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Sammanfattning 

Bakgrund: Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom med prevalensen 2 procent fördelat jämt 

mellan könen. Sjukdomen definieras av återkommande perioder av mani och depression. 

Etiologin för bipolär sjukdom är okänd, det är dock känt att ärftlighet utgör en betydande 

faktor för insjuknande. Syfte: Syftet var att beskriva personers egna erfarenheter av bipolär 

sjukdom. Metod: Kvalitativ litteraturstudie med en deskriptiv design. Artiklar söktes fram 

systematiskt och 12 artiklar analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Bipolär 

sjukdom skapade begränsningar, motstridiga känslor och en förändrad självuppfattning hos 

personerna. Stigmatisering skapade negativa känslor och att avslöja sin diagnos avvägdes 

noga. Droger och alkohol användes i ett försök att ta kontroll men leder ofta till beroende. 

Suicidförsök kunde ses som en befrielse eller väg ut. Struktur och motivation förbättrade 

måendet. Familjen hade både en positiv eller negativ inverkan i måendet. Nya relationer 

skapade osäkerhet och rädsla på grund av det växlade humöret. Slutsats: För personer med 

bipolär sjukdom har symtom och starka känslor en stor inverkan på hela livet. Sjukdomen 

förändrar självbilden och främmande känslor uppkommer. Det är viktigt att som 

sjuksköterska skapa en terapeutisk relation och utforma vården utifrån deras förutsättningar.  

 

Nyckelord: Bipolär sjukdom, erfarenheter, livsstilsförändringar, omvårdnad, 

personcentrerad vård, psykisk ohälsa 
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Bakgrund 
Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom med prevalensen 2 procent fördelat jämt mellan 

könen (Adler & Fagerström, 2014). Sjukdomen har en stor inverkan på de drabbades liv och 

påverkar arbete samt livskvalitet (Bonnin et al., 2011; Goetz et al., 2005). Relaterat till ett 

destruktivt sätt att leva bedöms personer med bipolär sjukdom ha en ökad suicidrisk (National 

Institute of Mental Health [NIMH], 2015).  

 

Tidigare kallades bipolär sjukdom för manisk-depressiv psykos eller sjukdom. Sedan 1845 

har det varit känt att hereditet har en inverkan, de visade att tidigare psykisk sjukdom inom 

familjen ökade risken att insjukna. Symtom som depression var det tillstånd som sjukdomen 

debuterade i majoriteten av gånger. Maniska episoder ansågs bero på en kronisk hjärnskada 

som utlöstes av solsting, oregelbunden menstruation, epilepsi eller herpes. Incidensen för 

sjukdomen var högre mellan 20 och 55 år. Diabetes, hypertyreos och epilepsi var exempel på 

somatiska sjukdomstillstånd vilka kopplades till manisk-depressiv sjukdom. Prognosen 

försämrades vid menstruell problematik, stigande ålder och alkoholism. Bland personer med 

bipolär sjukdom sågs en lägre andel arbeta och ingå äktenskap. Framför allt män med bipolär 

sjukdom hade en ökad dödlighet och suicidrisk (Alvarez Ariza, Mateos Alvarez & Berrios, 

2009).  

 

Bipolär sjukdom 
Sjukdomen definieras av återkommande perioder av mani och depression (Anderson et al., 

2012). Perioderna med normala stämningslägen däremellan betecknas som eutyma (Skärsäter, 

2014). Stora variationer för insjuknande förekommer. Debuten vid bipolär sjukdom typ I sker 

vanligen någon gång mellan 13 och 35 års ålder. En tidig debut genererar i en betydande risk 

för ett allvarligt sjukdomsförlopp med sämre funktionsnivå och en ökad andel samsjuklighet. 

Sjukdomsdebut före 15 års ålder visar enligt forskning på en betydande nivå av ärftlighet. Vid 

bipolär sjukdom typ II insjuknar personen i genomsnitt senare än vid typ I. (Adler & 

Fagerström, 2014). Etiologin för bipolär sjukdom är okänd, det är dock känt att ärftlighet 

utgör en betydande faktor för insjuknande (Adler & Liberg, 2017). Enligt Song et al. (2017) 

är ärftligheten vid bipolär sjukdom typ I beräknad till att vara 57 procent och 46 procent för 

typ II. Personens sårbarhet ökar för varje inträffad sjukdomsperiod och det krävs en mindre 

belastning för att en ny period ska inträda, så kallad kindling (Skärsäter, 2014). 

 

Symtom 
Under en manisk period har personen en ökad energi- och aktivitetsnivå. Typiska symtom för 

mani är grandiositet, ökad irritation och forcerat tal. I den maniska fasen blir personen 

lättdistraherad samt behov av sömn och matintag minskar. Mani ökar personens impulsivitet 

vilket leder till ett slösaktigt beteende (NIMH, 2015; Adler & Liberg, 2017), vilket kan leda 

till att relation till familj sätts på prov (Skärsäter, 2014). Personens sexuella beteende 

förändras och den sexuella lusten ökar (NIMH, 2015). De maniska symtomen ska vara 

ihållande under en stor del av dagen och under minst sju dagar. Under en manisk period kan 

det finnas behov av sjukhusvård då försämringen kan leda till att individen skadar både sig 

själv och andra (Adler & Fagerström, 2014). De hypomana perioderna består av ett förhöjt 

stämningsläge vilket kan uppfattas som relativt behagligt. Upprymdhet och kreativitet ökar 

men påverkar ej arbets- eller familjelivet negativt (Skärsäter, 2014) och vanligtvis behöver 

inte vård sökas (Anderson et al., 2012). Hypomani kan utvecklas till mani (ibid).  

 

I den depressiva fasen infinner sig känslor av värdelöshet, hopplöshet och hjälplöshet. I det 

här tillståndet utvecklar personen sömnstörningar i form av hypersomnia eller sömnlöshet 
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(NIMH, 2015). Hypersomnia drabbar 29 procent av personer med bipolär sjukdom (Steinan et 

al. 2015). Den depressiva perioden leder till minskat socialt intresse och aktivitetsnivå. 

(NIMH, 2015). Vid en bipolär depression förekommer inslag av maniska symtom samt 

psykomotoriska hämningar som fördröjt rörelsemönster och reaktionsförmåga. Symtom av 

psykotisk karaktär förekommer även i den depressiva fasen (Adler & Liberg, 2017). Utöver 

depression och mani finns ett blandtillstånd, så kallat mixed state. Tillståndet kännetecknas av 

maniska symtom tillsammans med depressiva symtom under samma period. (NIMH, 2015; 

Adler & Liberg, 2017). Den sociala funktionsförmågan påverkas negativt, personen blir 

instabil men utan de djupa svängningar som förekommer i mani-och depressionsepisoder 

(Skärsäter, 2014). 

 

Bipolär sjukdom typ I är den mest uttalade typen av bipolaritet (Adler & Fagerström, 2014). 

Personen ska först haft en unipolär depression (egentlig depression) och sedan uppfyllt 

kriterierna för en manisk period. Bipolär sjukdom typ II innebär att personen har upprepade 

perioder med depression och hypomani (Skärsäter, 2014). Bipolär sjukdom typ II har aldrig 

mani (Adler & Fagerström, 2014).   

 

Behandling 
Vid mani och hypomani finns det evidens för att läkemedel som Haloperiol, Onlanzapin eller 

Risperidon ger effekt. Litium och neuroleptika används vid behandling av mani i monoterapi, 

det vill säga som enda läkemedel. Beslut om ECT-behandling (electroconvulsive therapy) kan 

tas om personen drabbats av deliriös mani, vilket kan vara livshotande. I den depressiva fasen 

finns vetenskaplig dokumentation där antidepressivt läkemedel kombineras med ett 

stämningsstabiliserande läkemedel. ECT-behandling övervägs om patientens depression är 

allvarlig och suicidrisken är hög eller vid psykotiska symtom. Litium används som ett 

återfallsförebyggande läkemedel vilket det finns god evidens för. Att skapa ett stabilt mående 

kan mötas av motstridiga känslor. Genom motiverande samtal (MI) kan beteendeförändringar 

genomföras, det är ett verktyg för sjuksköterskan i arbetet med att öka patientens följsamhet 

till behandling. I MI tar sjuksköterska tillvara på personens egen drivkraft till förändring, 

autonomi samt resurser. Psykoedukation innebär att patienter utbildas om sin sjukdom. 

Kunskap underlättar vid utveckling av strategier för återfallsprevention och hantering av 

eventuella försämringar i sin sjukdom. Den innefattar tidiga tecken på återfall, kunskap om 

sjukdomen, vikten av följsamhet i behandling och livsstilsfaktorer som kan påverka 

sjukdomen. Vid psykoedukation medverkar även anhöriga. Inom kognitiv beteende terapi 

(KBT) är fokus att omstrukturera inlärda tankemönster och förvrängda tankebanor. Teorier 

om patienter med bipolär sjukdoms sårbarhet ligger till grund för utformningen av KBT-

behandling (Adler & Fagerström, 2014). 

 

Samsjuklighet 
Vid psykisk sjukdom är det vanligt att ha samsjuklighet (komorbiditet) med symtom av andra 

psykiatriska diagnoser, somatiska tillstånd eller missbruk (Skärsäter, 2014). Till följd av 

minskad följsamhet i medicinering och dålig kosthållning ökar risken att drabbas av 

kroppsliga sjukdomstillstånd vid psykisk sjukdom. Komorbiditet i form av alkoholmissbruk 

för att dämpa ångest förekommer hos personer med förstämningssyndrom (depression och 

bipolär sjukdom) (ibid). En hög prevalens av samsjuklighet i form av personlighetsstörning 

har setts bland personer med bipolär sjukdom (Vinberg et al., 2017). Festande är vanligt under 

maniska eller hypomaniska perioder vilket gör att det finns risk att utveckla olika former av 

missbruk. Hälften av de personer som diagnostiseras med bipolär sjukdom utvecklar ett 

missbruk under sin livstid. Affektiva symtom kan framkallas av missbruk, det är av vikt att i 

de fall undersöka vad som utlöste vad (Adler & Fagerström, 2014).  
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Suicid 
I Sverige tar ca. 1500 personer sitt liv varje år. Anledning till självmord kan vara en ohållbar 

livssituation, där missbruk, ångest eller depression ofta inverkar. Det är vanligen negativa 

händelser i livet som därefter leder till suicid.  Biologiska orsaker som nedsatt impulskontroll 

är av betydelse vid självmordshandlingar. Fallen med rationella självmord, i vilka människor 

har noga överlagt och planerat att avsluta sitt liv är mindre i antal (Egidius, u.å.). Enligt 

Gonda et al. (2012) föreligger förhöjd suicidrisk hos patienter diagnostiserade med bipolär 

sjukdom. Kvinnor med bipolär sjukdom har dubbelt så många suicidförsök gentemot män. 

Män med diagnosen föreligger en fyra gånger högre risk att ta sitt liv, vilket medför en högre 

dödlighet bland män med bipolär sjukdom. Det finns en konflikt mellan resultaten då vissa 

studier menar att skillnaderna inte är signifikanta. En artikel rapporterar om att kvinnor oftare 

redogör för sexuelltutnyttjande och fysisk misshandel som en faktor till suicidförsök. Hos 

män spelar substansbruk en större roll i suicidbeteende (ibid). 

 

Samhällets syn på psykisk ohälsa 
En befolkningsundersökning gjord av Socialstyrelsen med syfte att undersöka inställningar 

och kunskap om psykisk sjukdom visade att kvinnor generellt sett har en mer positiv 

inställning än män. Undersökningen visade att personens tidigare erfarenhet av psykisk 

sjukdom spelar in i attityder gentemot psykisk sjuka. Erfarenhet som personen samlat på sig 

kan vara genom en utbildning, yrkeserfarenhet eller psykisk sjukdom inom familjen. 

