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Sammanfattning 

Bakgrund: Bipolär sjukdom är en psykisk sjukdom som påverkar sinnesläget hos 

individen och drabbar ca 1–2,4 % av den svenska befolkningen. Sjukdomen debuterar 

kring 15–35 årsåldern och diagnostiseringen sker ofta sent. Sjukdomen medför stora 

konsekvenser för såväl individen som för samhället. Syfte: Att beskriva individens 

erfarenheter av att leva med en bipolär sjukdom. Metod: Litteraturstudie med deskriptiv 

design. Artikelsökning utfördes i PubMed och psycINFO, vilket resulterade i 11 

involverade artiklar, av både kvalitativ och kvantitativ ansats, vilka analyserades med en 

tematisk metod. Huvudresultat: Fem teman identifierades i resultatet, upplevelse av 

bipolär sjukdom, upplevelse av stigma samt dess påverkan, upplevelse av medicinsk 

behandling och självmedicinering, viljan att fly samt copingresurser och 

copingstrategier. Att leva med en bipolär sjukdom upplevdes för många individer som 

en utmaning, ofta förekom ett substansmissbruk till följd av ett missnöje till ordinerad 

behandling. En problematik relaterat till ett stigma över sjukdomen uttrycktes frekvent. 

Stigmat var något som riskerade att individerna applicerade på sig själva. Slutsats: 

Individer uppfattar den bipolära sjukdomen som påfrestande relaterat till; ett 

fluktuerande känsloliv, stigma och medicinering. För att hantera sjukdomen beskrevs ett 

socialt stöd vara viktigt, då känsla av tillhörighet ingav en motiverande kraft, även 

sjuksköterskan beskrivs ha en viktig motiverande roll. Att vårdrelationen baserades på 

respekt och frånvaro av stigma beskrevs vara en förutsättning för sjuksköterskans arbete 

till att främja individens hälsa. 
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Abstract 

Background: Bipolar disorder is a mental illness that affects the state of mind of the 

individual and affects about 1–2,4% of the swedish population. The disease debuts 

around the age of 15–35 and the diagnosis is often set late. The disease has major 

consequences for the individual as well as for society. Aim: To describe individuals 

experiences of living with a bipolar disorder. Method: Literature study with descriptive 

design. Search for involved articles where performed in PubMed and psycINFO, which 

resulted in a total of 11 articles, of both qualitative and quantitative approach, which 

were analyzed using a thematic method Main result: Five themes were identified in the 

result, experience of bipolar disorder, experience of stigma and its work, experience of 

medical treatment and self-medication, the will to escape and coping resources and 

coping strategies. Living with a bipolar disorder was seen as a challenge for many 

individuals. Substance abuse were often described, related to a series of dissatisfaction 

with prescribed treatment. A problem related to a stigma over the disease were 

frequently expressed. The stigma were something that risked the individuals 

themselves, started to apply the prejudices to their own identity. Conclusion: 

Individuals perceive the bipolar disorder as strenuous related to; fluctuating emotions, 

stigma and medication. To deal with the disease, social support describes being 

important, as a sense of belonging served as a motivating power. The nurse where also 

described as having an important motivating role. The fact that the nursing relationship 

were based on respect and absence of stigma were described as a prerequisite for the 

nurse's work to promote the individual's health. 
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1. Introduktion 

1.1 Bipolär sjukdom 

Bipolär sjukdom som tidigare benämndes manodepressiv sjukdom, är en kronisk 

psykisk sjukdom som karaktäriseras av skov med ändrat sinnesläge som 

nedstämdhet/depression och upprymdhet/mani (Adler, 2014; Skarsäter, 2014). 

 

Det finns olika varianter av sjukdomen där förekomsten av enbart depressiva perioder 

förekommer, eller de maniska episoderna men de kan också verka tillsammans (Grande, 

Berk, Birmaher & Vieta, 2016). Sjukdomen delas främst in i två olika former, bipolär 

typ I som kännetecknas av depressiva- och maniska skov samt bipolär typ II som också 

innebär depressiva episoder fast med hypomani (Grande et al., 2016; Skärsäter, 2014). 

