor, arbeta inom 

rättspsykiatrin, vara över 25 år samt ha minst två års erfarenhet av psykiatrisk vård till 

manipulativa patienter med ASPD. Dessa inklusionskriterier valdes för att svara an på syftet, 

då patienter med denna diagnos påträffas i stor utsträckning inom rättspsykiatrin. Att 

informanterna skulle vara över 25 år grundades på att en utbildad allmänsjuksköterska med 

två års erfarenhet av att vårda dessa patienter har i regel en ålder över 25 år. Att informanterna 

skulle ha två års erfarenhet var för att de inte skulle var nya inom området utan ha kunskap 

och erfarenhet som kunde underlätta för oerfarna sjuksköterskor. Exklusionskriterierna var 

anställning som timvikarie eller icke svensktalande. Timvikarier exkluderades då de inte hade 

en kontinuerlig kontakt med patienterna vilket kunde påverka skapandet av en vårdrelation. 

Icke svensktalande uteslöts för att undvika språkliga felkällor.  

 

Informanterna söktes genom skriftlig kontakt med en verksamhetschef på en rättspsykiatrisk 

klinik (bilaga 2). Verksamhetschefen kontaktade sedan en avdelningschef som visade intresse 

för intervjustudien och agerade som en nyckelperson i urvalsförförandet. Denne fann fem 

frivilliga informanter som ville delta och uppfyllde inklusionskriterierna. Det visade sig att 

samtliga informanterna var utbildade psykiatrisjuksköterskor trots att det inte var ett 

inklusionskriterie. Det slutgiltiga urvalet ansågs endast positivt för resultatet då utbildade 

psykiatrisjuksköterskor har en djupare förståelse och kunskap inom ämnet. Deras kunskap kan 
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underlätta allmänsjuksköterskans arbete med dessa patienter vilket var avsikten med denna 

intervjustudie.  

 

Nyckelpersonen förmedlade namn på de personerna som hade visat intresse för 

intervjustudien och reserverade arbetstid för intervjuerna. Ett informationsbrev skickades ut 

till samtliga informanter om intervjun och hur den skulle genomföras (bilaga 3). Denna 

information framfördes även muntligt och skriftligt till informanterna innan intervjun. 

Informanterna fick även godkänna sin medverkan skriftligt innan intervjun påbörjades.    

 

Urvalet var ett bekvämlighetsurval då informanterna bestod utav personer som fanns 

tillgängliga (Trost, 2010). Urvalet var ändamålsenligt då informanterna var specialutbildade 

psykiatrisjuksköterskor som arbetade inom rättspsykiatrin och hade erfarenheter att vårda 

manipulativa patienter med ASPD, som intervjustudien inriktar sig på (ibid.). Urvalet var 

heterogent, det vill säga inkluderade både män och kvinnor (Trost, 2010). Ett heterogent urval 

antogs då sjuksköterskor av båda könen möter dessa patienter, samtidigt som ett heterogent 

urval undvek ett genusperspektiv (ibid.). Av den anledningen ansågs inte sjuksköterskans kön 

påverka upplevelsen av fenomenet.  

 

På intervjudagen var en av de planerade informanterna sjuk och därav uppkom ett bortfall. 

Nyckelpersonen ersatte bortfallet samma dag med en ny frivillig informant som uppfyllde 

inklusions. Det visade sig att även denne informant var utbildad psykiatrisjuksköterska.  

 

Informanter 

Alla fem informanterna som deltog var specialistutbildade psykiatrisjuksköterskor. Samtliga 

hade flera års erfarenhet av att vårda patienter med ASPD. Trots ett bekvämlighetsurval var 

informanterna ifrån olika rättspsykiatriska avdelningar. Åldern på informanterna varierade 

mellan 35- 41 år. Könsfördelningen var jämnt fördelad då tre av informanterna var män och 

två av informanter var kvinnor. 

 

Intervju 

Intervjuerna genomfördes i en angränsande lokal till informanternas arbetsplats. Intervjuerna 

skedde på informanternas arbetstid i samrådan med verksamhetschefen och respektive 

avdelningschefer. Intervjuformen som användes var av semistrukturerad art, det vill säga att 

det var öppet ställda frågor om området som i förväg hade valts att belysas (Trost, 2010). Mer 

specifika följdfrågor kunde komma efter hand för att ringa in ämnet ytterligare (ibid.). 

Frågorna som ställdes finns som en intervjuguide i bilaga 4. Intervjuerna tog mellan 30 - 55 

minuter och genomfördes enskilt med varje informant. Källtriangulering användes då 

intervjuerna genomfördes individuellt om samma fenomen (Polit & Beck, 2011). Det betyder 

att samtliga informanterna fick samma semistrukturerade frågor att svara på (ibid.). Båda 

författarna deltog vid intervjuerna där den ene förde samtalet, samtidigt som den andre ställde 

tilläggande följdfrågor vid oklara svar eller begrepp som kommit fram under intervjun. För att 

inte missa viktig information av det som sas gjordes en ljudinspelning av alla intervjuerna, 

vilket informanterna fick godkänna både muntligt och skriftligt innan intervjuerna (Trost, 

2010). 

 

Analys 
Analysmetoden som användes för att analysera datan var en kvalitativ innehållsanalys 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Denna analys användes då intervjustudien utgår 

ifrån mönstren i informanternas berättelser om deras upplevelser av att bemöta manipulativa 
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patienter med ASPD. En manifest innehållsanalys valdes då syftet var att beskriva 

informanternas upplevelser och inte att tolka dem (ibid.).  

 

De inspelande datan ifrån intervjuerna transkriberades av författarna. Efter transkriberingen 

lästes intervjuerna, var för sig, ett flertal gånger för att få en förståelse av vad de handlade om. 

Under läsningen togs relevanta meningsenheter ut som svarade an på syftet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Dessa meningsenheter diskuterades sedan av båda författarna där 

de jämförde och diskuterade de uttagna meningsenheterna. Det visade sig att 

meningsenheterna som valts överensstämde. De utvalda meningsenheterna kondenserades och 

försågs med en kod som speglade meningsenhetens innehåll. Koderna användes sedan för att 

hitta likheter mellan meningsenheterna. Utifrån dessa liknande koder fördes 

meningsenheterna samman för att bilda underkategorier och kategorier (ibid.). Kategorierna 

bildade tillsammans en ökad kunskap om att vårda manipulativa patienter med ASPD som 

presenteras i tabell 2. Step-wise replication användes vilket betyder att analysen först gjordes 

individuellt för att minska påverkan av den andres analys för att sedan jämföras tillsammans 

(Polit & Beck, 2011). 

 

I tabell 1visas ett exempel på en kvalitativ innehållsanalys där meningsenheter ifrån 

intervjuerna har kondensera för att få fram olika kategorier. 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Sen måste man, måste 

man, man kan inte 

svänga å vända å vrida 

och va så en vecka å sen 

är man mer medgörlig 

en annan vecka. För då 

kommer man ofta i att 

man blir utnyttjad eller 

på något vis så backar 

dem, så att dem behöver 

en person som står kvar 

även när det blåser lite.” 

Man kan inte vända 

och vrida, att man är 

så en vecka och mer 

medgörlig en vecka. 

Då kommer man 

oftast bli utnyttjad 

eller så backar dem. 

De behöver en 

person som står kvar. 

Tydligt 

bemötande 

som ger 

trygghet   

Fyrkantigt 

bemötande 
Tydlighet 

i vården 

Tabell 1. Exempel på kvalitativ innehållsanalys av intervjumaterialet.  

 

Etiska överväganden 
Intervjustudien genomfördes för att kunna underlätta sjuksköterskornas arbete och öka 

förståelsen om att skapa en vårdrelation till manipulativa patienter med ASPD. I 

förlängningen kan det även ge ett bättre bemötande till dessa patienter vilket leder till en 

möjlighet att förbättra vården för dem. För att kontrollera och försäkra sig om att 

intervjustudien följde de etiska aspekterna gjordes en egengranskning av författarna (Akademi 

Sydost Etikprövningskommitté, 2013). Egengranskningen finns bifogad i bilaga 1 och 

resulterade i att ingen ytterligare etisk granskning behövde genomföras (ibid.). 

 

Intervjuerna genomfördes utifrån de etiska aspekterna som finns beskrivna i 

Helsingforsdeklarationen (2008). De etiska aspekterna som togs hänsyn till att uppfylla var 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Det genomfördes genom att 

ge tydlig information om intervjustudiens syfte till informanterna, både muntligt och skriftligt. 
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Informanterna gav sitt samtycke för att delta, även det både muntligt och skriftligt. De fick 

information och var medvetna om att de kunde avbryta intervjun eller medverkan i 

intervjustudien när som helst utan att behöva ange någon anledning. All information som 

framkom avidentifierades och det utlovades konfidentialitet till informanterna. Det genom att 

förvara och använda materialet informanterna delgivit på ett säkert sätt där endast författarna 

hade tillgång till materialet. Tystnadsplikt och handlingssekretess följdes och denna är 

livslång. Informationen som framkom användes på ett sätt som beaktade informanternas 

värdighet och integritet. Nyttjandekravet uppfylldes då data som kommit fram i intervjuerna 

endast användes till denna intervjustudie för att sedan kasseras (ibid.). 