Noterbart är att många av deltagarna i befolkningsundersökningen har en felaktig bild av att 

stress och sorg är en psykisk sjukdom. De har inte heller kunskap om att alkohol- och 

drogmissbruk kvalificerar sig till att vara psykisk sjukdom. En negativ inställning till att 

arbeta med en person som har en psykisk sjukdom finns hos en fjärdedel av befolkningen i 

Sverige, det kan försvåra återhämtning hos psykiskt sjuka personer (Socialstyrelsen, 2017).  

 

Patientperspektivet 
Att tidigt identifiera sinnesstämningarna personer med förstämningssyndrom har kan bidra till 

minskad risk av lidande för personen. Patienten är ofta i ett utsatt läge på grund av de symtom 

som kommer med depression. Svårigheter i koncentration och bristande energi kan resultera i 

svårt att uttrycka behov, beslutsfattande och uppfatta information (Skärsäter, 2014). Vid brist 

på personcentrerad vård och flexibilitet hos vårdpersonal kan patienten känna sig osedd och 

uppleva att de försvinner i systemet. Trots en kronisk diagnos behandlades bara det akuta, det 

icke-akuta följdes inte upp. För många patienter är det meningsfullt att involveras i beslut 

gällande behandling. Brist på information och stöttning gällande strategier och uppföljning 

kan underminera patientens egenmakt och autonomi i hanterandet av sin sjukdom. Brist på 

stöd från vårdpersonal kan leda till att patienten lider i tystnad (Campbell, Gately & Gask, 

2007).  

 

Sjuksköterskans roll  
Inom vården har sjuksköterskan en central roll samt ett ansvar att se till att vård bedrivs 

utifrån evidens och beprövad erfarenhet samt kunskap (Willman, 2013). Termen beskrivs som 

evidensbaserad praktik (EBP) och målet är att ge en så effektiv och bra vård för individen 

som möjligt (Socialstyrelsen, 2012). Utöver EBP inkluderas även kunskap om enskilda 

patienters upplevelser och situation (Willman, 2013). När patienten befinner sig i utsatt läge 

ställs krav på vårdpersonal att uppmärksamma patientens svårigheter och anpassa bemötandet. 

Det är av vikt att sjuksköterskan har personens perspektiv som utgångspunkt i omvårdnaden 

(Skärsäter, 2014). 
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Vid förstämningssyndrom ligger vikten i att få patienten att känna sig respekterad, respektera 

andra och att känna sig värdefull. Känslan av att inte ha något värde kan minska 

empowerment och skapa ohälsa. Sjuksköterskans roll inom psykiatriska sammanhang är 

omvårdnad i form av samtal och stöd så patienten känner sig värdefull. I stöttandet av 

patienten ingår att ge stöd i återgång i funktionalitet och att stödja i utförandet av 

hälsofrämjande förändringar. Sjuksköterskan ska bidra till förbättrad livskvalitet och minska 

risken för återinsjuknande. Att bekräfta och bemöta psykisk smärta som framkallas av psykisk 

plåga är viktigt. I samtal ska patientens oro och smärta ej förringas. Ett aktivt lyssnande och 

uppmuntrande över att personen sätter ord på sina känslor skapar en accepterande miljö för 

patienten (Skärsäter, 2014).  

 

Teoretisk referensram - personcentrerat perspektiv 
Att arbeta ur ett personcentrerat perspektiv innebär att hela människan synliggörs. Utifrån den 

enskilda personens syn på hälsa och unika perspektiv arbetar sjuksköterskan för att främja 

hälsa (Bergbom, 2013). Patienten ska betraktas som en person av de olika professionerna 

inom vården (McCance & McCormack, 2013; Merav, 2017). Rollen som patient är 

tidsbegränsad och är endast i sjukvårdssammanhang. Patienten är inte sin sjukdom och 

personer kan drabbas på olika sätt av samma sjukdom (Britten et al., 2016). Inom 

personcentrerad omvårdnad är patientens behov blir det centrala. I omvårdnaden fördelas 

ansvar och makt lika mellan profession och patient (Merav, 2017), ett så kallat delat 

beslutsfattande. Ett delat beslutsfattande ger patienten en ökad delaktighet i vården (McCance 

& McCormack, 2013).  

 

Att ta hänsyn till patientens värderingar och behov är en fundamental del i att skapa en 

terapeutisk relation (Merav, 2017). Relationen kan stärka individen då vårdpersonal kan inge 

hopp genom att synliggöra personens egna förmågor (Britten et al., 2016). Genom en bra 

relation skapas ett psykiskt välbefinnande hos patienten. Välbefinnande kan vara ett resultat 

av personcentrerad omvårdnad och uppnås när personen känner sig respekterad, sedd och 

bekräftad (McCance & McCormack, 2013). I den personcentrerade vården har sjuksköterskan 

en betydande roll i sin täta kontakt med patienten (Merav, 2017). Vårdpersonal arbetar 

tillsammans med patienter för att gemensamt skapa en planering som patienten samtycker till 

(Merav, 2017). Inom hälso- och sjukvården behöver patienters erfarenheter bekräftas av 

personal. Personer är ofta experter på sin egen sjukdom (Britten et al., 2016). Personcentrerad 

omvårdnad kan resultera i att personens delaktighet i vården ökar, en terapeutisk miljö uppstår 

samt att personen upplever ett välbefinnande (McCance & McCormack, 2013).  

 

Inom psykiatrin är den personcentrerade vården riktad till att generera en bra livskvalitet 

genom hela livet. Personen ska kunna känna att de är självständiga, att de har kontroll över 

sitt liv samt stärkt egenmakt genom valmöjligheter. Vården strävar efter att förstå individen 

och hur deras psykiska sjukdom påverkar just dem. En ökad livskvalitet för individen och 

närstående är en av målsättningar (McKay, McDonald, Lie och McGowan, 2012). 

Information om personens historia och sociala liv ska erhållas på ett respektfullt sätt. En 

starkare tro på egen förmåga och stolthet över personliga bedrifter kan byggas upp genom 

uppmuntran och intresse från personal. Familjemedlemmar kan involveras i vården för att 

bygga relationer och optimera patientens autonomi. Patienter uppmuntras då att ansvara för 

behandling, liv, återhämtning och hälsa tillsammans med sin familj. Genom samarbete är 

målsättningen att främja livskvalitet och välbefinnande för patienter och anhöriga (McKay, 

McDonald, Lie och McGowan, 2012). För personer med bipolär sjukdom minskar 
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återinsjuknanden och funktionen i sociala sammanhang förbättras om närstående utbildas 

(Skärsäter, 2014).  

 

Problemformulering 
Psykisk ohälsa är något som ökar i samhället och klassas som ett folkhälsoproblem 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). Kunskapen om bipolär sjukdom har ökat sedan sjukdomens 

uppkomst och idag vet vi att den består av två typer, typ I och typ II. Personerna är sällan 

inneliggande på sjukhus under en längre tid men kontakt med vården sker kontinuerligt 

genom olika kontroller, behandling och medicinering. Med följsamhet till behandling kan 

personen med bipolär sjukdom leva ett välfungerande liv och sjuksköterskor kan möta dem på 

vilken avdelning som helst. Som alla andra människor kräver personer med bipolär sjukdom 

en personcentrerad vård anpassad utifrån deras situation och mående. Det finns sparsamt med 

tidigare forskning om hur personer med bipolär sjukdom erfar hur det är att leva med 

sjukdomen. För att kunna ge en personcentrerad vård krävs kunskap. Genom att ta del av och 

få en insikt i de erfarenheter som personer med bipolär sjukdom har genereras den kunskapen. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva personers egna erfarenheter av bipolär sjukdom. 

Metod 
Design 
En deskriptiv design användes till litteraturstudien (Polit & Beck, 2012).  

 

Datainsamling 
Artiklarna söktes i databaserna Cinahl och PsycINFO. Utifrån syftet valdes orden bipolär 

sjukdom, person och erfarenhet ut och orden kontrollerades mot svenska meSH. Orden person 

och experience användes som fritextsökning. Bipolär sjukdom resulterade i bipolar disorder i 

meSH. I PsycINFO skrevs bipolar disorder in i Thesaurus. I CINAHL skrevs bipolar disorder 

i CINAHL subject headings. För att bredda sökningen användes även fritextorden patient och 

live i PsycINFO och vid sökningen i Cinahl användes orden patient, people, live och life, se 

bilaga 1. Begränsningar som gjordes var att artiklarna skulle vara peer-reviewed, skrivna på 

engelska och publicerade mellan 1 januari 2008 och 31 december 2019. Personerna som 

medverkade skulle vara över 18 år för att fokus skulle vara på vuxna individers erfarenheter. 

Sökord i datainsamlingen från PsycINFO inkluderade (DE”bipolar disorder”) AND patient* 

OR person* AND experience* AND liv*. Datainsamlingen från CINAHL innefattade 

sökorden (MH”bipolar disorder”) AND experience AND patient* OR person* OR people 

AND liv* OR life. Se bilaga 1. 

 

Sökningen resulterade i 80 träffar i PsycINFO. Artikeltitlar lästes igenom och 36 artiklar 

valdes ut för vidare granskning av abstrakt. Efter granskningen av abstrakt valdes 25 artiklar 

ut för resultatgranskning. Efter resultatgranskningen valdes 9 artiklar ut att användas i 

litteraturstudien. I CINAHL resulterade sökningen i 83 träffar. Artikeltitlar lästes igenom och 

40 artiklar valdes ut för vidare granskning av abstrakt. Efter granskningen av abstrakt valdes 

18 artiklar ut för resultatgranskning. Efter resultatgranskningen valdes 3 artiklar ut att 

användas i litteraturstudien. Totala antalet inkluderade artiklar från PsycINFO och CINAHL 

var 12. 

 

Urvalskriterier 
Inklusionskriterier var att deltagarna i studierna skulle ha diagnostiserats med bipolär typ I 
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eller bipolär typ II. Kvalitativa studier som i resultatet beskriver personer eller patienters 

erfarenheter av sin bipolära sjukdom. 

Exklusionskriterier var artiklar som beskrev närståendes erfarenheter.  

 

Kvalitetsgranskning 
Artiklarna som valdes ut kvalitetsgranskades av båda författarna och det fördes en diskussion 

om trovärdigheten på artiklar var tillräcklig. Granskning gjordes utifrån begrepp för 

trovärdighet enligt Kristensson (2014) där tillförlitlighet, giltighet, överförbarhet och 

verifierbarhet kontrollerades, se bilaga 2. Den metod som utgjorde de kvalitativa artiklarnas 

datainsamling var intervjuer av olika slag. Intervjuer är ett bra sätt att samla in kvalitativa data 

då deltagarnas erfarenheter kan uttryckas med egna ord. Vid analys användes triangulering i 

samtliga artiklar vilket stärker verifierbarhet och trovärdighet i resultatet (Kristensson, 2014). 

Artiklarna som användes i litteraturstudien var gjorda i Nya Zeeland, Nederländerna, Sverige, 

England, USA, Norge, Kanada och Australien. 

 

Dataanalys 
Modellen för analys av data var en innehållsanalys enligt Granheim och Lundman (2004). I 

den första delen arbetade författarna enskilt och analysen utfördes genom att meningsenheter 

valdes ut utifrån resultaten för att kondensera texten i de valda artiklarna. Vidare arbetade 

författarna tillsammans med att koda meningsenheter och genom de tolka det väsentliga i 

innehållet. Koderna användes i skapandet av underkategorier, vilka sedan låg till grund för de 

kategorier som resultatet i uppsatsen bygger på. Utifrån kategorierna skapades ett 

övergripande tema. Framtagandet av benämningar för kategorier och teman diskuterades 

gemensamt för att uppnå enhällighet. Analysen resulterade i 13 underkategorier, 4 kategorier 

och 1 övergripande tema. 