Insjuknandet vid bipolär sjukdom har en viss spridning men sker ungefär kring åldern 

15–35 år. Individer som diagnostiseras med sjukdomen får ofta diagnosen långt efter 

sjukdomsdebuten, ca 10 år senare eller mer. Prevalensen av bipolär sjukdom i Sverige 

uppskattas ligga mellan 1–2,4% (Carlborg, Ferntoft, Thuresson & Bodegard, 2014).  

 

Individer med bipolär sjukdom har en hög samsjuklighet (Merikangas et al., 2011; 

Skarsäter, 2014). Komorbiditeten med somatiska sjukdomar som exempelvis hjärt- och 

kärlsjukdomar och diabetes ökar, vilket kan bero på att individer med psykiska 

sjukdomar i hög utsträckning, har en livsstil med flera riskfaktorer som rökning, 

missbruk, sämre kost och motion än övriga befolkningen. Biverkningar från 

läkemedelsbehandling kan också vara bidragande faktorer som påverkar deras fysiska 

hälsa negativt, och bidrar till metabolt syndrom. Individerna med psykisk sjukdom 

söker inte heller vård för sina somatiska problem i samma utsträckning vilket medför att 

de inte kan erbjudas vård på samma villkor som övriga i samhället (Socialstyrelsen, 

2014). Det förekommer även en problematisk situation i hur vården ska ges eller 

samordnas när en individ med psykisk sjukdom behöver vård för somatiska besvär, dels 

för att de saknas en helhetssyn på individen och dennes problematik, men också för att 

de finns en brist på kunskaper i bemötandet av dessa individer samt att vården kring 

psykiskt sjuka fortfarande är stigmatiserad till viss del vilket leder till diskriminering 

(Wester & Wolpher, 2017). 
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Bipolär typ I anses ha en allvarligare prognos jämfört med bipolär typ II till följd av det 

ändrade sinneslägets svårighetsgrad, där symptomen från sjukdom främst vid maniska 

episoder kan bli så påtagliga att individen måste läggas in på sjukhus för vidare 

behandling och vård (Grande et al., 2016). Vid mani framträder ett maniskt beteende där 

ett påtagligt överskott av energi samt tecken på rastlöshet kan identifieras, det är inte 

ovanligt med hög självkänsla, irritabilitet och att individen får ett minskat behov av att 

äta och sova (Skärsäter, 2014). Den maniska episoden pågår i minst 7 dagar 

(Allgulander, 2014; Grande et al., 2016). 

 

Vid bipolär sjukdom typ II finns en mildare variant av upprymdhet, så kallad hypomani, 

vilket innebär att individens symtom på ökad energi inte är lika framträdande och tydlig 

som vid mani, inte heller blir konsekvenserna från individens agerande lika allvarliga 

som kan ses vid manier. Individen kan uppträda med humor och ökad positiv prestation 

men tillståndet kräver sällan sjukhusvård (American Psychiatric Association, 2015; 

Grande et al., 2016). 

 

När behovet av heldygnsvård via psykiatrin uppstår hos individen till följd av 

sjukdomen krävs de i vissa fall att individen omhändertas och vårdas via lagen om 

psykiatrisk tvångsvård, LPT (SFS 1991:1128). Detta då individen vid maniska skov ofta 

är psykotisk och inte själv förstår verkligheten, eller att individen lider av suicidtankar 

som kan uppkomma vid depression som riskerar att individen skadar sig själv (Isaksson, 

2019). 

 

Obehandlat får sjukdomen ofta stora negativa konsekvenser för individen samt dennes 

liv. Individerna lever ofta i ekonomisk utsatthet, utanförskap, med sämre fysiska samt 

psykiska förutsättningar, suicaliditeten och mortaliteten är hög (Grande al., 2016; 

Skarsäter, 2014). Närvaron av sjukdomsinsikt är ofta liten eller obefintlig, främst i 

samband med skov av maniska episoder. Bristen på sjukdomsinsikt är även en 

bidragande faktor till att sjukdomen oftast inte upptäcks och behandling kan sättas in i 

tid (Silva, Mograbi, Camel, Santana, Landeira-Fernandez & Cheniaux, 2017). Ett annat 

fenomen som är bidragande i problematiken kring sjukdomen är det stigma som 

omgivningen ofta tillskriver psykiska sjukdomar, som bipolär sjukdom (Hawke, Parikh 