 

För att få ett relevant resultat krävdes ett öppet förhållningssätt under arbetets gång (Nyström, 

2012). Författarnas var medvetna om sin egen förförståelse vilket beaktades under analysens 

gång (Axelsson, 2012). Genom att de diskuterade sin förförståelse med varandra var det 

lättare att lägga den åt sidan under genomförandet av intervjustudien (ibid.). Vetskapen om 

den egna förförståelsen var en förutsättning för att kunna samla in data och analysera den så 

förutsättningslöst som möjligt (Nyström, 2012). Resultatet som framkom under intervjuerna 

redovisades utan att medvetet vinklas åt något håll.   

 

RESULTAT 
 

Alla fem informanterna hade någon gång utsatts för manipulation. Hur de hade blivit 

manipulerade och i vilka situationer var olika, men det framgick att manipulativa patienter 

med ASPD kunde manipulera om det mesta. Det framkom att det var dessa patienters 

manipulativa beteende samt deras impulsiva och aggressiva egenskaper som försvårade 

skapandet av en vårdande relation till dem. Det framhölls att det var lika viktigt att bemöta 

manipulativa patienter med ASPD med respekt och med värdighet som andra patienter. Dock bör 
bemötandet till dessa patienter, enligt informanterna, fokusera på tydlighet, trygghet, tid och 

tålamod för att en god vårdrelation ska kunna skapas. Begreppen tid, tålamod, trygghet och 

tydlighet beskrevs i alla fem intervjuerna som grundstenarna för att kunna skapa en god 

vårdrelation. Informanterna uttryckte det till och med som omöjligt att skapa en hållbar 

vårdrelation utan dessa begrepp.  

 

Vid den kvalitativa innehållsanalysen av intervjuerna, som syftade till att undersöka 

informanternas upplevelse av hur de skapar en vårdrelation till manipulativa patienter med 

ASPD, framkom tre kategorier samt nio underkategorier som redovisas i tabell 2.  

Kategorier Underkategorier 

 Tydlighet i vården   Fyrkantigt bemötande 

 En enad personalgrupp 

 Patientens delaktighet 

 Kommunikationsteknik 

 Tid och tålamod  Vårdrelation som fodrar tid 

 Långsiktiga mål för förändring 

 Trygghet i sitt yrkesutövande  Erfarenhet av mötet 

 Sjuksköterskans förhållningssätt 

 Vikten av personalgruppen 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier som framkom efter innehållsanalysen. 
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Tydlighet i vården  

Manipulativa patienter med ASPD ska vårdas med samma goda bemötande som ges till alla 

patienter, men med en större tydlighet.  Det var därför viktigt att sätta tydliga ramar för 

vården och sedan stå fast vid dem utan att påverkas av patientens manipulation. För att det ska 

vara möjligt var det viktigt att ha en enad personalgrupp där alla följde de uppsatta riktlinjerna 

kring patienten, samt att patienten var delaktig i gränserna som sattes.  

 

Fyrkantig bemötande  

Alla informanter var enade om att bemötandet till manipulativa patienter med ASPD krävde 

en större tydlighet än till andra patienter. Informanterna poängterade vikten av att inte bemöta 

dessa patienter på ett sämre sätt, trots att de kunde behandla vårdpersonalen illa på grund av 

sin brist på empati.  

 

“Respekt och värme, alla får samma möjlighet. Det finns vinster om man möter 

en person på ett varmt sätt. Även om man blir bemött med hårda ord och ilska” 

(Intervju 2). 

 

Alla informanter talade om vikten av att sätt upp regler och sedan hålla dessa. Eftersom 

manipulativa patienter med ASPD hade svårt att anpassa sig till de regler och gränser som 

sattes, kunde sjuksköterskan inte lita på att patienterna följde reglerna som satts i vården. I sin 

tur försvårade det skapandet av en vårdrelation. Samtliga informanter betonade att en tydlig 

struktur i vardagen underlättade vården av dessa patienter, eftersom manipulation förebyggdes 

och onödiga konfrontationer undveks. Manipulativa patienter med ASPD ansåg ofta att de 

hade rätt att göra saker på det sättet de själva ville, då regler och gränser inte gällde dem. Det 

framkom dock i alla intervjuer att patienterna kunde lära sig att följa de uppsatta reglerna om 

vårdpersonalen var tydlig och höll på det som sagts. 

 

“De kan lära sig att anpassa sig till de reglerna. Lära sig vad som gäller.” 

(Intervju 1). 

 

Informanterna beskrev att det inte spelade någon roll hur mycket sjuksköterskan gav dessa 

patienter, utan att det väsentliga var att de gav dem lika mycket som alla andra och höll denna 

gräns. De beskrev att patienter med ASPD inte borde ha mer fördelar på avdelningen än andra 

patienter då det påverkade deras sjukdomsbild negativt. Anledningen var att de fick igenom 

sin manipulation samtidigt som de aldrig skulle nöja sig med de fördelar som de fått. 

Mottsatsen belystes även med att andra patienter på avdelningen inte borde ha fördelar 

gentemot patienter med ASPD, vilka då kunde känna sig kränkta av att inte ha samma 

fördelar. Enligt informanterna var det en fördel att ha generella regler på avdelningen, 

eftersom det blev tydligare och underlättade skapandet av gränser som lättare respekterades. 

 

“Man gör ju inte en antisocial person nöjd genom att ge den lite mer än någon 

annan. För då växer bara de i sin narcissism och då blir det... Då ska de ha 

ännu mer, för då blir det ju ändå, mer kränkta”. (Intervju 1).  

 

Förhållningssättet med bestämda regler och gränser benämndes av samtliga informanter som 

ett sätt att vara fyrkantig i sitt bemötande till manipulativa patienter med ASPD. Samtliga 

informanter beskrev ytterligare att den fyrkantiga miljön, som skapades utifrån ett fyrkantigt 

bemötande gjorde att patienternas manipulativa beteende lättare kunde observeras och 

förebyggas. Fyrkantiga miljöer gjorde att patienterna tillslut insåg att det inte fungerade att 

manipulera inom denna ”fyrkant” och att det då inte gav patienten den utdelning som de 
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önskade. Alla fem informanterna förklarade att fyrkantigheten i bemötandet och miljön gav en 

tydlighet som var lättare för patienten att acceptera, vilket gav en lugnare patient och en 

tryggare miljö på avdelningen för patienten, vårdpersonalen och medpatienterna.  

 

“Ju mindre som finns att ifrågasätta eller manipulera kring, desto bättre. Då ser 

man ju tydligare om någon håller på att försöka” (Intervju 2).  

 

En enad personalgrupp  

Fyra av informanterna poängterade vikten av att vårdpersonalen stod fast vid de satta 

gränserna. De beskrev att om alla i personalgruppen stod fast vid de satta gränserna, minskade 

risken för att den enskilde vårdpersonalen kom i osämja med patienten. Om hela 

personalgruppen stod enad vid de satta gränserna, ökade dessutom tydlighet gentemot 

patienterna. Informanterna betonade vikten av att alltid hålla en enad linje i personalgruppen, 

då dessa patienter hela tiden testade om vårdpersonalen menade vad de sa. Om en vårdare 

ändrade sig ansågs denne som mindre trovärdig i patientens ögon. Därmed ökade risken för 

att patienten senare skulle utnyttja det emot vårdpersonalen, vilket påverkade skapandet av 

vårdrelationen negativt. 

 

“Men det är ju att stå fast, aldrig liksom, att aldrig gå med i deras 

manipulation. För det är ju ett test många gånger från deras sida att man 

verkligen menar det man säger. Och att stå kvar och alltid finnas där även när 

man blir både god och ond och allt vad man kan bli. Att man står fast och är 

den man är liksom, då är man rätt fyrkantig” (Intervju 1).  

 

I samtliga intervjuer belystes att ett fyrkantigt bemötande med en klar tydlighet skulle speglas 

i hela personalgruppen. De beskrev vikten av att alla i personalgruppen arbetade emot samma 

mål och höll sig inom ramarna om vad som bestämdes runt patienten. Alla informanterna 

menade att kommunikationen och sammanhållningen i personalgruppen var en viktig 

grundsten för att kunna vårda patienten emot samma mål och undvika manipulation. Om inte 

personalgruppen hade ett bra samarbete, utan var splittrade, blev det lättare för patienter med 

ASPD att manipulera och få igenom sina mål för egen vinning. Informanterna påpekade att 

endast ett fåtal personer borde ha den nära kontakten i vården av manipulativa patienter med 

ASPD, eftersom det underlättade ett fyrkantigt vårdande runt patienten. Dessutom blev det 

enklare att ha en enad personalgrupp med ett mindre antal involverade personer. 

 

“Antisociala patienter har behov av tydlighet, kontinuitet och kommunikation 

mellan personalen och sådär.” (Intervju 4).  

 

För att upprätthålla en enad personalgrupp beskrev fyra av informanterna vikten av att inte stå 

själv bakom sina beslut till manipulativa patienter med ASPD. Eftersom dessa patienter hade 

en tendens att ändra innehållet i det som sagts eller beslutats, beskrev fyra av informanterna 

att det kunde motverkas genom att vara två vårdare i mötet. Informanterna förklarade att det 

underlättade att alltid ha ett vittne som kunde intyga vad som hade sagts i mötet. Tvåsamheten 

i mötet underlättade en tydligare kommunikation mellan patient och vårdpersonal, samtidigt 

som det förebyggde att patienten använde sin manipulation och spelade ut vårdpersonalen 

emot varandra. 