 

Forskningsetiska överväganden 
Studier ska ha genomgått etikprövning vid forskning avseende människor. Deltagarnas 

autonomi ska skyddas genom informerat samtycke. Vid ett informerat samtycke säkerställs att 

deltagandet är frivillig utan känsla av tvång och hot. En person har rätt att avbryta sitt 

deltagande oavsett tidpunkt. Under en litteraturstudie är det viktigt att ta hänsyn till egen 

förmåga och begränsning att tolka och förstå text, vilket har tagits i beaktning (Kjellström, 

2017). Samtliga artiklar granskades och forskningsetiska överväganden var väl beskrivna. 

Personerna tillhörande studierna fick skriftlig information om studien och ett informerat 

samtycke fanns (Kjellström, 2017). Samtliga artiklar exkluderade deltagare om de befann sig i 

en svår manisk eller depressiv episod eftersom de tillstånden kan påverka personens kognitiva 

förmåga (Skärsäter, 2014). 

Resultat 
Resultatet bygger på ett övergripande tema och fyra kategorier. Det övergripande temat: En 

berg- och dalbana på vågor av känslor. Kategori 1: Känslan av att förlora sig själv beskriver 

blandade känslor i samband med insjuknande och att ett accepterande av diagnosen kunde 

vara en lång process. Fluktuerande sinnesstämningar påverkade den vardagliga funktionen 

och symtomen kunde kännas utom kontroll. Självuppfattning förändrades och det varierande 

humöret skapade begränsningar vilket resulterade i låg tilltro till egen förmåga. 

Kategori 2: Att bli stämplad som galen beskriver stigmatisering som en stor del av 

personernas vardag och låg till grund för känslan av skam och bristfällighet. Media 

framställde en felaktig bild av bipolär sjukdom. Egna och andras fördomar skapade ett internt 

stigma. Utifrån situation avvägde personerna om de skulle avslöja sin diagnos eller inte. 
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I kategori 3: Att kontrollera det okontrollerbara skildras att experimentering av droger och 

alkohol utfördes för att hantera och förstärka symtom, vilket ofta ledde till ett beroende. När 

inget hopp fanns sågs suicid som en utväg eller befrielse. Motivation och ökad förståelse för 

sjukdomen skapade en känsla av kontroll och ett livssyfte. Genom olika sätt att hantera 

symtomen och ändra levnadsmönster förbättrades måendet. 

I kategori 4: Relationer - kan hjälpa eller stjälpa, beskrivs att familjen spelade en viktig roll i 

den sjukes mående. Bristande förståelse hos anhöriga kunde leda till känslor av skam och 

ångest. Att skapa nya relationer upplevdes problematiskt och en rädsla över att nära och kära 

skulle ta skada över det växlande humöret fanns. Tabell 1 beskriver övergripande tema, 

kategorier och underkategorier, se Tabell 1. 

 

Tabell 1 

Tema En berg- och dalbana på vågor av känslor 

Kategori En känsla av att 

förlora sig själv 
Att bli stämplad som 

galen 
Kontrollera det 

okontrollerbara  
Relationer – kan 

hjälpa eller 

stjälpa 

Underkategori - Känslan av att 

vara annorlunda 
- Från en extrem 

till en annan 
- En påverkad 

självbild, identitet 

och autonomi 
- Vacklande 

självkänsla 

- Dömd på förhand 
- Ständigt ifrågasatt 

av andra 
- Svårigheter att 

försonas med egna 

och andras fördomar 

-Självmedicinering – en 

osäker metod 
- Kunskap är ett försök 

till makt 
- Försöka att tygla 

symtomen 
-Ett rop på hjälp när 

hopplösheten tar över 

- Familjens 

positiva och 

negativa inverkan 
- Rädsla inför nya 

relationer 

 

En känsla av att förlora sig själv 

Känslan av att vara annorlunda 

Att få en diagnos kändes som en lättnadskänsla då förnimmelsen av att varit annorlunda alltid 

funnits där ((Fernandez, Breen & Simpson, 2014; Rusner, Carlsson, Brunt & Nyström, 2009). 

Känslan förekom utan att det fanns någon antydan till det från andra (Crowe et al., 2011). Hos 

andra personer kändes diagnosen skrämmande och överväldigande (Van Den Heuvel, 

Goossens, Terlouw, Van Achterberg & Schoonhoven, 2015). Inledningsvis fanns svårigheter 

att inse vad sjukdomen innebar (Crowe et al., 2011). På grund av sjukdomens komplexa natur 

var det svårt att urskilja vilka känslor som var relaterade till sjukdomen och att förklara sina 

känslor för andra (Dahlqvist Jönsson, Wijk, Skärsäter & Danielson, 2008; Rusner et al., 

2009). Att identifiera sig som en person med psykisk sjukdom var svårt och var kopplat till 

viljan att kunna leva ett normalt liv. Processen med att acceptera sjukdomen skedde under 

lång tid och acceptans var inte något definitivt utan kunde recidivera (Dahlqvist Jönsson et al., 

2008). En deltagare valde att ha olika personligheter utåt, en sjuk och en frisk personlighet. I 

depressiva perioder användes lögner som att deltagaren var bortrest när hen i själva verket 

stängt in sig hemma (Fernandez et al., 2014). Genom att ta ansvar för hantering av sin 

sjukdom och acceptera diagnosen skapades en mer optimistisk utsikt gällande handhavande 

av sjukdomen (Dahlqvist Jönsson et al., 2008).  

 

Från en extrem till en annan 

Sjukdomen karaktäriseras av extrema känslor och beskrevs som en berg- och dalbana med 

toppar och dalar med olika intensitet (Rusner et al., 2009). Det centrala i deltagarnas dagliga 
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liv var en känsla av förlust av kontroll (Crowe et al., 2011). Humörsvängningar försvagade 

deras funktion i vardagen (Fernandez et al., 2014) och symtomen beskrevs som ett fenomen 

vilket kontrollerade deras handlingar (Crowe et al., 2011). Oro över att livet skulle förstöras 

på grund av symtomen förekom (Rusner et al., 2009). Ständigt fluktuerande sinnesstämning 

skapade begränsningar i att planera framåt vilket ledde till en rädsla inför framtiden. Yngre 

personer undvek tankar om framtiden och planerade kortsiktig (Dahlqvist Jönsson et al., 

2008). 

 

Mani beskrevs vara det ultimata glädjetillståndet. Glädje kunde därför upplevas farligt 

eftersom det möjligen var mani som tog över kontrollen (Russel & Moss, 2013). I episoden 

infann sig ett övergående välbehag (Rusner et al., 2009; Russel & Moss, 2013), den upplevdes 

även spännande och positiv (Tjoflåt & Ramvi, 2013). Hjärnan gick på högvarv och en känsla 

att det inte fanns några gränser upplevdes (Rusner et al., 2009; Russel & Moss, 2013). 

Känslan jämfördes med att känna sig berusad (Russel & Moss, 2013). Tiden blev i andra 

dimensioner och hundra saker upplevdes samtidigt i en slags icke medvetenhet. Det beskrevs 

att när deltagaren återfick medvetandet satt personen kvar med cigaretten i handen utan att 

tagit ett bloss. Det hade endast gått en kort stund fast det kändes som en evighet (Rusner et al., 

2009). Svårigheter att kontrollera sina handlingar i samband med mani ledde till att känslor av 

skam och osäkerhet infann sig (Crowe et al., 2011; Rusner et al., 2009). Allt vardagligt ansvar 

glömdes bort och de blev mer sociala och köpte fina saker (Russel & Moss, 2013). För 

personen och närstående kunde konsekvenserna av ett maniskt tillstånd vara förödande 

(Rusner et al., 2009; Russel & Moss, 2013; Van Den Heuvel et al., 2015). Deltagarna försatte 

sig själva i livshotande situationer genom att utföra riskfyllda aktiviteter de normalt inte skulle 

göra (Fernandez et al., 2014; Russel & Moss, 2013). Sjukdomen skapade svårigheter i att 

hålla sig till de specifika arbetsuppgifter som skulle utföras, vilket påverkade möjligheten till 

att behålla sin anställning (Inder et al., 2008; Fernandez et al., 2014). En deltagare erfor att det 

maniska beteendet var så utom kontroll att det ledde till slutet på karriären (Russel & Moss, 

2013). Inkomsten påverkades då behov av vård och stöd fanns på grund av sjukdomens natur, 

vilket gjorde att personerna inte kunde arbeta i samma utsträckning (Rusner et al., 2009).  

 

Att förlora en anställning resulterade ofta i att tillvaron raserades och kunde leda till en 

depressiv period (Van Den Heuvel et al., 2015). Vid depressiva perioder beskrev deltagarna 

att negativa tankar om sin egen person betonades (Crowe et al., 2011; Rusner et al., 2009). 

Mörka illustrationer om negativa erfarenheter spelades upp likt en film (Rusner et al., 2009). 

En känsla av att tappa fotfästet ner i ett mörker där personen kände sig avskyvärd (Van Den 

Heuvel et al., 2015). Känslan av att inte vara sig själv, att något tar över kroppen och förlust 

av kontroll upplevdes i samband med förändrad sinnesstämning (Fernandez et al., 2014). Att 

inte ha kontroll över sin sjukdom motsvarade att inte ha kontroll över sitt liv (Crowe et al., 

2011; Inder et al., 2008). Symtomens inverkan gjorde att tidigare försök att ta kontroll blev ett 

misslyckande. Deltagare erfor att de aldrig kommer kunna kontrollera sjukdomen på grund av 

genetiken bakom den (Crowe et al., 2011). Personer upplevde ångest och skam inför 

framtiden (Rusner et al., 2009) och bipolär sjukdom påverkade personernas framtidstro 

negativt (Dahlqvist Jönsson et al., 2008; Rusner et al., 2009). Att inte kunna fullgöra en 

utbildning, klara av ett arbete eller fungera i vardagslivet gällande ekonomi och relationer var 

en del av oron (Dahlqvist Jönsson et al., 2008).  

 

Påverkad självbild, identitet och autonomi 

Deltagarna erfor att symtom vilka uppkom vid bipolär sjukdom påverkade deras självbild och 

skapade en osäkerhet i hur de upplevde sig själva (Crowe et al., 2011; Inder et al., 2008). När 

humöret fluktuerade ändrades beteende och tankesätt vilket gjorde att personerna upplevde 
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förvirring om vilka de egentligen var (Inder et al., 2008; Tjoflåt & Ramvi, 2013). Att försöka 

bekämpa sjukdomen betydde att personen förde en kamp mot sig själv då den var en del av 

personen. Strävandet efter en god självkännedom visade sig betydelsefullt i hur friska 

personerna ansåg sig vara (Rusner et al., 2009). Identifiering och adapteringen av 

patientrollen resulterade i en förlorad autonomi, självständighet och egenmakt (Fernandez et 

al., 2014). Bipolär sjukdom kunde vara positivt för personers identitet och stärktes genom att 

kunna jobba och leva ett fungerande liv (Michalak et al., 2011). Genom accepterande av sin 

diagnos stärktes självbilden hos personerna, men det växlande humöret kunde utgöra ett 

hinder i att uppnå en starkare självbild (Inder et al., 2008).  