& Mihalak, 2013). 
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Världshälsoorganisationen (WHO) har klassat bipolär sjukdom som en av de större 

bidragande orsakerna i världen till funktionsnedsättning, och att samhällskostnaderna 

som tidigare uppskattats korrelerat till detta förmodligen är missvisande och i själva 

verket betydligt mer omfattande (WHO, 2004). Etiologin till sjukdomen är inte helt 

känd, både arv och miljö spelar in, där forskning har visat att ärftligheten har en 

betydande roll, speciellt om individen har en förälder med sjukdomen. Det kan också 

ses ett mönster att individer med bipolär sjukdom upplevt trauma eller misshandel som 

barn (Benarous, Consoli, Milhiet & Cohen, 2016). 

 

1.2 Behandling 

Bipolär sjukdom går inte att bota, men med adekvat behandling är det möjligt att 

minimera de affektiva perioderna1. Behandlingen vid bipolär sjukdom syftar till att 

behandla akuta symtom från sjukdomen och som prevention för att förebygga nya 

perioder så att individen får möjlighet att fortsätta sitt vardagliga liv (Adler, 2014; APA, 

2015). Behandlingen är främst farmakologisk och innefattar ofta; 

stämningsstabiliserande, antipsykotiska och antidepressiva läkemedel eller en 

kombination av dessa (APA, 2015).  

 

Bipolära sjukdomen har visats samexistera med flertalet andra hälsotillstånd, 

exempelvis hypotyreos, nedsatt njurfunktion, diabetes typ 2 och astma. Detta gör att 

polyfarmaci förekommer frekvent, vilket i sin tur också medför en problematik med 

läkemedelsinteraktioner (Krishnan, 2005). Samtliga ovannämnda läkemedelsgrupper 

har en problematik med biverkningar. Litium, vilket är ett stämningsstabiliserande 

läkemedel och det primära valet för behandling av bipolär sjukdom. Litium har en liten 

terapeutiskbredd och kan orsaka allvarliga biverkningar. Därför krävs det kontinuerlig 

provtagning för att säkerställa koncentrationen av substansen i blodet (Grande al., 2016; 

Spigset, 2014). Allvarliga biverkningar av litium innefattar njurpåverkan, hypotyreos, 

hyperkalcemi, kraftig viktökning och litiumförgiftning, vilka riskerar att medföra bland 

annat: hjärtarytmier, kramper och medvetslöshet (Grande al., 2016; Spigset, 2014). 

Antipsykotiska läkemedel riskerar att orsaka individen en kraftig viktökning och 

utveckling av en glukostolerans, i vissa fall utvecklas även diabetes typ 2 (Spigset, 

2014). Generella biverkningar som kan uppkomma från läkemedelsgrupperna innefattar 

                                                
1 Episod av depression eller mani, ibland kan det förekomma blandad symtombild mellan de två 

(Lindberg & Adler, 2020). 
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bland annat; sänkt libido, impotens, illamående sömnproblem, diarré och tremor 

(Spigset, 2014). 

 

1.3 Hälsa 

Definitionen av hälsa är inte samma sak som frånvaro av sjukdom och funktionshinder 

utan innefattar hela individen (WHO, 1946). Svensk sjuksköterskeförening (2008) 

definierar hälsa både som ett filosofiskt begrepp och ett medicinskt. Det filosofiska 

begreppet definierar hälsans motsats som ohälsa, där individen ses som en enhet (kropp, 

själ och ande) där hälsa är och blir en individuell upplevelse. Sjuksköterskan kan främja 

hälsa både genom att bota eller lindra det fysiska och psykiska lidandet eller genom att 

stärka patientens egna resurser och därigenom bidra till egenvård.  

 

1.4 Teoretisk referensram 

Känslan av sammanhang (KASAM) är en teori med salutogent perspektiv inom 

omvårdnad framtagen av Aaron Antonovsky som bygger på tre grundteman; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Betydelsen av dessa innebär att individen 

har förmåga eller ges förmågan att förstå sin situation, har förmågan att hantera den, och 

slutligen känner en känsla av delaktighet där individen kan se en mening med tillvaron. 