 

“I stora drag är det ju att vara två i mötet. Två i planering. Att man helt enkelt 

jobbar två emot en va. Det tror jag är väldigt viktigt. För då undviker man både 

missförstånd och en viss manipulation.” (Intervju 3) 
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Patientens delaktighet 

Informanterna beskrev att det var gynnsamt för skapandet av vårdrelationer att patienterna var 

delaktiga i besluten. Ett exempel var att ha en skriftlig överenskommelse av gränserna där det 

tydligt framkom vad som gällde.  För att kunna skapa gränser som patienten respekterade, 

underlättade det om patienten kände sig delaktig i sin vård. Delaktigheten understödde 

vårdprocessen för dessa patienter och sjuksköterskan skulle alltid sträva efter att patienten 

skulle vara delaktig. För att delaktighet skulle vara möjligt måste patienten vara motiverad till 

att ändra sitt beteende. Trots vikten av att sätta tydliga gränser belyste alla fem informanterna 

att sjuksköterskan skulle vara noga när gränser sattes så att de inte kränkte patienten. Risken 

för kränkning minskade genom att sjuksköterskan motiverade och skapade en förståelse hos 

patienten om varför gränserna sattes samt att patienten var delaktig i besluten i den grad det 

var möjligt.  

 

“För att dom nöjer sig inte med att du sätter en gräns, utan varför sätter du 

denna gränsen?” (Intervju 4).  

 

Kommunikationsteknik  

När alla fem informanterna förklarade hur skapandet av en vårdrelation med trygghet, tillit 

och trovärdighet gick till i praktiken återkom alla informanter till svaret att vara rak, tydlig 

och ärlig. Informanterna beskrev hur manipulativa patienter med ASPD genomskådade 

halvsanningar direkt, och att sjuksköterskan alltid tjänade på att berätta sanningen, även om 

det gav en sämre reaktion hos patienten till en början. Det var viktigt att hålla fast vid det som 

sagts, trots att det kunde leda till ett aggressivt och hotfullt beteende. Det gav en större 

trovärdighet till att det som sagts var rätt och sanningsenligt.  

 

“Det är så man får göra många gånger och det måste man hålla fast vid även 

när det blir jobbigt, det kanske blir i form utav hot och utåtagerande och gap 

och skrik, måste man hålla till det. Sen får det rusa över och så får de vara arga 

och frustrerade.” (Intervju 5). 

 

För att hålla tydliga gränser vid vårdandet av manipulativa patienter med ASPD beskrev alla 

fem informanterna att det var viktigt att inte svara med osäkerhet. Informanterna beskrev att 

osäkerheten kunde göra att patienten vände det osäkra svaret till ett svar som gagnade dem. 

Därför beskrev informanterna att det ibland kunde underlätta att vid mötet med dessa patienter 

hellre lyssna än att tala. Om sjuksköterskan valde att tala i mötet med patienten belyste alla 

fem informanterna vikten av att vara tydlig i sina svar. Denna tydlighet i svaren innebar att 

sjuksköterskan svarade nej när det var ett nej. Rådde det däremot osäkerhet i frågan tog 

sjuksköterskan reda på svaret innan patienten gavs besked. Informanterna berättade att ett 

nekande svar på en fråga kunde leda till konfrontationer och ilska, men menade att 

sjuksköterskan trots det skulle stå fast vid sitt svar. Det beskrevs vidare att ett nej på en fråga 

alltid kunde ändras till ett ja, men inte tvärtom. Fyra av informanterna hävdade därför att 

sjuksköterskan inte skulle svara ja på en fråga i första hand.  

 

“Att man inte säger JA. Aldrig JA! Alltså bättre att inte svara på en fråga man 

inte är säker på utan jag tar med mig frågan. Skriv ner din fråga så tar jag med 

den så kommer du få svar när jag tagit reda på detta.” (Intervju 4). 

 

Manipulativa patienter med ASPD manipulerar i regel utifrån sin oftast goda verbala förmåga. 

Alla fem informanterna påtalade vikten av att sjuksköterskan svarar an på denna förmåga, 
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genom att ställa följdfrågor istället för att ge svar på de manipulativa patienternas frågor. 

Informanterna var enade om att följdfrågor gjorde att sjuksköterskan undvek 

missuppfattningar och manipulation. En av dessa informanter uttryckte samtidigt att 

följdfrågorna kunde leda till att patienten själv fann svar på sin fråga och att de dessutom 

bidrog till att skapa ett djupare samtal. På så vis minskas också risken för att kränka dem och 

att säga något som kan bli fel. Informanterna påtalade också att sjuksköterskan kunde använda 

motfrågor för att se om patienternas berättelser var sammanhängande och trovärdiga. 

 

“Utan vi ställer motfrågor hela tiden så att vi testar deras teorier. Och då 

märker man, svävar de ut och blir större och man hittar på mer och mer 

ursäkter så blir det inte en så trovärdig diskussion ju.“ (Intervju 3). 

 

Informanterna beskrev att sjusköterskan inte hade möjlighet att avsätta obegränsad tid för att 

samtala med manipulativa patienter med ASPD. Av den anledningen ansåg informanterna att 

det var viktigt att tidsbegränsa tiden som de kunde lyssna på patienten. Vidare menade 

informanterna att ett långt samtal kunde trötta ut lyssnaren så att denne tappade fokus, vilket 

ledde till att sjuksköterskan inte orkade upprätthålla ett aktivt lyssnande. Patienterna 

observerade det och såg istället samtalet som en möjlighet att manipulera. Hade 

sjuksköterskan istället avsatt en viss tid för samtalet kunde denne lättare upprätthålla ett aktivt 

lyssnande, vilket gav patienten möjlighet att uttrycka sina känslor och egna upplevelser. Att 

sjuksköterskan visade ett intresse och engagemang ledde till att patienten kände sig sedd och 

bekräftad, vilket i sin tur kunde främja en vårdande relation. 

 

“Att begränsa tiden är också viktigt, att inte låta dem prata så att det liksom blir 

till den nivån att man blir helt utmattad och tillslut går man med på allt!” 

(Intervju 4)   

 

Patienterna var skickliga på att hitta argument för att kunna överskrida de satta gränserna, för 

den egna viningens skull. Det påverkade ofta deras sjukdom negativt. Det framkom att det 

inte var någon mening att gå in i en argumentation med patienter med ASPD. Det tärde ofta 

sjuksköterskan på energi eftersom denne inte kunde vinna dessa argumentationer. Istället 

kunde argumentationen påverka vårdrelationen negativt genom att stämningen emellan 

sjuksköterskan och patienten kunde bli spänd och tilliten till sjuksköterskan kunde 

ifrågasättas. Det beskrevs av informanterna att manipulativa patienter med ASPD hade en 

förmåga att se runt de satta gränserna och hittade där med svagheter i besluten som de sedan 

kunde argumentera emot. Av den anledningen var det viktigt att det fanns en tydlig 

motivering till de satta besluten och att vårdpersonalen höll fast vid dessa beslut.  

 

“Det finns ju den här gråzonen och grå skalan som kan vara svår. Om jag har 

två såna varför får jag inte ha tre då. Nej men vi har två här, man kan inte 

motivera allting, så det är två som gäller” (Intervju 1). 

 
Tid och tålamod 

Att skapa en vårdrelation till manipulativa patienter med ASPD sågs som mer tidskrävande än 

till patienter med andra diagnoser. Vården av dessa patienter fodrade tålamod då långsiktiga 

mål behövdes för att få en varaktig förändring av deras beteende. 

Vårdrelation som fordrar tid 

Resultatet av analysen visade att det som skiljde skapandet av en vårdrelation med dessa 

patienter från andra var tiden. Det ansågs vara mer tidskrävande att skapa en hållbar 

vårdrelation till en manipulativ patient med ASPD. Det var inte enbart tidskrävande för 
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patienten att bygga upp en tillitsfull relation, utan i lika hög grad viktig för sjuksköterskan. 

Tiden gav sjuksköterskan en möjlighet att lära känna patienten och få tillit till deras förmågor. 

 

“Jag skulle nog vilja säga att det är en längre process än med andra 

patientgrupper.” (Intervju 2). 

 

Informanterna nämnde att det hos oerfarna sjuksköterskor fanns en press ifrån utbildningen att 

skapa vårdande relationer med alla patienter. Informanterna menade att sjuksköterskorna 

skulle släppa denna press vid vård av manipulativa patienter med ASPD, eftersom en 

vårdrelation till dessa patienter inte skulle byggas upp för hastigt. En oerfaren sjuksköterska 

borde istället arbeta på att hålla en distans till en början. Informanterna belyste vikten av att 

den oerfarna sjuksköterskan lyssnade på de mer erfarna i personalgruppen vid osäkerhet.  

 

“Om det nu är en patient som har den här diagnosen. Att ha i åtanke att inte 

rusa in i byggandet av en relation.” (Intervju 2). 