  

Medicinering hotade deltagarnas rätt till självbestämmande, effekten medicinen gav samt att 

de måste genomgå medicineringen var två anledningar (Crowe et al., 2011). I samband med 

medicinering upplevdes känslorna avtrubbade. Personerna kunde skratta, men sällan högt och 

länge, de kunde gråta men det var sällsynt. De kände sig inte deprimerade eller arga, en slags 

likgiltighet som kunde vara både positiv och negativ (Tjoflåt & Ramvi, 2013). Mediciner 

påverkade hur minne och kognitiva förmågor fungerade vilket gjorde det svårt att prestera på 

arbetet som tidigare. Känslan beskrevs att arbeta på otillräckligt bränsle (Fernandez et al., 

2014). I kontakten med psykiatrin upplevdes en förlorad autonomi vilket påverkade 

självbilden negativt (Crowe et al., 2011). Att bli tillsagd att ta sin medicin ansågs kränka 

personens självbestämmande och behovet av att ta mediciner ansågs vara en förlust av 

kontroll. Genom att återta kontroll och inte ta medicinen fanns en risk att kontrollen likväl 

gick förlorad, vilket byggde upp en frustration (Crowe et al., 2011). Episoder i sjukdomen 

formade vilka personerna var på olika sätt. I en lång depressiv period blev personens identitet 

det depressiva tillståndet (Inder et al., 2008). Vid inträdandet av en manisk period fick 

personen känslan av att äntligen vara sig själv (Crowe et al., 2011; Inder et al., 2008). I 

världen av mani var allt möjligt och en känsla av att komma hem infann sig. Humöret 

definierade personerna vilket blev paradoxalt mot deras egen självuppfattning. Vissa 

sinnesstämningar ledde till att personerna inte kände igen sig själva och mynnade ut i ett 

självhat. Personerna erfor att inget gick rätt och livet kändes ofullständigt. En osäkerhet på 

vilka de var och vad som definierade dem som människor växte fram och de kände sig 

betydelselösa (Inder et al., 2008).  

 

En vacklande självkänsla 

Den egna självuppfattningen vacklade och det utvecklades en känsla av självtvivel (Inder et 

al., 2008; Tjoflåt & Ramvi, 2013). Lågt självförtroende upplevdes på grund av fluktuerande 

sinnesstämning, vilket även skapade oro över hur det påverkade föräldraskapet och barnen 

(Tjoflåt & Ramvi, 2013). Upplevda begränsningar i funktion hos individerna påverkade 

tilltron till sin egen förmåga negativt (Dahlqvist Jönsson et al., 2008). Personerna var 

medvetna om sina svårigheter och hur det skiljde dem från andra människor vilket påverkade 

självförtroendet (Inder et al., 2008). Bristen på självförtroende och låg tilltro till sin 

ansvarsförmåga gjorde att personerna inte trodde sig klara av sitt arbete (Rusner et al., 2009). 

Tidigare misslyckanden skapade en osäkerhet och mål kändes ouppnåeliga, dock fanns viljan 

att uppnå mål och fullgöra uppgifter (Fernandez et al., 2014). Efter akuta tillstånd blev minne 

och koncentrationsförmåga störd (Inder et al., 2008; Van Del Heuvel et al., 2015). Att studera 

och memorera information försvårades vilket ledde till ett dåligt självförtroende och känsla av 

misslyckande i studiesammanhang (Fernandez et al., 2014; Van Del Heuvel et al., 2015). En 

känsla av meningslöshet infann sig och ledde till svårigheter att fullgöra studier (Fernandez et 

al., 2014).  
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Att bli stämplad som galen 

Dömd på förhand 

En känsla av att vara dum, knäpp och icke normal var en del av det personer med bipolär 

sjukdom brottades med (Rusner et al., 2009). Ofta sågs personerna som sin sjukdom och inte 

den individ de var, det gjorde att de på förväg kände sig dömda (Inder et al., 2008; Tjoflåt & 

Ramvi, 2013). En känsla av att ha en stämpel i pannan uppgavs, utifrån stämpeln betedde sig 

människor runt omkring på ett visst sätt. Stämpeln bipolär sjukdom skulle aldrig försvinna 

och används alltid emot dem. Självförtroendet påverkades negativt av fördomar då det 

skapade en osäkerhet hos individerna (Dahlqvist Jönsson et al., 2008). Hur omgivningen såg 

på de medverkande påverkade deras sociala status till det negativa (Fernandez et al., 2014; 

Tjoflåt & Ramvi, 2013). Deltagarna antog att omgivningen såg och visste att de hade en 

psykisk sjukdom. Antagandet om andras fördomar gjorde dem stressade och tankar om att 

inte vilja bli kategoriserade väcktes. Känslan av att vara bristfällig och känslan av skam 

uppkom. De medverkande erfor att media skildrar bipolär sjukdom felaktigt jämfört med hur 

personerna upplevde sin sjukdom. Personer skildrades som hemlösa, att de gick och letade 

mat i sopor och letade burkar. Media fick det att framstå som att personerna var våldsamma 

och åkte in och ut från psykiatriska avdelningar (Michalak et al., 2011). 

 

Deltagarnas trovärdighet gick förlorad på grund av kommentarer från anhöriga och vänner i 

egenskap av att de var dårar vilka varit inne på dårhus och aldrig borde få ansvara över barn 

(Fernandez et al., 2014). Negativa attityder skapade en orealistisk och negativ självbild hos 

föräldrar vilket gjorde det svårt att söka hjälp vid behov (Tjoflåt & Ramvi, 2013). Sjukdomen 

tystades ned av anhöriga (Dahlqvist Jönsson et al., 2008). De kände sig ständigt övervakade 

och att de tolkades utifrån sin bipolära sjukdom. De medverkande kände en oro över att deras 

barn skulle erfara stigmatisering och ville förhindra att det skedde (Tjoflåt & Ramvi, 2013). 

 

Ständigt ifrågasatt av andra 

Att ha bipolär sjukdom präglades både av tidigare erfarenhet av stigmatisering och en 

förväntan på hur andra ser och reagerar på sjukdomen (Michalak et al. 2011). Människors 

reaktioner på symtomen förklarade varför personer dolde sin diagnos i olika sammanhang 

(Crowe et al., 2011; Michalak et al., 2011). Deltagarna ville inte uppfattas galna av sin 

omgivning (Crowe et al., 2011). Beteenden överanalyserades och antogs vara en del av 

sjukdomen och inte en del av deras personlighet (Fernandez et al., 2014; Michalak et al., 

2011). Människor runt omkring ifrågasatte om en manisk period närmade sig när personerna 

verkade mer glada än vanligt. När kollegor och chefer på jobbet analyserade klädsel och 

beteende hos personerna skapades en osäkerhet. En känsla av att inte kunna inhandla nya 

saker eller vara på bra humör utan att bli ifrågasatt erfors (Fernandez et al., 2014). 

Reaktionerna från andra upplevdes grundas på en bristfällig förståelse om sjukdomen (Crowe 

et al., 2011).  

 

Svårigheter att försonas med egna och andras fördomar 

En känsla av att ha misslyckats byggde på sociala förväntningar och personer jämförde sig 

med normer i samhället (Crowe et al., 2011). Deltagare kände att de inte kunde leva upp till 

sociala normer och en process av självstigmatisering startades (Crowe et al., 2011; Michalak 

et al., 2011). Fördomar hos personerna själva och andra skapade svårigheter i att acceptera 

diagnosen (Dahlqvist Jönsson et al., 2008). Processen till minskad självstigmatisering skedde 

under en längre tid och underlättades av att deltagarna inte lät sig definieras av sjukdomen. 

Den interna stigman vilket inledningsvis format deras uppfattning om sig själva försvann när 

de inte lät sjukdomen definiera vilka de var. Tidigare positiva och negativa erfarenheter i 

samband med yttrande om sjukdomen skapade en kompetens och deltagarna kunde avväga 
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om de skulle berätta om sjukdomen eller ej i ett visst sammanhang (Michalak et al. 2011). Att 

deltagarna blev mer öppna om sin sjukdom gjorde att de uppfattades annorlunda på ett mer 

positivt sätt (Tjoflåt & Ramvi, 2013). I samband med arbete, utbildning och andra 

professionella sammanhang undveks det att tala om sin bipolära sjukdom så länge det inte 

påverkade deras utförande. I sociala sammanhang uppgav deltagarna att de var mer öppna om 

sin sjukdom (Michalak et al., 2011). Motivationen att vara en vanlig människa i sociala 

sammanhang gjorde att de blev mer utåtriktade och utvecklade sätt att hantera effekter av 

stigma (Tjoflåt & Ramvi, 2013).  

 

Kontrollera det okontrollerbara 

Självmedicinering - en osäker metod 

Vissa upplevde användandet av droger och alkohol var likvärdigt med medicinering och andra 

upplevde att substanserna hade lite eller ingen effekt på sinnesstämningarna. En del droger 

hade en dämpande effekt på de symptomen förknippade med bipolär sjukdom. Personerna 

kände sig avtrubbade och förlorade kontakten med sina känslor (Ward, 2011) och i samband 

med det kände sig personerna mer normala (Healey, Peters, Kinderman, McCracken & 

Morris, 2008; Ward, 2011). Alkohol och droger var även ett sätt att fly symtomen och 

känslorna när livet blev för besvärligt (Ward, 2011). 

 

På väg upp i sinnesstämning kunde deltagare dricka sig till kollaps på grund av risktagandet 

och den omåttlighet mani medförde och ett ökat användande av droger förekom. Kokain 

intogs för att i maniska perioder behålla lyckoruset och positiva känslor (Healey et al., 

2008). Vissa deltagare upplevde att alkohol och droger intensifierade humörsvängningarna, 

deras skenande tankar samt impulsivitet (Ward, 2011). Cannabis användes för att lindra 

upprymdhet vid maniska symtom. Vid användandet dämpades det förhöjda stämningsläget 

vilket gav en känsla av tillfredsställelse (Healey et al., 2008). Hantering av upprymdheten 

genom självmedicinering var inte alltid en pålitlig metod då det kunde slå fel (Ward, 2011). 

Vid nedåtgående sinnesstämning experimenterade personen med olika substanser men 

avstannade i perioder med djupa depressioner. För att uthärda depression användes alkohol 

och droger för avslappning och för att sudda ut verkligheten. Ångest botades eller hanterades 

med hjälp av alkohol eller cannabis. För att hantera depression minskade vissa på 

alkoholintaget genom användandet av cannabis. Cannabis beskrevs dock förstärka den 

depressiva sinnesstämningen (Healey et al., 2008).  

 

Alkohol beskrevs användas för att skapa upprymdhet när de hade en stabil sinnesstämning 

under medicinering. Ett högt alkoholintag beskrevs farligt då det upplevdes att 

medicineringens effekt kunde förstöras samt minska följsamheten till medicinering. 

Personerna ville uppleva hur de kände sig innan diagnosen och undgå effekter medicineringen 

gav. Att socialisera genom alkohol och droger fick deltagarna att känna sig normala (Healey 

et al., 2008). Toleransen för de olika substanserna ökade vilket gjorde att ett beroende växte 

fram och substansbruket fortsatte i perioder med eutymi (Healey et al., 2008; Ward, 2011). 

Att ha en beroendeproblematik med bipolär sjukdom förvärrade sjukdomens symtom, vilket 

gjorde att sjukdomens komplexitet förvärrades och det gjorde att deras liv påverkades i högre 

grad (Ward, 2011). 

 

Ett rop på hjälp när hopplösheten tar över 

För deltagarna fanns det en gräns för hur mycket de kunde hantera i samband med sjukdomen 

(Ward, 2011). I den depressiva fasen låg hopplösheten till grund för återkommande tankar om 

suicid (Fernandez et al., 2014; Inder et al., 2008). När personer inte såg något hopp om 

förbättring i sin sjukdom tycktes suicidförsök vara den enda utvägen (Dahlqvist Jönsson et al., 
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2008; Ward, 2011). Försöken att ta sitt liv sågs befriande även om önskan att dö inte funnits 

där. Suicidförsök var framförallt ett rop på hjälp och en väg ut ur den fångenskap deltagarna 

upplevde. Livet blev för svårhanterligt och pressen blev för hög (Ward, 2011). Vissa deltagare 

upplevde att barnen höll dem över ytan. Tack vare deras barn och den kärlek och det ansvar 

de kände skapades en mening att leva. Barnen stärkte den mentala hälsan och låg till grund för 

en förbättring i deltagarnas sjukdom. Att ha föräldraansvaret var anledning till att kämpa för 

sin hälsa, kämpa för att vara en god förebild och för att kunna leva ett vanligt liv (Tjoflåt & 

Ramvi, 2013). 