Generellt kan det ses att individer med höga värden av dessa teman hanterar svåra 

situationer på ett bättre sätt jämfört med individer som skattar lägre värden 

(Antonovsky, 1991). 

 

1.5 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans roll i omvårdnadsarbetet är att främja hälsa och ge en god patientsäker 

vård ur ett personcentrerat perspektiv med ett holistiskt synsätt. Med holistiskt synsätt 

menas att individen ses utifrån ett fysiskt, psykiskt, socialt, andligt och kulturellt 

perspektiv där alla delar är lika viktiga. Alla har rätt till samma vård oavsett 

ytterligheter som bakgrund, tillgångar, funktionsnedsättning och sjukdom, och vården 

ska ges med respekt och värdighet för hela individen. För att lyckas med det krävs ett 

evidensbaserat arbete som kontinuerligt utvärderas och förbättras, därför måste 

sjuksköterskan aktivt uppdatera sig om kunskapsläget och skaffa sig erfarenheter för att 

kunna erbjuda den bästa vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  
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1.6 Närstående perspektivet 

Det är inte bara livet för individen med bipolär sjukdom som påverkas utan de påverkar 

i stor utsträckning även livet för dennes närstående och anhöriga (Dahlqvist, Skärsäter, 

Wijk & Danielsson, 2011). Att vara närstående eller anhörig till någon definieras av 

socialstyrelsen som en individ den enskilde har en nära relationen med eller en individ 

nära besläktad med den enskilde (Socialstyrelsen, 2004). Närstående och anhöriga till 

individer med bipolär sjukdom uppfattar situationen som stressande och svår, samtidigt 

som dessa personer kan ses som viktiga nyckelpersoner till individer med sjukdomen, 

då de ofta känner individerna väl och kan identifiera avvikande beteenden som varnar 

om nya skov eller förändringar i sjukdomen. Det kan dock vara påfrestande som 

närstående eller anhörig att balansera de egna behoven med de uppkomna behov som 

individerna med sjukdomen har. Psykisk ohälsa är inte ovanligt för dessa personer och 

de finns en önskan om mer delaktighet och stöd i vården kring individerna med bipolär 

sjukdom (Dahlqvist et al., 2011). 

 

1.7 Centrala begrepp 

1.7.1 Erfarenhet 

Beskrivs som ett filosofiskt begrepp som kan innebära ett flertal olika definitioner. 

Gemensamt beskrivs erfarenheter som något där kunskap eller färdigheter erhålls 

genom en process som bygger på sinnesiaktagelser (Nationalencyklopedin, 2020).  

1.7.2 Stigmatisering 

Begreppet stigma uppkom under antiken i Grekland och betecknade ett kroppsligt 

märke som brändes eller skars in på individen för att uppmärksamma omgivningen om 

dennes avvikande egenskaper. Stigma kan komma att innebära ett missvisande attribut 

gentemot individen och riskerar att reducera individen som mindre värd än de som står 

utanför stigmat (Goffman, 2014). Vid stigmatisering så sker en urskiljning utifrån 

stigmat, med ojämn fördelning av maktförhållandet gentemot den grupp som 

stigmatiseras. Det ses en tydlighet i “vi” och “dem” där det ena reflekterar det normala 

och det andra som dess motpol; det avvikande som associeras med negativitet och kan 

medföra minskade möjligheter för dessa grupper i samhället (Link & Phelan, 2001). 



 

6 

  

1.7.3 Coping 

Folkman och Lazarus (1980) beskriver coping som den reaktion som individen reagerar 

med när denne utsätts för en inre- eller yttre konflikt. Denna reaktion beskrivs kunna 

vara en kognitiv- eller beteenderelaterad process, men som inte sällan involverade båda 

typer beroende på i vilket stadie av konfrontationen av konflikten som individen 

befinner sig i. Folkman och Lazarus delar in denna reaktion i två huvudgrupper; 

problemfokuserad- och emotionsfokuserad coping, vilka i sig delas in i flertalet 

undergrupper grupper. 