 

Alla informanter var ense om att patienternas problematik försvårade skapandet av en 

vårdrelation. De menade att patienternas impulsivitet, aggressiva beteende och deras 

manipulativa förmågor var faktorer som försvårade bemötandet innan sjuksköterskan lärt 

känna patienten. Fyra informanter påtalade att ingen patient med ASPD var den andre lik, 

därför var det särskilt viktigt att lära känna varje unik patient. Det framkom att det var viktigt 

att noggrant bedöma och observera patienten redan från början, så att sjuksköterskan lärde sig 

att se de tidiga tecknen av patienternas problematik. Ett genomgående beteende som 

informanterna upplevde hos dessa patienter var att de använde ett hotfullt beteende som sitt 

vapen för att få det de ville. Med det försvarade patienten sin integritet och skaffade sig 

respekt. Vidare ansågs det hotfulla beteendet var svårt att förhålla sig till då hot och våld var 

något som påverkade alla på något vis. Konflikter där patienter skrek kunde vara obehagliga 

för alla inblandade. Majoriteten av informanterna framhöll vikten av att i hotfulla lägen vara 

trygg i sig själv och stå kvar hos patienten, vilket beskrevs stärka vårdrelationen. 

 

“Det är ju klart att det finns en rädsla, det finns ju en osäkerhet också. De är ju 

en av den gruppen som personalen oftast har svårast att arbeta med.” (Intervju 

4). 

 

Vikten av att tro på patientens förmåga trots att dessa patienter lätt återgick till gamla vanor 

påtalades. Tron på dennes förmåga blev ett stöd för patienten och gav denne en förhoppning 

om att situationen kunde förbättras. Samtidigt beskrevs en komplexitet av att visa tillit då 

ingen kunde lita helt på en manipulativ patient. Problemet förklarades som att sjuksköterskan 

inte kunde lita på patienten fullt ut, och därmed blev vårdrelation inte helt öppen dem 

emellan. 

 

“Du kan ju aldrig lita på dem till 100 %. Och det ingår i sjukdomsbilden ju. Så 

du kan nog aldrig säga till 100 % att du har en god vårdrelation. För då lurar 

du nog dig själv.” (Intervju 3). 

 

Informanterna beskrev att många av de manipulativa patienterna med ASPD ofta hade 

erfarenhet av relationer som saknade trygghet och tillit. Dessa erfarenheter kunde orsaka en 

negativ inställning till att bygga upp relationer. På grund av det belyste informanterna vikten 

av att ta hänsyn till patienternas bakgrund vid bemötandet, genom att se runt det ”hårda 

skalet” och bemöta dem med tydlighet och trygghet. Relationsarbetet krävde tid och tålamod 
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av sjuksköterskan, men utifrån informanternas erfarenheter var det något som i slutändan blev 

betydelsefullt att prioritera för att skapa en hållbar vårdrelation.  

 

”Det kanske är den här tuffa, hårda killen eller tjejen då som är på ett visst sätt. 

Och den sidan är så viktig för att ingen ska se den här lilla rädda personen som 

är där inne liksom.” (Intervju 1). 

 

Långsiktiga mål för förändring 

Diagnosen ASPD är kronisk och gick inte att bota. Samtliga informanter poängterade dock att 

det alltid fanns vård att ge till dessa patienter, även om de aldrig kunde bli botade. Fyra av 

informanterna upplevde att vården kunde hjälpa patienterna till ökad hälsa samt hjälpa dem att 

bygga upp en fungerande och meningsfull vardag. 

 

“Jag tror absolut inte på dem som säger att det inte går att göra någonting åt 

dem. Det tror jag. Alla kan lära sig. Sen att få en genuin, äkta förändring. Det 

är inte det, det finns inte.” (Intervju 1). 

 

Informanterna belyste fördelarna av att lyfta upp det som varit friskt i patientens beteende för 

att utveckla dessa sidor. Det var exempelvis viktigt att inte göra patienten sjukare än vad den 

egentligen var, utan att istället hjälpa denne att känna större hälsa genom dess styrkor 

framhävdes. 

 

“De kan aldrig bli riktigt friska. Däremot kan vi jobba med det, jag ser det som 

ett handikapp. Ifall vi jobbar med de förmågor som är bra, för alla har olika 

typer av förmågor, så kan vi jobba med en god förmåga så att den kan 

överbrygga den dåliga förmågan.” (Intervju 3). 

 

Informanterna uttryckte vikten av en normalt fungerande vardag för patienterna. De berättade 

att vårdens mål var att få patienten att samspela med sin omgivning. Det ansågs väsentligt då 

alla människor strävade efter det som ingick i ett normalt liv, vilket även inkluderade dessa 

patienter. 

“Du får ju inte glömma bort att det är människor med mänskliga behov. Så även 

om vi pratar om den här typen utav fyrkantighet och relationsarbete måste vi ju 

ändå tillgodose att det är människor vi pratar om.” (Intervju 3). 

 

I intervjuerna framkom det positiva med att ha små delmål i vården. Delmålen var viktiga för 

att patienten skulle se sina egna framsteg och därmed öka motivationen för att nå sina 

huvudmål. En individuell plan för varje individ med ett innehåll som de accepterade ansågs 

som fördelaktigt. Samtliga informanter uttryckte att om patienten själv inte var motiverad till 

en förändring blev förändringen inte långvarig, utan de återgick till sina gamla vanor. Vidare 

beskrevs att det handlade om att patienterna måste bryta sina gamla mönster och lära om sina 

beteenden. Det blev tydligt i intervjuerna att det var ett arbete som krävde både tid och 

tålamod men att det resulterade i långsiktiga förändringar för patienten.  

 

“Det handlar om att försöka bryta gamla mönster många gånger. Men annat 

måste de lära sig så att säga. Man måste lära sig hitta andra sätt att hantera 

situationer på som de hamnar i.” (Intervju 5). 

 

Fyra av informanterna betonade att sjuksköterskan inte skulle vara för omhändertagande. 

Informanterna beskrev det som en balansgång att hjälpa patienterna och att samtidigt inte 
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hjälpa dem för mycket. Det ansågs som viktigt då informanterna hade erfarenhet av att 

sjuksköterskan ville så mycket, patienterna i sin tur använde sjuksköterskans vilja att hjälpa 

det till sin egen fördel genom att istället utnyttja sjuksköterskans vilja att hjälpa. Det beskrevs 

att det var angeläget att motverka att patienterna helt tog över sin egen vård eftersom vården 

då kunde få en motsatt effekt. 

 

“För då är det som så att uttrycket ger man lillfingret så tar de hela handen 

stämmer rätt bra här ju. Och det är det vi ska motverka.” (Intervju 3). 

 

Trygghet i sitt yrkesutövande 

Att vara trygg i sin yrkesroll minskar risken att bli utsatt för manipulation. Denna trygghet 

fann sjuksköterskan ifrån erfarenheter och handledning. För att vårdrelationen inte skulle 

påverkas negativt när sjuksköterskan skaffade sig erfarenheten var det viktigt att hålla ett 

professionellt förhållningssätt.  

 

Erfarenhet av mötet  

Hur sjuksköterskan lärde sig att hantera de manipulativa patienterna med ASPD förklarade 

fyra av informanterna genom att använda uttrycket: att lära sig den hårda vägen. Med det 

uttrycket menade de att det inte gick att läsa sig till allt. Sjuksköterskan var tvungen att 

utsättas för de olika situationerna för att få erfarenhet och kunskap om bemötandet av dessa 

patienter. 

 

Det framkom i samtliga intervjuer att sjuksköterskan behövde erfarenhet för att lära sig 

bemöta de olika manipulationsförsöken. Erfaren vårdpersonal hade lärt sig av situationer 

under åren de arbetat och därmed skaffat sig en syn för att lättare kunna se tecken på 

manipulation i samtal eller möten. Informanterna beskrev att som oerfaren sjuksköterska 

fanns det en större risk att de gick med i patientens manipulation då tankesättet om det 

manipulativa beteendet inte byggts upp ännu. Det ansågs viktigt att inte ta genomförda 

manipulationsförsök som ett personligt nederlag. Istället borde det ses som en lärdom för att 

bättre kunna bemöta problematiken och därmed undvika att situationen uppstod igen. 

 

“Man brukar säga det att om man tror att man inte bli manipulerad då blir man 

manipulerad.” (Intervju 4). 

 

Samtliga informanter ansåg det angeläget att oerfarna sjuksköterskor var medvetna om att 

patienter med ASPD har en förmåga att känna av situationer, kartlägga personer och att testa 

vart de står. Informanterna belyste att det inte gick att lära sig att helt undvika manipulation. 

Det centrala var att undvika att manipulationen gick för långt och resulterade i att det skadade 

patienten eller andra människor i omgivningen. Alla informanter påtalade vikten av att 

upptäcka manipulation så tidigt som möjligt, eftersom patienter med ASPD var bra på att 

bygga upp berättelser och förvränga verkligheten så att det gagnade dem. 

 

“Det finns många fällor att gå i. Säkert tusentals. Som sjuksköterska blir man 

många gånger lurad av patienterna.” (Intervju 3). 

 

Sjuksköterskans förhållningssätt 

Att som sjuksköterska vara rädd om sig själv i vårdandet av manipulativa patienter med 

ASPD ansågs som väsentligt. Det fanns en risk att sjuksköterskorna kunde bli sårade när de 

vårdade dessa patienter. Det inverkade på vårdrelationen, genom att sjuksköterskan inte 

vågade möta patienten på samma sätt igen. Alla informanter var överens om att en 
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sjuksköterska som arbetade med manipulativa patienter med ASPD skulle få en hel del törnar. 

Likväl ansågs det angeläget att finnas kvar hos patienten på ett professionellt sätt och bevara 

distansen. Med det menade informanterna att sjuksköterskan inte skulle vara lika öppen i sitt 

förhållningssätt till manipulativa patienter med ASPD. Det framkom att det kunde vara 

negativt att dela med sig för mycket av sig själv och sitt privatliv. Det uttrycktes dock att 

sjuksköterskan skulle gå in med sin personlighet och visa vart denne stod i syfte att vinna 

patientens tillit.  