 

Kunskap är ett försök till makt 

För att kunna hantera sin sjukdom spelade information och kunskap en betydande roll. Att 

finna sig i en förändrad livssituation i samband med diagnosen gjorde det lättare för 

deltagarna att hantera och motivera sig att ta kontroll över sitt liv igen (Dahlqvist Jönsson et 

al., 2008). Deltagarna läste på om sin sjukdom och sjukdomens förlopp samt uppgav vikten av 

att veta om vilka faktorer som triggade sjukdomen och hur symtomen yttrade sig (Fernandez 

et al., 2014). Genom ökad kunskap och erfarenhet ökade förståelsen för de känslor och 

humörsvängningar som uppkom i samband med sjukdomen (Dahlqvist Jönsson et al., 2008), 

vilket gav deltagarna empowerment (Fernandez et al., 2014). Motivationen att lära sig om sin 

egen sjukdom stärktes hos deltagarna genom en ökad förståelse och insikt (Dahlqvist Jönsson 

et al., 2008). Utifrån den nya kunskapen skapades en känsla av autonomi och kontroll hos 

deltagarna. En känsla av hopp och livssyfte infann sig när kontroll av sjukdomen uppnåddes. 

Att kunna kontrollera och stabilisera sjukdomen skapade empowerment (Fernandez et al., 

2014), dock är att förstå varför de utvecklade sjukdomen fortfarande svårt för deltagarna 

(Dahlqvist Jönsson et al., 2008). Genom att samtala med andra och genom självreflektion 

skapades en stärkt och mer tydlig självbild (Tjoflåt & Ramvi, 2013). Individer tog del av 

andras berättelser och upplevde det lättare att hantera sin egen situation. Deltagarna kände sig 

inte ensamma om de tog del av andras erfarenheter, det gav en känsla av gemenskap 

(Dahlqvist Jönsson et al., 2008). 

 

Försök till att tygla symtomen 

Diagnosen innebar livsstilsförändringar där rutiner och struktur var fundamentala (Dahlqvist 

Jönsson et al., 2008). Tidigare misslyckanden var hinder i strävan att tygla sjukdomen (Crowe 

et al., 2011). Att prata om sjukdomen och vara medveten om sina begränsningar var positivt i 

hanterandet av symtom och sjukdom (Fernandez et al., 2014). Genom att planera sina dagar 

upplevdes att stressen minskade och det dagliga livet kändes mer hanterbart (Dahlqvist 

Jönsson et al., 2008). Struktur i familjelivet kunde resultera i ett stabilt mentalt mående, det 

ledde till att deltagaren såg sig själv som den aktivt styrande sitt liv vilket skapade en kontroll 

(Tjoflåt & Ramvi, 2013). Genom att deltagarna justerade sina dagliga aktiviteter utefter sin 

egen förmåga kunde framtida mål uppnås. Deltagarna upplevde ökat hopp om framtiden i 

samband med perioder med förbättrat mående (Dahlqvist Jönsson et al., 2008). 

 

Yoga, fysisk aktivitet och återhämtning underlättade i hanterandet av symtom. Att behålla 

hobbys och intressen erfors vara positivt (Fernandez et al., 2014), likaså ett minskat 

alkoholintag, en hälsosam livsstil och att socialisera sig (Tjoflåt & Ramvi, 2013). En ökad 

insikt i sina känslor och tankar skedde genom mindfulness. Mindfulness underlättade i att 

upptäcka förändrat stämningsläge i ett tidigare stadie och gjorde det mer lätthanterligt. 

Upplevelsen av att humöret inte styrde deras liv stärkte personen. Genom den bredare 

medvetenhet mindfulness gav kunde negativa tankar hanteras på ett mer gynnsamt sätt 

(Chadwick, Kaur, Swelam, Ross & Ellett, 2011). Minskad rädsla, en vilja att kämpa mot det 
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sjuka och skapande av en fridfull miljö var stöttande faktorer i förloppet att förändra gamla 

vanor (Dahlqvist Jönsson et al., 2008). 

 

Relationer - kan hjälpa eller stjälpa  

Närståendes positiva och negativa inverkan 

Nivå av förståelse och acceptans från familjens sida hade inverkan på hur god relationen till 

familjen upplevdes vara. Acceptans förbättrade en relation och gjorde att den fördjupades i 

och med ökad förståelse (Inder et al., 2008). Förnekelse och ignorans av sjukdomen från 

vänner och familj upplevdes, samt en avsaknad av förståelse och vilja att anpassa sig då det ej 

var de anhöriga som hade sjukdomen (Fernandez et al., 2014). Inom familjen kunde den sjuka 

stämplas som det svarta fåret vilket skapade skamkänslor (Inder et al., 2008).  

 

Upprepade sjukhusbesök gjorde att föräldrar inte kunde vara där för sina barn, vilket 

påverkade familjelivet negativt (Fernandez et al., 2014). En lägre energinivå skapade 

svårigheter att finnas där för sina barn, agera stöd och hjälpa till med läxor. Vissa sysslor 

kändes övermäktiga och att ansvara för skol-picknick i sista minuten upplevdes 

överväldigande (Rusner et al., 2009). En oro över att barnen skulle ta skada av att föräldrarna 

i perioder inte kunde fullgöra sitt föräldraskap fullt ut fanns närvarande. En deltagare beskrev 

sin man som sin stora stöttepelare och att utan honom hade situationen varit svår (Tjoflåt & 

Ramvi, 2013). Barnen behövde ta ett stort ansvar vilket i sin tur fick föräldrarna att känna att 

de svek sina barn och sveket skapade ångest. De kände en oro och ångest över framtiden då 

det vardagliga livet kändes svårhanterligt (Rusner et al., 2009). I tunga perioder av sjukdomen 

upplevde deltagarna att ett extra stöd för deras barn hade varit bra (Tjoflåt & Ramvi, 2013). 

Under maniska perioder upplevde deltagarna en möjlighet att erfara trevliga och roliga 

upplevelser tillsammans med sina barn. Tillståndet kunde dock leda till att personen blev 

okritisk, självcentrerad och ibland psykotisk, vilket gjorde att personerna utförde handlingar 

de senare ångrade. Deltagarna upplevde svårigheter att hitta balans mellan föräldraansvaret 

och deras mentala hälsa. Viljan att prata med sina barn om sjukdomen fanns men samtidigt en 

oro över att lämna över en börda till barnen att bära. Vissa deltagare uppgav hur barnen 

ifrågasatt deras situation och varför föräldrarna betedde sig på ett visst sätt (ibid). Stödet från 

närmsta familjen spelade en viktig roll och ansågs vara extra viktigt under de svåra perioder 

deltagare kämpade med (Fernandez et al., 2014; Tjoflåt & Ramvi, 2013).  

 

Rädsla inför nya relationer 

Fluktuerande humör och andras reaktion på bipolär sjukdom påverkade relationer och 

sjukdomen hade en inverkan på hur villiga personerna var att inleda nya relationer. 

Upplevelsen att med sin intensitet skrämma bort vänner fanns bland deltagare (Inder et al., 

2008). Kärleksrelationer fungerade ofta inte till följd av personernas bipolära sjukdom. 

Sjukdomen skapade stor påfrestning på relationen och var i vissa fall orsaken till separation 

(Fernandez et al., 2014; Inder et al., 2008). Det var en förlust att inte kunna ha en ordentlig 

relation med sin partner på grund av sjukdomen (Fernandez et al., 2014) och en oro fanns att 

skada eller negativt påverka partnern genom att bli deprimerad eller för extrem (Rusner et al., 

2009). Vänskapsrelationer beskrevs svåra att behålla på grund av perioder med skiftande 

beteende (Fernandez et al., 2014; Inder et al., 2008). Försök till sociala kontakter 

underminerades av maniska beteenden i samband med vissa störande och ovanliga manér, 

beteendet kunde kränka och såra andra människor (Russel & Moss, 2013). Sjukdomen 

medförde en trötthet vilket skapade svårigheter i det vardagliga livet, att träffa vänner och 

fullfölja planer var besvärligt (Rusner et al., 2009). Personer med bipolär sjukdom ville ej 

vara till besvär och valde att umgås med människor när de mådde bra (Fernandez et al., 2014).  
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Resultatsammanfattning 
Resultatet visade att personer upplevt sig vara annorlunda och diagnosen kändes både 

skrämmande och gav en lättnadskänsla. Svårigheter upplevdes att identifiera sig med 

sjukdomen men den stärkte också andra deltagares identitet. Sjukdomen karaktäriseras av 

extrema känslor vilket mynnade ut i en känsla av kontrollförlust. Inverkan på deltagarnas 

autonomi, självkänsla och identitet var både negativ och positiv. Fördomar och 

ifrågasättanden från andra hade en negativ påverkan hos personerna. Experimentering av 

olika substanser utfördes i försök att hantera och kontrollera symtom. Ett annat sätt att försöka 

hantera och kontrollera sjukdomen var genom egna och andras erfarenheter och reflektion. 

Genom utvecklad kunskap om sjukdomen och olika strategier strävade deltagarna efter att 

hantera symtomen. Familj och närstående hade både en positiv och en negativ inverkan och 

en rädsla inför nya relationer var alltid närvarande hos deltagarna på grund av det växlande 

humöret. 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Databasen PsycINFO valdes för att det riktar sig till områdena psykiatri, psykologi och 

beteendevetenskap samt angränsande områden. CINAHL inkluderar artiklar inom hälso-och 

sjukvårdsområdet vilket omfattar omvårdnad. Två databaser valdes för hitta relevanta artiklar 

och för att stärka arbetets trovärdighet (Henricsson, 2014). Ett alternativ till 

datainsamlingsmetod kunde vara att genomföra en intervjustudie och genom det ta del av 

personers erfarenheter. Genom intervjuer kunde ett rikare material samlats in och personerna 

vilka intervjuats hade fått möjlighet att med egna ord berätta om sina erfarenheter 

(Kristensson, 2014). Möjligheten att genomföra en sådan studie fanns ej på grund av tidsbrist. 

 

För att inkludera artiklar med patient- och personperspektiv användes patient* OR person*. 

Ett perspektiv utifrån syftet ansågs viktigt då personerna ofta hanterar sin sjukdom och 

tillbringar majoriteten av sina liv utanför sjukhus. I CINAHL användes även ordet people* för 

att utöka sökningen och få fler träffar, vilket inte fanns behov av i PsycINFO. För att få med 

personers livserfarenheter av sjukdomen användes orden liv* OR life i CINAHL och liv* i 

PsycINFO tillsammans med ordet experience. Genom att använda trunkering bakom sökorden 

breddades sökningarna i fritext då även böjningar inkluderades. I databaserna kombinerades 

de booleska operatorerna AND och OR för att avgränsa samt utöka sökresultat (Karlsson, 

2017). Begränsningen på 20080101–20191231 användes för att en bredare sökning krävdes. 

Det övervägdes om 1 år spelade in och skulle påverka resultatet men då resultaten handlade 

om personers erfarenheter ansågs risken för detta låg. 

 

Kvalitativa artiklar användes då de ansågs vara lämpligast i att svara på personers 

erfarenheter. Deltagarna skulle vara diagnostiserade med antingen bipolär sjukdom typ I eller 

typ II. Avgränsningen skapade en säkerhet att de erfarenheterna vilka beskrevs i artiklarna 

kom från personer med bipolär sjukdom och inte någon annan psykisk sjukdom med 

angränsande drag. En artikel valdes först bort men inkluderades sedan i analysen efter vidare 

diskussion mellan författarna och djupare granskning av artikelns resultat. Anledning till 

tveksamhet var att endast två deltagare hade primärdiagnos bipolär sjukdom. Artikeln beskrev 

tydligt i sitt resultat vilka erfarenheter som skildrades av de med bipolär sjukdom. Detta har 

tagits i beaktning och endast de delar i resultatet vilka tydligt beskriver deras erfarenheter 

eller att alla deltagarna delade samma erfarenhet, har använts. I analysprocessen användes 

triangulering, de två författarna analyserade materialet först för sig och sedan tillsammans 

vilket gör att resultatet inte influeras av en individs egen förförståelse. Triangulering och 
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medvetenhet om egna förförståelsen stärker verifierbarhet och tillförlitlighet. (Kristensson, 

2014). 