 

1.8 Problemformulering 

Forskningen visar att bipolär sjukdom orsakar individen ett stort lidande samtidigt som 

det är en ekonomisk belastning för samhället. Individer som lever med sjukdomen får 

ofta diagnosen sent vilket medför negativa konsekvenser både psykiskt, fysiskt och 

socialt för individen. Individens närstående och anhöriga upplever även dem ett stort 

lidande i samband med sjukdomen och flera av dessa drabbas själva av psykisk ohälsa. 

Det finns en önskan om att få vara mer delaktig i vården av individen som är sjuk 

samtidigt som de känner ett behov av att få stöd och hjälp i sin roll som närstående. 

Sjuksköterskan ska arbeta förebyggande för att motverka ohälsa, därför är det av stor 

vikt att sjuksköterskan har kunskap om sjukdomen för att kunna ge rätt omvårdnad och 

stöd till både patient och närstående. Genom att beskriva individers erfarenheter av att 

leva med en bipolär sjukdom kan en få ökad förståelse och kunskap kring sjukdomen, 

lära sig att upptäcka varningssignaler i tid, för att sedan kunna se och hjälpa dessa 

personer i ett tidigare skede och på så vis lindra lidandet för både patienten och dennes 

anhöriga. 

 

1.9 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva individens erfarenheter av att leva med 

en bipolär sjukdom. 

 

2.  Metod 

2.1 Design  

Litteraturstudie med en deskriptiv design (Polit & Beck, 2017). 
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2.2. Sökstrategi 

Artiklar identifierades genom sökning i databaserna Medline via PubMed och 

PsycINFO. För att öka relevansen av funna artiklar valdes sökord som syftar att 

reflektera det aktuella syftet. För att vidare öka relevansen av funna artiklar användes 

medical subject headings (MeSH) för sökningar i Medline respektive Major Concept 

(MM) för sökningar i PsycINFO. 

 

Indextermer så som MeSH-termer och Major Concepts syftar till sålla ut mindre 

aktuella träffar i sökningen. Detta genom att artiklarna läses manuellt och därefter 

tilldelas artikeln relevanta indextermer som motsvarar de huvudområden som artikeln 

behandlar. Indextermerna är uppstrukturerade i ett hierarkiträd vilket betyder att 

samtliga underordnade kategorier till den aktuella termen också kommer att involveras i 

sökningen, vilket breddar sökningen. Hierarkiträdet möjliggör även specificering i 

sökningen då det är enkelt att hitta underordnade termer som har en snävare inriktning 

inom ämnet (Polit & Beck, 2017; Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). 

 

MeSH-termer som användes för sökning i PubMed innefattar “Bipolar Disorders”, 

“Bipolar Disorder” och “Self Concept”, vilka kompletterades med fritextsökorden 

“Bipolar I Disorder”, “Bipolar II Disorder”, “Lived experience”, “Experience”, 

“interpersonal experience”, “Expectation”, “self-compassion”. 

I PsycINFO användes "Bipolar Disorder", "Bipolar I Disorder" och "Bipolar II 

Disorder" som Major Concepts, dessa kompletterades med “stigma” och “interview” 

som fritextsökning för att specificera resultatet. 

 

Booleska termerna AND och OR användes för att kombinera sökorden. AND 

kombinerar lägger ihop sökord “A” och “B” vilket innebär att sökresultatet endast 

involverar träffar relaterade till båda sökorden. OR skapar istället ett sökresultat där 

något av sökorden “A” eller “B” visas som träffar (Polit & Beck, 2017; Willman et al., 

2016). OR används primärt för att involvera flertalet olika benämningar av den bipolära 

sjukdomen (se tabell 1.) och därigenom öka sökningens sensitivitet. 
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Tabell 1. Databassökning 

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord Antal träffar 

(Om <200 läses 

titel/abstract) 

Antal 

artiklar 

Medline via 

Pubmed 

23/01–20 

10 år 

Bipolar Disorder [MeSH] OR Bipolar II 

Disorder [Fritext] OR Bipolar I Disorder 

[Fritext] 