 

“Att man håller sig nära, men inte för mycket så att man själv far illa av det”  

(Intervju 2). 

 

Informanterna beskrev komplexiteten då sjuksköterskan skulle ge stöd och tilltro åt 

patienterna. Det kunde försvåras av att de själva gång på gång blev svikna och att besvikelsen 

övergick till att bli personlig. De menade att det som hände var att sjuksköterskan blev för 

känslomässig och kom för nära patienten. För att undvika att själva bli sårade på ett personligt 

plan uttryckte samtliga informanter hur viktigt det var att hålla sig professionell i vårdandet. 

 

För att behålla det professionella vårdandet ansågs det centralt att känna sig själv. 

Informanterna uttryckte att det var positivt att vara lugn i sig själv och inte stressa upp sig. Att 

vara trygg i mötet med dessa patienter var angeläget, eftersom patienterna på så sätt kunde 

känna en tillit till sjuksköterskan. Samtidigt skulle sjuksköterskan vara medveten om att denne 

handlade rätt trots att det kanske ledde till en aggressiv och irriterad patient. 

 

“Man ska vara trygg i sig själv och stabil med att jobba med de här svåraste 

antisociala personligheterna för man kan bli oerhört, sviken. Manipulerad. Jag 

tror man ska vara rädd om sig själv där.” (Intervju 1). 

 

Ofta har dessa patienter en tendens till att komma för nära sjuksköterskan och dennes 

privatliv, vilket kunde påverka professionaliteten och skapandet av en vårdrelation. Det 

uttrycktes av informanterna som obehagligt och att en känsla av oro kunde uppkomma.   

 

“Han var lite sån här som kröp under skinnet på en, så med honom kände man 

att det va lite obehagligt ändå kan man tycka. De kan förmedla en sån känsla”. 

(Intervju 5). 

 

Handledning och stöd i personalgruppen 

För att bemöta manipulativa patienter med ASPD beskrev informanterna det som väsentligt 

att personalen visste hur de agerade i olika situationer samt hur det påverkade patienten. Alla 

informanter tyckte att det var viktigt att vårdpersonalen hade kunskap och kompetens inom 

området. De tydliggjorde att det var fördelaktigt att vårdpersonalen stöttade varandra för att 

kunna bemöta manipulationsförsök och för att kunna svara an på patientens beteende. 

 

“Personal som vet vad de jobbar med. Som inte går in i deras spel. För så länge 

man gör det blir det ju inte bättre. Utan det handlar liksom om kompetens, 

kunskap. Att kunna stå emot.” (Intervju 1). 

 

Nyttan med att kunna uttrycka sina känslor inom personalgruppen påtalades i intervjuerna. 

För att det skulle vara genomförbart berättade alla informanter att de hade kontinuerlig 

handledning. Handledningen gav personalen möjlighet att stötta varandra i hur de skulle agera 

i olika situationer. Denna handledning stärkte inte bara gruppen, utan utvecklade även 
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vårdpersonalen individuellt. De menade att handledningen gav en ökad reflektion där 

vårdarna kunde hitta sina svaga sidor och på så vis lättare kunde skydda sig mot bland annat 

manipulation. Informanterna ansåg att manipulativa patienter med ASPD var en av de 

svåraste patientgrupperna att arbeta med inom psykiatrin. De poängterade att handledning var 

nödvändig för vårdpersonalen som arbetade med dessa patienter. 

 

“Att man handleder varandra och står kvar. Att man backar varandra och stå 

kvar och att man handleder varandra också i såna här situationer. För det 

måste man. Man kan inte stå själv vid det här, då blir man ganska utsatt.” 

(Intervju 5). 

 

DISKUSSION 

 

Resultatet visar att det finns svårigheter i att bemöta och vårda manipulativa patienter med 

ASPD. Att skapa en vårdrelation med manipulativa patienter är problematiskt, men det är 

viktigt att ändå bemöta dessa patienter med respekt och värdighet likt andra patienter. Utöver 

det belyser samtliga informanter vikten av begreppen tydlighet, trygghet, tid och tålamod som 

alla behövs för att skapa en vårdrelation till manipulativa patienter med ASPD. Resultatet 

tydliggör vikten av att som sjuksköterska lära sig att bemöta manipulation för att kunna vårda 

dessa patienter. Det manipulativa beteendet som ingår i deras problematik kan enligt resultatet 

förebyggas genom tydlighet i vården, tid och tålamod samt trygghet i sitt yrkesutövande.   

 

Metoddiskussion 
Den kvalitativ intervjustudie bygger på fem intervjuer. Designen har valts för att få en djupare 

kunskap om upplevelsen av att skapa en vårdrelation med manipulativa patienter med ASPD. 

En kvalitativ ansats har valts då en kvantitativ ansats, exempelvis en enkätundersökning, inte 

ger samma möjlighet att ställa följdfrågor för att fördjupa det som kommer upp ytterligare 

(Carlsson, 2012). Eftersom tidigare forskning om ämnet är begränsad ses en litteraturstudie 

som irrelevant och en intervjustudie anses därför som lämpad (ibid.).  

 

Intervjustudien genomförs under en begränsad tid vilket kan förklara att det slutliga antal av 

informanter endast är fem. Tidsaspekten bör tas i beaktning när det gäller vilket urvalsantal 

som är rimligt till en studie (Trost, 2010). Om tidsramen var längre skulle fler informanter 

kunna inkluderas, för att få en större variation av det undersökta fenomenet. De fem 

intervjuerna är innehållsrika och av bra kvalitet, vilket ger en bra insyn i ämnet. Dessutom 

svarar de an på syftet, vilket är det viktigaste och inte antalet informanter (Trost, 2010). För 

en kandidatuppsats rekommenderas ett informantantal mellan fem och tio personer 

(Thomsson, 2010).   

 

En nyckelperson används för att kontakta informanter som uppfyller intervjustudiens 

inklusions- och exklusionskriterier. Urvalet genom en nyckelperson används på grund av den 

snäva tidsramen samt för att säkra att informanterna uppfyller inklusionskriterierna. Det borde 

tas i beaktan eftersom den sortens urvalsförfarande ger en risk för felkällor i resultatet (Trost, 

2010). Felkällor kan i sådana fall uppstå om urvalet omedvetet har styrts av nyckelpersonen. 

Det kan exempelvis ske genom att urvalet blir de informanter som anses vara kunniga i 

ämnet. Intervjustudien kan på så sätt få ett skevt resultat som minskar överförbarheten (ibid.). 

Risken för denna felkälla anses dock liten eftersom det finns spridning på informanterna då 

nyckelpersonen har tagit kontakt med personer ifrån olika avdelningar.  

 



 

20 
 

Bortfallet som uppkommer gör att en ny informant inkluderas i intervjustudien. Denna 

informant ställer upp på kort varsel och har därför inte fått informationsbrevet som var skickat 

till de andre informanterna. Dock får denna grundläggande informationen om intervjustudiens 

syfte av nyckelpersonen. Författarna ger informanten ytterligare information muntligt och 

visar upp skriftlig information i form utav informationsbrevet (bilaga 3) som denne får läsa 

och godkänna innan intervjun startar.  Informanten gers därmed samma information och 

rättigheter som de andra informanterna. Att informanten deltar med kort varsel kan påverka 

intervjun då denne inte har haft samma tid att förbereda sig som de andra informanterna. 

Intervjun anses, trots det, ge svar som svarar an på syftet. 

 

Informanterna är dessutom i olika åldrar och av olika kön. Åldersspannet är endast sex år 

mellan informanterna, vilket kan påverka generaliserbarheten av resultatet. Om åldersspannet 

mellan informanterna hade varit större hade resultatet kunnat överföras till ett större antal 

vårdpersonal med ett vidare åldersspann. Ett större ålderspann kan påverka resultatet då 

vården och synen på psykisk sjukdom har ändrats över tid. Erfarenheter och utbildning kan 

variera, vilket kan ha påverkat resultatet med ett större åldersspann. Trots åldersspannet i 

denna intervjustudie är litet har informanterna olika lång yrkeserfarenhet. De har olika 

erfarenheter samtidigt som de inte har gått sin utbildning vid samma tillfälle, vilket gör 

resultatet mer överförbart. Det finns heller inget inklusionskriterie som kräver att det ska vara 

olika åldrar på informanterna, utan endast att informanterna ska vara över 25 år.  

 

Resultatet av en intervjustudie på endast fem informanter kan ses som mer överförbar om alla 

informanter är av samma kön. Dock anses inte det heterogena urvalet påverka resultatet 

nämnvärt att informanterna består utav både män och kvinnor då informanterna ger likvärdiga 

svar på frågorna där det inte kan ses någon skillnad på svaren emellan könen.  