 

Resultatdiskussion 
Syftet anses besvarat då resultaten belyser personers egna erfarenheter av bipolär sjukdom. 

Resultatet påvisar att känslor och humör var väldigt varierande, extrema och i vissa fall 

okontrollerbara. I diskussionen har författarna valt att lyfta hur struktur underlättar ett 

upprätthållande av kontroll. Vidare diskuteras stigmatiseringen som personer med bipolär 

sjukdom upplever, då det har en negativ inverkan. En annan utmärkande del i resultatet är 

vikten av stöd från familj och närstående, vilket är meningsfullt att belysa och ta hänsyn till i 

omvårdnadsarbetet. I artiklarna var majoriteten av deltagarna kvinnor och även det diskuteras. 

Etiska aspekter ur ett föräldraperspektiv och hur barnen påverkas diskuteras och belyses. 

 

I resultatet framkommer det att rutiner och struktur är en stor del av de livsstilsförändringar 

som behöver göras (Dahlqvist Jönsson et al., 2008). Tidigare forskning visar att försök att 

skapa ett stabilt mående kunde mötas av motstridiga känslor (Adler & Fagerström, 2014) 

vilket stärks i resultatet. Enligt Fernandez et al. (2014) gjorde medvetenhet om sina egna 

begränsningar att personerna lättare kunde behålla kontrollen. Livet kändes mer hanterbart 

genom planering och då minskade också stressen (ibid). Genom att acceptera den förändrade 

livssituationen skapas bättre förutsättningar i att skapa strategier och upprätthålla kontroll 

(Dahlqvist Jönsson et al., 2008). Ett antagande kan göras att livsstilsförändringar känns för 

stora och påtagliga för personerna. Acceptansen ledde till att personerna kunde fokusera på att 

bli bättre i sin sjukdom istället för att förneka livsstilsförändringar. Det framkommer i 

resultatet att kunskap om sjukdomen, symtom och triggande faktorer är av vikt (Fernandez et 

al., 2014). Tidigare forskning visar på att utveckling av strategier och hantering av sjukdom 

kan ske genom psykoedukation (Adler & Fagerström, 2014). Mansell, Powell, Pedley, 

Thomas och Jones (2010) beskrev vikten av att ha ett tryggt och balanserat liv för att skapa ett 

bra mående. I resultatet framgår det att vissa personer inte är villiga att förändra sina liv och 

skapa struktur. Sjuksköterskans roll är att hjälpa patienter till förbättrad livskvalitet och 

förhindra återinsjuknande och samtidigt ta hänsyn till patienters autonomi och egenmakt 

(McKay, McDonald, Lie och McGowan, 2012). Ett antagande är att det kan skapa ett etiskt 

dilemma hos sjuksköterskan då sjuksköterskan slits mellan sin plikt och patientens rätt till 

självbestämmande. Inom det personcentrerade perspektivet lyfts vikten av en terapeutisk 

relation för att skapa ett välbefinnande hos patienten (McCance & McCormack, 2013). 

Tidigare forskning visar att genom motiverande samtal kan sjuksköterskan i sitt arbete 

använda patientens drivkraft och på så sätt genomföra beteendeförändringar. Vid motiverande 

samtal tas hänsyn till personens autonomi och egna resurser (Adler & Fagerström, 2014).  

  

Tidigare forskning visar på att samhällets syn och kunskap på psykisk ohälsa varierar. En 

fjärdedel av Sveriges befolkning har en negativ syn och vill helst inte arbeta med en person 

med psykisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2017), ett antagande kan göras att det visar på hur 

personer döms ut innan de ens fått chansen. I resultatet framkommer att personer känner sig 

dömda i förväg utifrån sin bipolära sjukdom (Rusner et al., 2009). Författarna tror att synen på 

människor med bipolär sjukdom grundar sig på fördomar i samband med okunskap. Fördomar 

kan uppkomma utav rädsla för det okända samt genom att de sjuka personerna framställs på 

ett felaktigt sätt i media. Enligt Socialstyrelsen (2017) visar tidigare forskning på att ökad 

kunskap ger bättre inställning till personer med psykisk ohälsa (ibid). 

  

Det framgår i resultatet att andra människors reaktioner och fördomar mot personer med 

bipolär sjukdom påverkar dem negativt. Medias framställning av bipolär sjukdom beskrevs 
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felaktig (Michalak et al., 2011). Enligt Bonnington och Rose (2014) anses media och nyheter 

bidra till stereotypiska bilder av personer med bipolär sjukdom. Där de framställs aggressiva, 

lata, oförutsägbara, okontrollerade och opålitliga (ibid). I brist på annan kunskap utgår 

människor från hur media illustrerar personer med bipolär sjukdom (Owen, Gooding, 

Dempsey & Jones, 2017). Att vara källkritisk till media är inte alltid enkelt och psykiskt sjuka 

framställs gärna otäcka och obehagliga utifrån sin sjukdom menar författarna. Personernas 

upplevelse av att människor runt omkring endast såg det sjuka beskrevs i resultatet. Beteende 

som var en del av personligheten förväxlas med symtomen (Fernandez et al., 2014; Michalak 

et al., 2011). I en studie framgår det att beteenden vilka personerna själva ansåg vara normala 

och icke-patologiska ansågs vara sjukliga av sjukvårdspersonal och andra människor i 

personens närhet (Bonnington & Rose, 2014). Genom att arbeta ur ett personcentrerat 

perspektiv inom vården kan hela människan synliggöras (Bergholm, 2013). Personer kan 

drabbas på olika sätt av samma sjukdom och patienten är inte sin sjukdom (Briten et al., 

2016). Utifrån ett personcentrerat perspektiv kan en förståelse för hur sjukdomen påverkar 

just den personen utifrån deras livssituation skapas (McKay, McDonald, Lie & McGowan, 

2012). Att bara gå efter ett papper som listar symtom och vad som ska ingå i den bipolära 

sjukdomen beskrivs felaktigt (Bonnington & Rose, 2014) och författarna menar att det 

bekräftar vikten av en personcentrerad vård. Enligt Britten et al. (2016) inom sjukvården kan 

personal genom att vara medveten om skillnader i sjukdomsförlopp och ta del av patienters 

erfarenheter utforma en god vård (ibid). Författarna tror att ökad kunskap om bipolär sjukdom 

behövs både i samhället och inom sjukvården för att förbättra förståelsen. 

 

Skärsäter (2014) menar att genom utbildning och involvering av familjen i vården förbättras 

funktionen hos personer med bipolär sjukdom. Stödet från familjen gör även att risken för 

återinsjuknande minskar (ibid). Vid ett kroniskt tillstånd som bipolär sjukdom påverkas inte 

bara personen utan hela familjen. Den nya situationen som uppstår vid ett insjuknande kan 

vara skrämmande för både personen som drabbas och närstående. I resultatet framkommer det 

att stödet från familjen spelade en viktig roll och utan stödet hade deras situation varit svår 

(Tjoflåt & Ramvi, 2013). Möjligheten att kunna kommunicera med familjen anses vara 

meningsfullt (Owen, Gooding, Dempsey & Jones, 2017). Genom att involvera familjen i 

vården kan personens autonomi optimeras och livskvaliteten förbättras för hela familjen 

(McKay, McDonald, Lie och McGowan, 2012). Författarna anser att involvering och 

utbildning av familjemedlemmar är betydelsefullt för personen med bipolär sjukdom. 

  

I resultatet framkom också anhörigas brist på förståelse, acceptans och hur det påverkar den 

sjuka. Skamkänslor skapades hos personen genom att familjen stämplade den sjuka som det 

svarta fåret (Inder et al., 2008). Ett antagande kan göras att familjen har en stor inverkan på 

måendet hos personen. Det är av vikt att familjen sympatiserar med den sjuke. Tidigare 

forskning visar att personer med bipolär sjukdom har svårigheter att uttrycka behov på grund 

av bristande koncentration och energi (Skärsäter, 2014), vilket gör att de kan falla mellan 

stolarna (Campbell, Gately & Gask, 2007). Utifrån ett patientperspektiv är det viktigt att 

förstå de utsatta läge som personen kan befinna sig i på grund av fluktuerande humör. Genom 

att ta hjälp av familjemedlemmar kan patienten uppmuntras ansvara för sin återhämtning 

tillsammans med sin familj (McKay et al., 2012). Personer med bipolär sjukdom vill försöka 

upprätthålla ett så normalt liv som möjligt. I samband med föräldraskapet uppkom etiska 

dilemman hos personerna. Viljan att tala om sin sjukdom med sina barn kom med en oro att 

barnen skulle få bära en alldeles för stor börda. Personerna hade svårigheter att finnas där för 

sina barn och barnen märkte av föräldrarnas avvikande beteenden och kunde ifrågasätta det. 

Att skapa en balans mellan deras egen mentala hälsa och att vara föräldrar erfors vara en 

utmaning (Tjoflåt & Ramvi, 2013). Föräldrarna kunde uppleva ångest när de kände att de 
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svek sina barn (Rusner et al., 2009). Barn märker och förstår mer än vad föräldrar tror, genom 

att berätta för barnen om sin sjukdom kan mer förståelse skapas över föräldrarnas beteende. 

  

I de vetenskapliga artiklar som använts till litteraturstudiens var 77% kvinnor och 33% män. 

Prevalensen för insjuknande i bipolär sjukdom är lika mellan könen (Adler & Fagerström, 

2014), vilket författarna anser borde leda till en jämnare fördelning mellan könen i 

deltagandet. Enligt Socialstyrelsen (2017) har kvinnor en mer accepterande och positiv 

inställning än män till personer med psykisk sjukdom. Den accepterande inställningen kan 

antagas bidra till att fler kvinnor än män deltog i studierna. Resultatet kan inte påvisa någon 

skillnad mellan könen i sjukdomsförlopp eller erfarenheter. Gonda et al. (2012) menar dock 

att risken för självmord är större hos män med bipolär sjukdom men suicidförsök är fler hos 

kvinnor (ibid). Olikheten kan visa på en skillnad i sjukdomsförlopp som inte framkommit i 

resultatet menar författarna. Eftersom resultatet inte jämför skillnader i sjukdomsförlopp 

mellan kön kan detta påvisa en kunskapslucka och att ett behov av mer forskning inom 

området finns. 

Slutsats 
För personer med bipolär sjukdom har symtom och starka känslor en stor inverkan på hela 

livet. De behöver stöd och kunskap för att motiveras till att hantera sjukdomen och skapa 

struktur. Stödet behöver komma både från anhöriga och sjukvårdspersonal. Sjukdomen 

förändrar självbilden och främmande känslor uppkommer. Det är viktigt att som 

sjuksköterska skapa en terapeutisk relation och utforma vården utifrån patientens 

förutsättningar. Att arbeta ur ett personcentrerat perspektiv är ett bra sätt för att skapa en 

bättre livskvalitet för både den drabbade och hens familj. Studien har belyst erfarenheter av att 

leva med bipolär sjukdom och ger en djupare insikt i personers liv. En minskad stigmatisering 

uppnås genom en ökad kunskap och förståelse för personerna med sjukdomen. Studien kan 

bidra till ökad kunskap och vara till hjälp för sjuksköterskan i arbetet med att bemöta och 

vårda personer med bipolär sjukdom. Eftersom tidigare forskning inte jämförde skillnader i 

sjukdomsförlopp mellan kön kan detta påvisa en kunskapslucka och att ett behov av mer 

forskning inom området finns. Mer forskning inom området utifrån sjuksköterskeperspektiv 

behövs då det skapar förutsättningar att bedriva en god och säker vård, genom en fördjupad 

förståelse. 
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Hur den kroniska och 

invalidiserande sjukdomen 

påverkar personens funktion och 
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över sina handlingar och liv. 