 

Någon pilotintervju för att testa intervjufrågorna genomförs inte, på grund av den snäva 

tidsramen. Från början finns en tanke om att genomföra en pilotstudie. Den tänkta pilotstudien 

är dock endast genomförbar över telefon och därför är det inte aktuellt att utföra den. Att 

genomföra en pilotintervju över telefon anses som irrelevant, då den inte följer den 

intervjumetoden som har valts, som grundas på personliga intervjuer. På grund av tidsbristen 

som uppstår, finns det inte tid att söka upp en ny kandidat att genomföra en relevant 

pilotstudie med, innan intervjuerna som är planerade. En pilotintervju hade styrkt 

tillförlitligheten, eftersom intervjufrågorna på så sätt kunde ha testas innan övriga intervjuer 

genomförs. Frågan är om resultatet hade sett annorlunda ut om en pilotstudie hade 

genomförts? Möjligheten att kunna kontrollera om frågorna är formulerade på ett sätt som 

förstås av informanten och svarar an på syftet tillräckligt väl (Trost, 2010). Efter första 

intervjun förefaller frågorna vara av god kvalité, det vill säga att de svarar an på syftet.  

 

Intervjuerna genomförs tätt efter varandra, vilket kan påverka resultatet något eftersom tiden 

för reflektion efter intervjuerna är begränsad. I vissa fall påverkas också transkriberingen, 

eftersom det inte kan ske i direkt anslutning till intervjuerna. Det täta genomförandet av 

intervjuerna kan påverka förmågan att utvecklas som intervjuare, eftersom eftertanke och 

diskussion om genomförandet av intervjuerna är begränsat. Författarna har inte heller någon  

större erfarenhet av intervjuteknik sedan tidigare, vilket kan påverka resultatets slutprodukt. 

Eftersom författarna är ovana genomförs intervjuerna i par för att finna stöd i varandra (Trost, 

2010). De anser att det har en god effekt av den orsaken att de under genomförandet av 

intervjuerna är samspelta. Två samspelta intervjuare kan ge en större informationsmängd i en 

intervju än om intervjun genomförs av endast en intervjuare (ibid.). Dock kan två intervjuare 

påverka informanten på ett negativt sätt, då maktsituationen ändras till ett underläge för 
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informanten än om det endast är en intervjuare (Thomsson, 2010). Informanterna ifrågasätter 

inte att det är två personer som genomför intervjuerna, det kan bero på att det är förberedda på 

det då det står i informationsbrevet (bilaga 3). Att maktpositionen i intervjusituationen 

påverkar informanternas öppenhet i sina svar går inte att utesluta helt (ibid.).  

 

Alla intervjuerna spelas in för att i efterhand kunna höras i dess sanna tonläge igen. Det är 

något som informeras om både muntligt och skriftligt samt att informanterna även ger ett 

skriftligt intygande på att de godkänner att intervjun spelas in. Inspelningen av intervjuerna 

gör att författarna endast behöver koncentrera sig på informanten och vad denne säger under 

intervjun istället för att även vara koncentrerad på att anteckna. Det negativa med 

ljudinspelningen är att den kan påverka informanternas svar. Informanterna kan uppleva ett 

krav på att formulera sig väl och även känna sig obekväma med tanken om att intervjuarna 

sedan ska lyssna på samtalet flertalet gånger (Thomsson, 2010). Denna olustkänsla tas i 

beaktning genom att informera och belysa att ljudinspelningen ska behandlas tryggt för att 

endast användas till denna intervjustudie. De får även vetskap om att intervjun sedan kommer 

att kasseras. I övrigt iakttas det etiska genom att informanterna informeras om deras rättighet 

att när som helst under intervjun stänga av inspelningen utan att behöva motivera anledningen 

(ibid.). 

 

Intervjustudiens tillförlitlighet ökar då alla informanter får samma frågor i samma miljö och 

därmed lika förutsättningar under intervjuerna (Torst, 2010). För att tillgodose det utgår 

intervjuarna ifrån samma intervjuguide (bilaga 4) och alla intervjuer genomförs på arbetstid. 

Informanterna har innan intervjudagen fått ett informationsbrev (bilaga 3) som bidrar till att 

informanterna får tid att förbereda sig innan intervjun. Tillförlitligheten i en kvalitativ studie 

baseras inte endast på hur datainsamlingen går till, utan även på hur datan analyseras. Därför 

är det viktigt att lätt kunna följa arbetets gång i studien, så att läsaren ska kunna genomföra en 

liknande undersökning på samma sätt och få ett liknande resultat (ibid.).  

 

Båda författarna har tidigare erfarenheter av vården och av att möta patienter i olika 

situationer. De har tidigare arbetat inom den somatiska vården och en av dem har även 

erfarenhet av att arbeta inom rättspsykiatrisk vård. Den tidigare erfarenheten kan anses som 

både positivt och negativt, men ses i denna intervjustudie som att de kompletterar synen på 

fenomenet. Det positiva med förförståelsen är att den ger möjlighet att förstå den data som 

samlats in. Förförståelsens negativa sidor är att den omedvetet kan ha speglat analysen av 

intervjumaterialet. För att undvika att blanda in förförståelsen i analysen av datan diskuteras 

denna, redan innan och under hela arbetets gång, för att kunna sätta varandras förförståelse åt 

sidan (Axelsson, 2012). Det framkom att förförståelsen var olika på grund av sina tidigare 

erfarenheter av vård.  De olika erfarenheterna gör även att ytterligare förförståelse 

uppmärksammas och kan åsidosättas än vad som kanske kunde ha gjorts om de haft samma 

erfarenheter. 

 

Trots att intervjuerna är genomförda inom den rättspsykiatriska vården, skulle det vara möjligt 

att applicera resultatet till andra psykiatriska vårdavdelningar, som vårdar manipulativa 

patienter med ASPD. I bakgrunden framkommer det att manipulativa patienter med ASPD är 

patienter som i stor andel finns inom den rättspsykiatriska vården. Därför genomförs 

intervjuerna inom rättspsykiatrin för att finna sjuksköterskor med tillräcklig erfarenhet och 

kunskap för att kunna svara an på syftet. Valet kan dock påverka graden av överförbarhet till 

både den allmän psykiatriska vården men även den somatiska vården, eftersom vårdformerna 

skiljer sig åt. Resultatet utifrån intervjuerna handlar om att skapa en vårdrelation inom 

psykiatrin där vårdtiderna oftast är längre än inom den somatiska vården. Dock anses det att 
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vissa delar som framkommer i resultatet om bemötandet av den manipulativa patienten med 

ASPD kan användas även inom den somatiska vården. Inom den somatiska vården hinner 

sjuksköterskan troligtvis inte bygga upp en stabil vårdrelation till den manipulativa patienten 

med ASPD på så kort tid.  Det som framkommer utifrån intervjuerna anses bidra med redskap 

till sjuksköterskor för att bemöta dessa patienter på ett säkert och bra sätt oavsett 

vårdinrättning. Kanske finns det fyrkantiga bemötandet inte på samma sätt i den somatiska 

vården? Författarnas egna upplevelser är att det snarare är tvärtom inom somatisk vård, där 

sjuksköterskan lägger vikten vid att vara så följsam som möjligt. Frågan som uppstår lyder: 

kan sjuksköterskor vara följsam samtidigt som de har ett fyrkantigt bemötande?  Det är något 

som tåls att tänka på då sjuksköterskor kan möta de manipulativa patienterna med ASPD även 

på vårdavdelningar inom den somatiska vården.  

 

Samtliga informanter är specialistutbildade sjuksköterskor inom psykiatri, det trots att det i 

förväg inte är satt som ett inklusionskriterium. Det slutliga urvalet ses som positivt då tanken 

är att öka kunskapen om ämnet för att underlätta allmänsjuksköterskans arbete med 

manipulativa patienter. Att specialistutbildade psykiatrisjuksköterskor är kunniga i ämnet 

anses de inneha relevant information som underlättar allmänsjuksköterskans arbete både inom 

psykiatrisk och somatisk vård. Det kan dock inte uteslutas att resultatet hade sett annorlunda 

ut om urvalet varierat mellan allmänsjuksköterskor och psykiatrisjuksköterskor, eftersom den 

specialutbildade psykiatrisjuksköterskan har vidarutbildning inom psykiatriska sjukdomar 

vilket kan påverka dennes synsätt och förståelse för fenomenet. Det vore därför intressant 

med fortsatt forskning inom området för att undersöka skillnaden mellan 

allmänsjuksköterskans och specialistsjuksköterskans upplevelser av att vårda manipulativa 

patienter med ASPD. 

 

Resultatdiskussion 
Resultat visar att ett fyrkantigt bemötande där gränser och regler tydligt sätts påverkar 

skapandet av en vårdrelation till manipulativa patienter med ASPD på ett positivt sätt. 

Fyrkantigt bemötande bidrar dessutom till att arbetsmiljön runt dessa patienter blir tryggare. 

Informanterna belyser att hela personalgruppen ska vara eniga i sitt bemötande och i vården 

till manipulativa patienter med ASPD. Det beskriver även Hellzèn och Asplund (2006) som 

viktigt och de beskriver att det är angeläget att alla följer dessa överenskommelser för att få en 

kontinuitet i vården och inte frångå de regler och riktlinjer som arbetats fram. Johansson, 

Skärsäter och Danielsson (2013) menar att en kontinuitet i vardagen för psykiskt sjuka 

patienter är positivt för vårdpersonalens och patientens trygghet, dessutom skapas det ett lugn 

på avdelningen.  

 

Informanterna i denna intervjustudie uttrycker att de manipulativa patienterna med ASPD inte 

kan botas, men de kan vårdas till en bättre hälsa med en fungerande vardag. Kumpula och 

Ekstrand (2013) menar också att dessa patienter inte går att bota, utan att vårdpersonalens mål 

istället är att se deras behov och att ge dem en meningsfull vardag. De beskriver vikten av att 

ha rutiner i vardagen som bidrar till att patienterna återtar kontrollen över sin vardag för att 

kunna bli mer självständiga (ibid.). Det styrker det som framkommer i intervjuerna där 

informanterna betonar vikten att manipulativa patienter med ASPD har en vardag med tydliga 

gränser för att kunna få stöd och hjälp till en fungerande vardag utan manipulation.  

 

 

Det framkommer att sjuksköterskor känner osäkerhet över att vara ensamma i mötet med 

patienter på en psykiatrisk avdelning (Johansson, Skärsäter & Danielssons, 2013). För att 

undvika manipulation framkommer det i denna intervjustudie att den manipulativa patienten 
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med ASPD borde bemötas med en tvåsamhet, det vill säga att vårdpersonalen är två i mötet 

med patienten. Denna tvåsamhet kan ha betydelse för att förebygga manipulation och 

missförstånd. Tidigare forskning belyser även att de kan ge en ökad trygghet i mötet med 

patienterna (Johansson, Skärsäter & Danielssons, 2013). 

 

I resultatet poängterar informanterna att en vårdrelation är grunden för att en framgångsrik 

vård vilket även betonas av Perron och Holmes (2011). Det framkommer att skapandet av en 

vårdrelation till manipulativa patienten med ASPD baseras på ett bemötande där 

sjuksköterskan ger dem tid, tydlighet, trygghet och tålamod. Att det tar tid att få en patient 

med psykisk ohälsa att vara delaktig i sin vård och skapa en trovärdig kontakt med 

vårdpersonalen bekräftas i tidigare forskning (Tveiten, Haukland & Onstad, 2011). Viktigt 

som vårdgivare är därför att vara trygg i sig själv och våga vara helt närvarande i mötet med 

patienten (Lindwall, Boussaid, Kulzer & Wigerblad, 2012). Resultatet av denna intervjustudie 

visar vikten av att som vårdpersonal ha förståelse för att patienten är sjuk och inte alltid har i 

avsikt att såra. Att kunna se den subjektiva människan som finns bakom sjukdomen 

underlättar förandet av en dialog med patienten (Hellzèn & Asplund, 2006). Dialogen i sin tur 

öppnar upp möjligheter för vården men framför allt möjligheter för att kunna skapa en god 

vårdrelation. Sjuksköterskan kan med hjälp utav samtalet få en större förståelse för patientens 

självförverkligande och hur det kan förbättras (ibid.). Lindwall et al. (2012) belyser också 

vikten av att se människan bakom problematiken för att kunna vårda den. I resultatet i denna 

intervjustudie framkommer det att grunden för att skapa en vårdrelation till dessa patienter är 

att lyssna på dem. Informanterna upplever att om patienten får tala om sin situation gör det att 

den känner sig sedd och lyssnad på vilket styrks utav tidigare forskning (Lindwall et al., 2012; 

Hellzèns & Asplunds, 2006; Tveiten, Haukland & Onstad, 2011).  

För att svara an på vad patienten vill berätta krävs ett aktivt lyssnande på vad patienten vill 

berätta och att sedan ställa följdfrågor. Det ger ett djup i samtalet och en fördel för att skapa 

en god vårdrelation med patienten. Det framkommer i tidigare forskning att det ses som 

positivt för att skapa en god vårdrelation till patienten om sjuksköterskan har en medvetenhet 

i sitt bemötande och är närvarande i mötet (Lindwall et al., 2012: Hellzèn & Asplund, 2006). 

En vårdrelation som ger en god kontakt med vårdpersonalen bidrar till en ökad trygghet för 

patienten (Tveiten, Haukland & Onstad, 2011). Patienten känner då stöd och att de kan tala 

med vårdarna när de mår dåligt. Ett sammarbete med vårdpersonalen ger även ett utbyte för 

patienten då det ökar möjligheterna att vara delaktig och påverka sin egen vård (ibid.). Det 

styrker resultatet i denna intervjustudie där det framkommer att patienterna behöver 

motivation, och att det är vårdpersonalens uppgift att få en motiverad patient.  

Det framkommer att om patienten är motiverad kan det underlätta patientens förståelse för 

gränser som satts vilket gör att de följer de satta gränserna. Tveiten, Haukland och Onstad 

(2011) belyser också att patienterna ska få förståelse om varför det är som det är, för att kunna 

vara delaktiga i sin vård. Det är därför viktigt att ge information så att patienterna verkligen 

förstår den (ibid.). Ett exempel som tas upp i denna intervjustudie är när patienten och 

vårdpersonalen har en skriftlig överenskommelse där det framkommer tydligt vad som gäller.  

Manipulativa patienter med ASPD spelar ofta på sjuksköterskan vilja att hjälpa. Det beskrivs 

att sjuksköterskan ska bedöma varje unik patients problematik och beteende då alla är olika 

individer. Som vårdpersonal till manipulativa patienter finns behovet av att kunna särskilja på 

en befogad önskan och ett försök till att manipulera vårdpersonalen (Perron & Holmes, 2011). 

Det framkommer i denna intervjustudie att sjuksköterskan därför bör ha patienternas 

problematik i åtanke, då risken alltid finns att patienterna försöker manipulera eller använda 
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sig av ett hotfullt beteende för att få det de vill. Det är något som bör förhindras då det 

påverkar skapandet av en vårdrelation negativt.  

 

Det framkommer i resultatet att det är lätt hänt att sjuksköterskan blir påverkad av det nära 

arbetet med dessa patienter, vilket kan ha en negativ effekt på vårdrelationen. Känslorna som 

kan uppkomma hos vårdpersonalen beskrivs av Hellzèn och Asplund (2006) som deras egen 

rädsla över att patienten ska agera hämndlystet eller att någon annan i personalgruppen ska 

utsättas för patientens aggressioner. Hämmas vården utav vårdpersonalens upplevda känslor 

om situationerna som kan uppstå? Kan rädslan över vad som kan hända i vården av 

patienterna påverka vården? Det anses som relevanta frågor då det kan påverka det slutgiltiga 

resultatet av vården till manipulativa patienten patienter med ASPD.  

 

I denna intervjustudie upplever informanterna att manipulativa patienterna med ASPD tillhör 

den svårare gruppen att bemöta på grund av att de har en komplex problematik vilket även 

styrks utav Hellzèn och Asplund (2006). Informanterna uttryckte vikten av att ha någon form 

utav erfarenhet innan sjuksköterskan arbetar i nära vårdrelationer med dessa patienter. De 

förklarar att bemötandet av manipulativa patienter framförallt bygger på erfarenheter som 

sjuksköterskan får under sina yrkesverksamma år. Arbetserfarenhetens betydelse är också 

något som tas upp av Kumpulas och Ekstrand (2013) som beskriver att synen på rollen som 

sjuksköterska gradvis förändras med arbetserfarenheter. Erfarenheter av att agera i olika 

situationer bidrar till att skaffa sig en förmåga att närma sig patienten utan att känna sig orolig 

för att göra fel (Hellzèn & Asplund, 2006; Kumpulas och Ekstrand, 2013). De beskriver att 

erfarenhet kan öka sjuksköterskans känsla av mening i sitt arbete då de av erfarenhet vet att 

arbetet fyller ett syfte även om det ibland känns motsträvigt. Denna förståelse kan leda till en 

känsla av stolthet vilket gör att sjuksköterskorna känner sig tryggare i sin roll (ibid.).  

 

Det framkommer att sjuksköterskor med erfarenhet av manipulativa patienter med ASPD har 

lättare för att läsa av patientens beteende. Det styrks av Perron och Holmes (2011) som 

beskriver att erfaren vårdpersonal snabbare kan identifiera patienternas tidiga tecken på deras 

problematik. Ju snabbare tecknen kan identifieras kan också tidiga åtgärder sättas in, vilket 

både underlättar och förbättrar vården till patienten (ibid.).  

 

Att som vårdpersonal stanna kvar hos patienten och hjälpa den genom svårigheter och känslor 

som uppkommer i de olika situationerna betonas som viktigt, även om patientens beteende 

kan såra vårdpersonalen (Lindwall et al., 2012). Att sjuksköterskan ändå stannar kvar i dessa 

lägen är viktigt då dennes uppgift är att vara en neutral person emellan patienten och dennes 

framsteg (Perron & Holmes, 2011). Det styrker denna intervjustudie, där det framkommer att 

sjuksköterskan inte ska gå in med personliga känslor utan vara professionell och stötta 

patienten i vården mot dennes mål. I Rask och Brunts (2006) artikel framkommer det att 

patienterna tycker att de viktigaste av sjuksköterskornas omvårdnadsåtgärder är det stöd och 

den uppmuntran patienterna får under sin behandling. Patienten och dennes behov är det som 

är det viktiga i vården och inte sjuksköterskans (Perron & Holmes, 2011).  Det bekräftar 

resultatet av denna intervjustudie där det framkommer att patienten är den som står i centrum. 

Sjuksköterskan måste se varje unik patient för att kunna skapa en god vårdrelation och för att 

utifrån den kunna vårda patienten emot bättre hälsa. 