Andras och deras egna reaktioner 

över symtomen var en 

bidragande orsak. Känslor av att 
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The aim of this 

study,therefore,was 

to describe the 

meaning of living 

with BD from 

individuals’ view 

of the illness and 

the future. 

Inklusionskriterier: Över 18 år, 

diagnostiserad med bipolär sjukdom 

typ I eller II. Förstå, kunna läsa och 

prata svenska. 

Exklusionskriterier: Pågående 

episoder av mani eller 

sjukhusvistelse vid tiden för 

intervjun. 

Urvalsförfarande & urval: 

Avsiktligt urval baserat på ålder, kön 
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Analysmetod: Kvalitativ 
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mentalsjuk person. Acceptera 

sjukdomen var en process som 

tog skedde över lång tid. 

Fördomar försvårade 

acceptansen. Svårigheter att 

hantera det dagliga livet erfors.  

Personer upplevde att diagnosen 

svarade på frågor men också att 

nya frågor framkom. Ett ökat 

hopp erfors hos deltagarna i att 

kunna hantera sjukdomen genom 

att skapa struktur i livet. 

Stabilitet i det dagliga livet 

skapades genom stöd. 
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loss, coping, 

and recovery 
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sample of 
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bodde ute i samhället. 

Diagnostiserade med bipolär 

sjukdom. Gick i terapibehandling. 

Tog mediciner om det behövdes. 

Hade godkännande från 

vårdpersonal att deltaga. 

Urvalsförfarande & urval: 

Avsiktligt urval. Reklam för studien 

spreds inom organisationer för 

psykisk hälsa, dagstidningar i 

området, privata psykologer och 

lokalradio. Första författaren 

informerade om studien i 

stödgrupper för bipolär sjukdom och 

bjöd in till deltagande.  

14 blev rekryterade, 1 drog sig ur 

och 1 mötte inte inklusionskriterier 

pga. depression. 1 var exkluderad 

från analysen pga. maniska symtom 

var närvarande och 1 man var 

exkluderad pga. den enda mannen. 

Slutlig studiegrupp: 10 

australiensiska kvinnor. Ålder 29–

68.  

Datainsamlingsmetod: Semi-

strukturerad intervjumetod 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys 

Triangulering. 

Tydligt beskriven analys. 

Intervjutiden beskriven 

som så bekvämt för 

deltagaren och författaren 

som möjligt. Tydligt 

beskriven datainsamling. 

 

Endast kvinnor 

Identiteten var bunden till 

diagnosen och skapade en 

patientidentitet vilket gjorde att de 

förlorade autonomi, självständighet 

och styrka 

Bipolär sjukdom påverkade alla 

aspekter i livet, identiteten 

inräknat. Det påverkade relationer, 

familjer och sociala kontakter.  

Medicinen påverkade personernas 

förmåga kognitivt och minnet på 

jobbet vilket gjorde det svårt att 

prestera. 

Förlorad kontroll upplevdes i 

samband med de fluktuerande 

sinnesstämningarna. 

Olika nyanser av dem själva 

upplevdes under de olika 

sinnesstämningarna. 

Strategier för att återta sin identitet 

var att acceptera sin bipolära 

sjukdom, identifiera sig och 

anknyta till andra och omvärdera 

sin identitet för att bli bättre.  

 



 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Healey, C., Peters, 

S., Kinderman, P., 

McCracken, C., & 

Morriss, R. 2008. 

Reasons for 

substance use in 

dual diagnosis 

bipolar disorder and 

substance use 

disorders: A 

qualitative study. 

Journal of Affective 

Disorders, 113(1–2), 

118–126. 

doi:10.1016/j.jad. 

2008.05.010 

 

England 

Explore how 

patients with dual 

diagnosis viewed 

the relationship 

between substans 

use and bipolar 

disorder in an 

inductive qualitativ 

study. 

Inklusionskriterier: Diagnostiserad 

enligt DSM med bipolär sjukdom 

typ I och ”substans use disorder”, 18 

år eller äldre, villig att skriva på 

medgivande. 

Exklusionskriterier: Bipolär 

sjukdom med organisk orsak. 

Nuvarande manisk, mixed eller 

depressiv episod. Hyposomnia. 

Urvalsförfarande & urval: 

Avsiktligt urval för maximal 

variation. Rekryteringen skedde i 

öppenvården, genom ”community 

mental health team” och på 

specialiserad beroendevård, Både 

män (40%) och kvinnor (60%). 18–

30, 31–45, 46–65 och 65 år och 

över. 

Slutlig urvalsgrupp: 15 deltagare. 9 

kvinnor och 6 män. 

Datainsamlingsmetod: Semi-

strukturerade intervjuer. Spelades in 

och transkriberades,  

Analysmetod: Induktiv analysmetod 

utifrån förhållningssättet Grounded 

Theory. 

Triangulering, 

tydlig 

analysprocess, 

urvalet var varierat 

och ändamålsenligt, 

datainsamling 

beskrivs tydligt och 

motiveras. 

 

Längden på 

intervjuer nämns ej.  

Risktagandet och 

experimenterandet med droger 

ökade i maniska perioder. 

Substansbruket pågick även under 

depressiva perioder. 

Experimenterande med substanser 

beskrevs som ett sätt att 

kontrollera sjukdomen, 

sjukdomens symtom och 

humörsvängningar. En ökad 

tolerans och beroende beskrevs i 

resultatet. Substansbruket beskrevs 

vara motsvarande läkemedel på 

recept. Hjälper deltagarna att 

känna sig normala. Gör så att de 

orkar socialisera sig igen och 

skapar vällustkänslor.   



 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Inder, A. L., Crowe, 

M. T., Moor, S., Luty, 

S. E., Carter, J. D., & 

Joyce, P. R. (2008). I 

Actually Don’t know 

Who I am: The 

Impact of Bipolar 

Disorder on the 

Development of Self. 

Psychiatry, 71(2), 

123–133. Doi: 

10.1521/psyc.2008. 

71.2.123 

 

Nya Zeeland 

 

The aim of this 

qualitative study 

was to explore the 

impact of having 

bipolar disorder 

on the 

development of a 

sense of self and 

identity. 

Inklusionskriterier: Bipolär 

sjukdom typ I, II och UNS. Att man 

vill och kan signera ett medgivande. 

Kan gå på mediciner eller 

kombination av mediciner. 

Exklusionskriterier: Schizofreni, 

alkohol eller drogmissbruk, låg 

trolighet att hålla kontakt med 

behandlare under de 18 månader 

studien pågår. 

Urvalsförfarande & urval: 

Randomiserat urval utifrån 36 

patienter. Fas 1: 6 av 36 valdes ut 

efter 3 terapisessioner. Urval 2: 10 

av 19 valdes slumpartat ut efter 18 

månaders terapi. Unga personer 

med bipolär sjukdom. 

Data användes från 15 av 16 

utvalda patienter. 1 bortfall. 

Slutlig urvalsgrupp: 

15 deltagare: 12 kvinnor och 3 män. 

Medelålder 26,4 (SD 6,2).  

Datainsamlingsmetod: Öppen 

intervju. Terapisessioner som 

spelades in sedan transkriberades de 

utvalda inspelningarna.  

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys av intervjutexter. 

Triangulering, totala 

antalet terapitimmar 

anges, beskrivet 

analysförfarande i 

text och figur, urvalet 

innehåller bipolär 1, 

2 och UNS vilket ger 

varierat urval. 

 

Randomiserat urval. 

Fler kvinnor än män 

ingår i studien. 

Diagnosen bipolär sjukdom hade 

en stor inverkan på utveckling av 

identitet och självbild. Känslor av 

självtvivel, förvirring och förlorad 

autonomi upplevdes och försvårade 

i processen av att skapa en 

uppfattning om sig själv. 

Deltagarnas liv påverkades av 

störningar och avbrott på grund av 

sjukdomen. Självbild och identitet 

stärktes genom självacceptans och 

att integrera de nya aspekterna av 

sig själva. 



 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Michalak, E., 

Livingston, J. D., 

Hole, R., Suto, M., 

Hale, S., & 

Candace, H. (2011). 

‘It’s something that 

I manage but it is 

not who I am’: 

reflections on 

internalized stigma 

in individuals with 

bipolar disorder. 

Chronic Illness, 

7(3), 209-224. 

doi:10.1177/1 

742395310395959 

 

Kanada 

Exploring and 

describing the 

meaning and 

experience of 

stigma for 

participants 

living 

with BD. 

Inklusionskriterier: 19 år eller 

äldre. 

Flytande i Engelska. Fått 1 eller 2 på 

MSIF skalan och inte vara i en episod 

som skulle göra det svårt att deltaga i 

en fokusgrupp. 

Deltagare som var i en episod av 

sinnesstämning men som var 

fungerande var behörig att fortsätta. 

Urvalsförfarande & urval: 

Avsiktligt urval. Genom att avisera 

om studien på psykiska öppenvården, 

i tidningar, online och evenemang 

uppmanades personer med bipolär 

sjukdom typ I eller II och god 

funktion att kontakta forskarna. 

Screening skedde över telefon. 

Slutlig studiegrupp: 32 deltagare, 

20 kvinnor och 12 män. 25 bipolär 

typ I och 7 bipolär typ II. Medelålder 

var 41,1 år. 

Datainsamlingsmetod: Semi-

strukturerad intervju eller fokusgrupp 

som följde samma semi-strukturerade 

intervjuguide. Deltagarna fick välja 

för att vara så bekväma som möjligt. 

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys 

Trovärdighet: 

Styrkor: Tydligt 

beskrivet 

tillvägagångssätt. 

Triangulering. 

Intervjutid finns 

beskriven. 

Tydligt beskriven analys 

och datainsamling 

Svagheter: 

Färre män än kvinnor 

Stigma upplevdes minst någon 

gång under livet med bipolär 

sjukdom. Media illustrerar bipolär 

sjukdom felaktigt. Stigma från 

familj upplevdes och tystades ner 

av föräldrar/mor-/farföräldrar. 

Bipolär sjukdom hade både negativ, 

neutral eller positiv inverkan på 

deras identitet. 

Handlingar dömdes som om det var 

på grund av sjukdomen. De lärde 

sig hantera internt stigma. De 

utvärderade om och hur mycket 

information om deras sjukdom 

skulle ges.  Avslöjandet är inte 

alltid personens val på grund av 

symtomen. Positiv upplevelse i 

samband med att avslöja 

sjukdomen erfors.  

Reflektioner över att inte längre ha 

ett internt stigma över bipolär 

sjukdom lägre. Att ha rört sig från 

stämpeln som har format sin 

självuppfattning och att inte 

skämmas för det längre. 



 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Rusner, M., 

Carlsson, G., Brunt, 

D., & Nyström, M. 

(2009). Extra 

dimensions in all 

aspects of life—the 

meaning of life with 

bipolar disorder. 

International 

Journal of 

Qualitative Studies 

on Health and Well-

being, 4(3), 159-169. 

Doi:10.1080 

/174826209 

02864194 

 

Sverige 

To explore the 

existential 

meaning of life 

with BD. 

Inklusionskriterier: Diagnostiserade 

med bipolär sjukdom Upplevt 

institutionell psykiatrisk vård. Bor i 

egna hem. Under intervjutiden ej 

uppleva djup depressiv eller manisk fas. 

Urvalsförfarande & urval: Två 

kliniker och en ansvarig för en 

stödgrupp kontaktades och 

informerades. Ett avsiktligt urval 

gjordes och personer som mötte 

inklusionskriterier valdes ut att deltaga. 

Personen fick muntlig och skriftlig 

information och vad det skulle innebära 

att delta. 10 personer – 6 kvinnor och 4 

män. 30–61 års ålder. 