 

Resultatet visar att det inte är en enskild persons fel att denne handlar på ett felaktigt sätt i en 

situation utan kan bero på en brist i kommunikationen inom personalgruppen som gör att 

informationen inte når ut till all personal. När sådana situationer ändå inträffar beskriver 

informanterna vikten av att stödja varandra. Tidigare forskning tar också upp risken att 
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sjuksköterskor kan känna en skuld över att det blir fel och att det leder till att de känner en 

rädsla över att möta patienterna i en nära relation igen (Hellzèn & Asplund, 2006). Kan 

rädslan över att möta patienterna bidra till att sjuksköterskan blir osäker i sitt bemötande? Kan 

denna osäkerhet bidra till att relationen emellan sjuksköterskan och patienten påverkas? Om 

manipulation inträffat orsakar det en osäkerhet som kan påverka vårdrelationen, eftersom 

manipulationen i förlängningen är negativ för både skapandet av en vårdrelation men även för 

patientens tillfrisknande. För att minska osäkerheten om att skapa en vårdrelation till 

manipulativa patienter med ASPD belyser informanterna att de är viktigt att det finns tid 

utanför avdelningen där handledning och reflektion för vårdpersonalen kan äga rum. Vikten 

av att dela med sig av sina erfarenheter samt att diskutera och ventilera sina känslor i det nära 

arbetet med patienterna styrks också av tidigare forskning (Hellzèn & Asplund, 2006; 

Johansson, Skärsäter & Danielsson, 2013). De belyser att reflektionen är ett viktigt moment 

för att öka kvalitén i omvårdnaden till patienten (ibid.).  

  

Samtliga informanter har någon gång blivit utsatta för manipulation. Därmed kan det antas att 

det manipulativa beteendet inte helt kan undvikas vid vårdandet av manipulativa patienter 

med ASPD. Är alla sjuksköterskor som arbetar med dessa patienter medvetna om det? Och 

vilka effekter kan den eventuella omedvetenheten ha på skapandet av en vårdrelation? Det 

anses vara viktig information som bör diskuteras kontinuerligt i personalgruppen. I resultatet 

beskriver informanterna känslor som kan uppkomma efter att de har blivit manipulerade som 

även nämns av Hellzèn och Asplund (2006). Det beskrivs att känslor som dessa inte bara 

påverkar den professionella rollen, utan att dessa känslor ofta följer med vårdpersonalen hem 

och uppehåller tankarna även på ledig tid (ibid.). Det kan liknas vid de törnar som 

informanterna i denna intervjustudie beskriver. Uppstår dessa känslor på grund av bristande 

förståelse för vikten av tydlighet, tid, tålamod samt trygghet?  

 

Nya frågor har väckts under arbetets gång som upplevs värda att diskutera. Exempelvis 

framkommer det att den oerfarna sjuksköterskan är mer osäker i sin yrkesroll vilket kan 

påverka både sjuksköterskan själv men även patienterna och resultatet av vårdandet. Gör det 

att den oerfarna sjuksköterskan har ett större behov av stöd som nyanställd? Det framkommer 

att informanterna har lärt sig den ”hårda vägen”, alltså genom erfarenhet. Frågan som då ställs 

är om det är nödvändigt? Är det möjligt att införskaffa denna kunskap på något annat sätt? Är 

det kunskap som ska komma ifrån verksamheten vid anställning så att oerfarna sjuksköterskor 

kan få bättre verktyg för att förhålla sig till manipulativa patienter med ASPD och slippa lära 

sig den ”hårda vägen”. Det framkommer att sjuksköterskan som arbetar med dessa patienter 

är i behov utav stöd och handledning. Finns det något annat som kan bidra till en upplevelse 

av trygghet i yrkesutövandet? Författarna anser att det är viktigt att de oerfarna 

sjuksköterskorna är medvetna om riskerna som finns och hur deras handlingar kan påverka 

både patienten och dem själva. För fortsatt forskning inom ämnet föreslås att undersöka hur 

oerfarna sjuksköterskors upplever att bemöta och vårda manipulativa patienter med ASPD för 

att besvara dessa frågor.  

 

Slutsats 
Denna intervjustudie ger en djupare insikt om sjuksköterskors upplevelser av hur de skapar en 

vårdrelation till manipulativa patienter med ASPD. Både resultatet och resultatdiskussionen 

påvisar att det kan upplevas som svårt av sjuksköterskan eftersom dessa patienter har en 

komplex problematik. Dock kan erfarenhet och kunskap hos sjuksköterskan underlätta vården 

till dessa patienter. Med tid och tålamod kan sjuksköterskan bjuda in patienten till en 

vårdrelation som erbjuder tillit och trygghet. Ett observandum som framkommer i resultatet 

om manipulativa patienter med ASPD är att sjuksköterskan bör hålla distansen till patienten. 
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Distansen behövs både för att skydda sig själv som sjuksköterska men framförallt för 

patientens skull, då det underlättar skapandet av en hållbar och god vårdrelation. 

 

Det framkommer att ett fyrkantigt bemötande används till dessa patienter med god effekt. Det 

är något som skiljer sig från den somatiska vården, där istället en följsamhet i 

förhållningssättet betonas. Djupare kunskap om området kan leda till en ökad förståelse vid 

bemötandet av dessa patienter för allmänsjuksköterskor, men även för specialutbildade 

sjuksköterskor. Denna förståelse kan bidra till en minskad risk för manipulation och därmed 

samtidigt öka möjligheterna för att skapa en god vårdrelation till manipulativa patienter med 

ASPD.  
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Informationsbrev till verksamhetschef 
Hej! 

Vi är två sjuksköterskestudenter som läser termin 5 på sjuksköterskeprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vi ska nu skriva vårat examensarbete och ska rikta in det mot 

psykiatrin genom att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att bemöta och vårda patienter 

med antisocial personlighetsstörning för en bättre vård.  

Innan vi går vidare undrar vi därför om det finns möjlighet att få kontakt med sjuksköterskor 

som kan tänka sig att ställa upp på en intervju över hur de upplever bemötandet av denna 

patientgrupp? Intervjun är konfidentiell där medverkan är frivillig och inte bindande. 

Informanterna kan avbryta studien när som utan att behöva förklara varför. All information 

kommer att avidentifieras och den kommer endast att användas i uppsatsen.   

Om detta är möjligt skulle vi behöva minst fem stycken sjuksköterskor att intervjua. Vidare 

information kommer att ges både skriftligt och muntligt till informanterna.  

Vore tacksamma för hjälp.  

 

Mvh  

Ida Carlsson ic222ar@lnu.student.se  

Cornelia Eliasson ce222eg@lnu.student.se  

Sjuksköterskestudenter på Linnèuniversitetet 
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Informationsbrev och förfrågan om medverkan i studie 
Vi är två sjuksköterskestudenter som studerar på Linnéuniversitetet Växjö termin 5. Vi ska 

under handledning av Johanna Petersson genomföra ett examensarbete där vi vill undersöka 

sjuksköterskans upplevelse av att bemöta och skapa en vårdande relation till patienter med 

antisocial personlighetsstörning med manipulativa drag. 

I studien kommer fem frivilliga sjuksköterskor inom rättspsykiatrin intervjuas kring deras 

erfarenhet att skapa en vårdrelation med denna patientgrupp. Intervjun kommer att ske på 

arbetstid och pågå i ca 40-50 min. Båda författarna kommer delta under intervjun. Intervjun 

kommer att spelas in för att försäkra oss om att all information kommer med och undvika fel 

tolkningar. 

Studien är frivillig och inte bindande. Medverkan i studien kan avbrytas när som helst utan att 

du behöver ange orsak. Materialet vi får in kommer att avidentifieras och förvaras säkert för 

att endast användas i den tänkta studien för att sedan kasseras. Vi utlovar konfidentialitet 

kring allt insamlat material. När studien är klar och godkänd finns det vid intresse möjlighet 

att få ta del av det färdiga resultatet. 

Vi vore mycket tacksamma om du vill delta i våran studie. Uppkommer frågor eller 

funderingar kan ni gärna kontakta oss. 

 

 

 

Ida Carlsson ic222ar@lnu.student.se och telefonnummer: xxx-xxx xx xx 

Cornelia Eliasson ce222eg@lnu.student.se och telefonnummer: xxx-xxx xx xx 

Johanna Petersson (specialistsjuksköterska inom kirurgisk 

vård) johanna.petersson.ssk@gmail.com  

 

 

Vi vill gärna ha ditt godkännande för ditt deltagande i studien. 

 

 

 

 

________________________________                  _______________________________ 

Underskrift                                                                                     Namnförtydligande 

 

 

 

 

________________________________                      ____________________________ 

Ort                                                                                                    Datum 

 

 

 

 

 

mailto:ic222ar@lnu.student.se
mailto:ce222eg@lnu.student.se
mailto:johanna.petersson.ssk@gmail.com


 

 
 

 Bilaga 4 

       1s (1)     

Intervjuguide 

Ålder: 

Kön: 

Yrkeserfarenhet: 

 

     1. Kan du berätta om en situation där du blivit manipulerad av en patient? 

     Hur kände du? Vad tänkte du? Hur förhöll du dig i denna situation? 

 

2.    Hur skapar du en vårdande relation till patienter med manipulativa drag? Finns det 

svårigheter? i sådana fall vilka? Vad kan underlätta? 

 

3. Kan du berätta om några strategier som du kan tänka dig har betydelse för att undvika 

att bli manipulerad? Exempelvis: Hur samtalar/bemöter du?   

 

4. Hur tror du vårdsituationen kan underlättas för denna patientgrupp? 

 

5. Anser du att det finns något speciellt stöd som är viktigt och relevant att ge till detta 

patientklientel? Hur gör du? Finns det specifika situationer/handlingar? 

 

6. Finns det något mer som du vill tillägga? 