Slutlig studiegrupp: 10 personer – 6 

kvinnor och 4 män. 30–61 års ålder. 

Datainsamlingsmetod 

Öppen intervju, fenomenologisk attityd. 

Plats bestämdes av studiedeltagaren. 

Inga förbestämda frågor förutom ”kan 

du beskriva din erfarenhet att leva med 

bipolär sjukdom?”. 

Analysmetod 

Strukturen “whole-parts-whole”. Text 

lästes 2 gånger och bröts ner i bitar för 

att sedan sammanställa det igen. 

Triangulering. 

Intervjutid anges: 

50–80 minuter. 

Datainsamling 

och analys tydligt 

beskriven. 

 

Bipolär sjukdom medförde erfarenhet 

av många dimensioner inom alla 

områden i livet. Att det var komplext 

och omfattande när det kom till att 

leva ett normalt liv med bipolär 

sjukdom. En intensitet som påverkar 

intensitet i livet. Känslorna blev 

intensiva, som toppar och dalar i och 

med det fluktuerande humöret. 

En kamp om att förstå sig själv, andra 

människor, situationer och vad som 

var verkligt eller ej.  

Sjukdomen omslöt personen och hela 

dess existens. Bipolär sjukdom 

påverkade hela livet och var en del av 

personen. Reflektion var en del av 

processen att acceptera sjukdomen 

vilket i sin tur var viktigt för att uppnå 

högre känsla av själv-kontroll. 

Tröttheten som kommer med 

sjukdomen gjorde det svårt att leva ett 

normalt liv. 

Ångest och oro över ekonomi och 

utbildning. Självförtroende blev 

påverkat då bipolär. 



 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Russel, L., & Moss, 

D. (2012). High and 

happy?: Exploring the 

experience of positive 

states of mind in 

people who have been 

given a diagnosis of 

bipolar disorder. 

Psychology and 

Psychotherapy; 

Theory, Research and 

Practice, 2013(86), 

431-446. 

doi:10.1111/j.2044-

8341.2012.02064.x 

 

England 

Consider the 

experience of 

positive states 

of mind for 

people who 

have been 

given the 

label of 

‘bipolar 

disorder’. 

Inklusionskriterier: Deltagarna har fått 

diagnostiserat att de har bipolär sjukdom 

från en praktiserande kliniker. Att de 

själva betraktat sig haft perioder av 

mani. Att dom var inom spektrumet för 

bipolär sjukdom och dess kriterier enligt 

enkät om bipolär sjukdom. 

Urvalsförfarande & urval: Deltagare 

blev rekryterade genom 

bekvämlighetsurval i självhjälpsgrupp 

för personer med bipolär sjukdom. 

Information och forskarens 

kontaktinformation delades ut av 

gruppledaren. Mer information vid första 

kontakten och i andra kontakten gavs 

information om etik, medgivande och 

kontroll att deltagaren mötte upp 

inklusionskriterierna.  

Slutlig studiegrupp: 4 deltagande. 3 

kvinnor och 1 man. Sena 30 år – tidigt 

60 år.  

Datainsamlingsmetod: Semi-

strukturerad intervju med 

fenomenologisk utgångspunkt. Med 

feedback från deltagarna – en slags 

besvara-bekräfta de olika teman. 

Analysmetod: IPA (tolkande 

fenomenologisk analys) 

Deltagarnas egna 

fraser användes i 

skapande av 

teman. 

Forskningsöverva

karen läste 

igenom flera 

transskript och en 

oberoende 

kollega 

granskade ett 

transskript. 

Intervjulängden 

uppgavs vara 60 

min samt att det 

beskrevs hur 

många intervjuer 

som gjordes. 

Analys och 

datainsamling 

beskrivs tydligt. 

Finns en tabell 

över 

analysförfarande 

 

Fler kvinnor 

Svårt att urskilja lycka mot mani. 

Mani är härligt. Alla hämningar och 

deras självuppfattning släppte. De höll 

inte tillbaka. Personen blev social och 

glömde bort räkningar och köpte 

massor av saker. En känsla av energi 

och en känsla att kunna göra vad som 

helst. Beteendet blev riskfyllt och 

under mani. Mani utgjorde kaos 

kortsiktigt och långsiktigt. Att inte ha 

kontroll kostade deltagare jobbet. 

Under mani blev personen 

frånstötande, självupptagen. 

Meningsfulla kontakter erfors vara det 

centrala för att bli lycklig, någon mani 

gjorde svårt då det påverkade 

förmågan att behålla sociala kontakter 

som var bra. 

 

 

 

 

 



 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Tjoflåt, M., & 

Ramvi, E. (2013). I 

am Me! 

Experiencing 

Parenting While 

Dealing With One's 

Own Bipolar 

Disorder. Social 

Work in Mental 

Health, 11(1), 75–

97. doi:10.1080/ 

15332985. 

2012.736465 

 

Norge 

To achieve 

insight into 

parenting 

while 

dealing with 

one’s own 

bipolar 

disorder. 

Inklusionskriterier: Heltid, eller deltid, 

vårdnad av barn under 18 år. 

Diagnostiserade med bipolär sjukdom, 

men ingen allvarlig period av 

sinnesstämning. Inget bevisat beroende. 

Exklusionskriterier: Ej diagnostiserad 

med annan primär psykisk sjukdom. Ej 

inlagda på sjukhus eller fått ECT-

behandling senaste 6 månaderna. Kunna 

förstå och bekräfta strukturen på studien. 

Urvalsförfarande & urval: Avsiktligt 

homogen urvals strategi enligt IPA 

(tolkande fenomenologisk analys). 

Bekvämlighetsurval, personer som 

arbetade i öppenvården Norge gav 

inbjudan och information. De 6 första 

som kontaktade och mötte 

inklusionskriterier fick deltaga. 

Slutlig studiegrupp: 6 föräldrar varav 5 

kvinnor och 1 man. Ålder: 31–50. 

Medelålder: 41. Totalt 11 barn, 1–3 per 

person. 

Datainsamlingsmetod: Semi-

strukturerad intervju utan att barnen var 

närvarande. 

Analysmetod: Modifierad steg-för-steg 

IPA användes. 

Triangulering 

användes - två 

forskare 

analyserade texten. 

Deltagare beskrevs 

noggrant. Tiden för 

varje intervju 

beskrevs; 1,5–2 

h/intervju. 

Avsiktligt urval. 

Tydligt beskriven 

datainsamling. 

Tydligt beskriven 

analys. Exempel på 

frågor finns 

beskrivna. 

 

Fler kvinnor än 

män. Ingen tabell 

för att förtydliga 

analysen. 

Att balansera föräldraskap och bipolär 

sjukdom är svårt på grund av 

fluktuerande sinnesstämningar. Det 

var en kamp då de inte upplevde sig 

ha kontroll, att de hade dålig 

självkänsla, osäkerhet om sin egen 

identitet och att de var oförutsägbara.  

De ifrågasatte om de var tillräckligt 

bra föräldrar. De hade upplevt 

perioder som var stabila. Behov av 

stöd fanns, både från familj och 

omgivning. Stigmatisering gjorde det 

svårt att be om stöd och de upplevde 

att de blev observerade. Oro över att 

barnen skulle uppleva stigma fanns. 

Barnen höll deltagarna uppe och 

ansvaret för dem gjorde att de 

kämpade för ett normalt liv och bli 

bättre i sin mentala hälsa. Att lära sig 

hantera sjukdomen var en svår 

process. Genom erfarenhet av hur 

symtomen kunde de utveckla sätt att 

hantera dem. Genom struktur och 

organisering av livet och hitta knep att 

hantera sjukdomen på. 

 



 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Van Den Heuvel, S. 

C. G. H., Goossens, P. 

J. J., Terlouw. C., Van 

Achterberg, T., & 

Schoonhoven, L. 

(2015). Identifying 

and describing 

patients’ learning 

experiences towards 

self-management of 

bipolar disorder: a 

phenomenological 

study. Journal of 

Psychiatric Health 

Nursing, 2015(22), 

801–810. 

doi:10.1111/jpm.122 

43 

 

Nederländerna 

The aim of this 

study is to 

describe and 

categorize the 

subjective learning 

experiences of 

service users in 

selfmanaging BD 

to be used as input 

for designing 

future 

interventions of 

self-management 

education in BD 

 

Inklusionskriterier: Bipolär typ 1 

och 2. Förstår och pratar 

holländska. Infann sig i tillstånd av 

Eutymi vid intervjutillfället. 

Urvalsförfarande & urval: 

Avsiktligt urval. 16 deltagare. 

Diagnostiserade med bipolär 

sjukdom 1 och 2. 

Slutlig urvalsgrupp: 

16 deltagare: 8 män och 8 kvinnor. 

23–66 år. 

Datainsamlingsmetod: 

Öppen intervju med samma öppna 

fråga till alla deltagande. En 

ämneslista användes som guide för 

intervjuaren. Inspelning och 

transkribering. 

Analysmetod: Analysen skedde i 6 

steg. Tre personer läste igenom 

transkriptet och sen analyserades 

texter i dataprogram. Sedan gjordes 

en kvalitativ innehållsanalys. 

 

Triangulering mellan 

3 författare. Anger 

längd på intervjuer, 

45-115min. 

Analysen beskrivs 

tydligt i olika steg. 

Lika många kvinnor 

som män ingick i 

studien. 

 

Patienters erfarenheter i att hantera 

sin sjukdom och förklaringar till 

variationer i effektivitet hos olika 

individer. Upplevelser av att 

acceptera det faktum att de har 

diagnosen. Hantering av 

informationsbelastning och 

reflektioner om att leva med 

diagnosen och att själv hantera 

sjukdomen.  Hanteringen sker 

beroende på hur begränsade 

personernas vilja till inlärning om 

strategier och vilja att ta hjälp av 

sociala nätverk. 



 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Ward, T. D. (2011). 

The Lived 

Experience of 

Adults with Bipolar 

Disorder and 

Comorbid Substance 

Use Disorder. Issues 

in Mental Health 

Nursing, 32(1), 20–

27. doi:10.3109/016 

12840.2010.521620 

 

USA 

Given the 

prevalence of 

comorbid bipolar 

and substance use 

disorders and the 

risk and poor 

outcomes for 

affected individuals, 

the current study 

addressed the 

perceptions of the 

individuals 

themselves about 

their experience of 

living day to day 

with these disorders 

Inklusionskriterier: 

Självrapporterad bipolär sjukdom 

och substansbrukssyndrom. 

Exklusionskriterier: Att inte 

använda droger. Vara i en manisk 

eller depressiv fas. 

Urvalsförfarande & urval: 

Bekvämlighetsurval och 

snöbollsurval. Personer som 

uppfyllde inklusionskriterier blev 

urvalet. 

Slutlig urvalsgrupp: 12 deltagare, 

11 kvinnor och 1 manlig. Ålder 33–

52 år. Tio hade primär diagnos 

substanssyndrom och två hade 

primärdiagnos Bipolär sjukdom.   

Datainsamlingsmetod: Semi-

strukturerad intervju som spelades 

in.  

Analysmetod: Colaizzis deskriptiva 

fenomenologiska metod. 

Längden på 

intervjuerna 

redovisades. 

Triangulering i 

analysprocessen. 

Analysen redovisas 

tydligt. Teman visas 

i en figur. Feedback 

från deltagare. 

 

Majoriteten 

kvinnor. 

Droger och alkohol användes i ett 

försök att fly sjukdomens symtom 

i självmedicineringssyfte. 

Substansbruket resulterade i 

beroende och förvärrade 

sjukdomen. Komplexiteten 

förvärrades. Flykt från ångest, 

smärta och ledsamhet associerat 

med bipolär sjukdom beskrevs. 

Sjukdomen var svårhanterlig och 

deltagarna ville ha ro, vissa 

försökte att begå självmord. 

Självmordsförsöken beskrevs som 

ett rop på hjälp. 

 