AND 

Lived experience OR self-compassion OR 

interpersonal experience 

178 7 

Medline via 

Pubmed 

23/01–20 

10 år 
 

Bipolar Disorder [MeSH] OR Bipolar II 

Disorder [Fritext] OR Bipolar I Disorder 

[Fritext] 

AND 

Self Concept [MeSH] 

AND 

Expectation [Fritext] OR Experience [Fritext] 

83 3 

PsycINFO 23/01–20 

10 år 

Peer review 

MM "Bipolar Disorder" OR MM "Bipolar I 

Disorder" OR MM "Bipolar II Disorder"  

AND 

Stigma [Fritext] AND Interview [Fritext] 

30 1 

   
291st 11st 

 

2.3 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier som har format urvalet består av empiriska artiklar publicerade på 

engelska. Artiklarna ska vara relevanta till syftet att beskriva individens egna 

erfarenheter av att leva med en bipolär sjukdom samt vara tillgängliga i fulltext utan 

ekonomisk åtgärd alternativt via högskolan i Gävle. Andra kriterier innefattar att 

studiedeltagarna ska vara över 18 år och att artiklarna ska vara publicerade inom ett 

tidsspann på tio år, samt att samtliga artiklar ska vara peer reviewed. Polit och Beck 

(2017) förklarar att peer review betyder att artikeln har granskats av minst två 

utomstående experter inom det aktuella området. Exklusionskriterier som utgåtts ifrån 

innefattar litteraturstudier samt artiklar som inte är strukturerade enligt “Introduction, 

Methods, Results, and Discussion” (IMRaD). Polit och Beck (2017) beskriver “IMRaD” 

som den traditionella strukturen för vetenskapliga artiklar. 
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2.4 Urvalsprocessen och utfallet av möjliga artiklar 

Titel lästes på samtliga 239 identifierade artiklar, detta för att initialt kunna bedöma 

relevansen av artikeln och om den eventuellt skulle kunna involveras i litteraturstudien. 

De artiklar med relevant titel granskades sedan närmare på abstractnivå, varpå 

exkludering utifrån relevansbedömning (se tabell 5, bilaga 3) och urvalskriterier 

utfördes. Totalt sorterades 209 artiklar bort under detta moment. Resterande 30 artiklar 

kvalitetsgranskades sedan utifrån artikelns ansats. För kvalitativa artiklar användes 

Kvalitetsgranskningsmall, kvalitativ ansats (se tabell 6, bilaga 4) och för kvantitativa 

artiklar användes Kvalitetsgranskningsmall, kvantitativ ansats (se tabell 7, bilaga 5). 

Efter granskningsprocessen kvarstod ett totalt antal av 11 artiklar, var av 7 kvalitativa 

och 4 kvantitativa. Urvalsprocessen illustreras nedan i figur 1. 

 

 

      

  

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema över urvalsprocess 

Artiklar identifierade genom 

databassökning 

(n = 291) 

 

Exkluderade artiklar 

(n = 209) 

209 artiklar exkluderades; då 

de inte var relevanta till 

syftet, inte var strukturerade 

enligt IMRaD, inte var 

publicerade på engelska eller 

att de involverade personer 

under 18 år i urvalet. 

 

Artiklar screenade på titel- 

och abstractnivå 

(n = 239) 

 

Antal artiklar efter 

exkludering av dubbletter 

(n = 239) 

 

Möjliga artiklar efter 

lämplighetskontroll 

(n = 30) 

 

Antal artiklar efter 

kvalitetsgransking enligt  

bilaga 3 & 4. 

(n = 11) 

 

Inkluderade 

kvalitativa- 

artiklar i 

studien 

(n = 7) 

 

Inkluderade 

kvantitativa- 

artiklar i 

studien 

(n = 4) 
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2.5 Dataanalys 

I föreliggande litteraturstudie anpassades en tematisk analysmetod för sammanställning 

av data, beskriven av Aveyard (2014) och Evans (2002). Båda källor rekommenderar att 

författarna bekantar sig mycket väl med identifierade artiklar, detta genom att 

upprepade gånger bearbeta resultatdelen och parallellt dokumentera sammanfattande 

anteckningar. Detta i syfte för att kunna jämföra involverade artiklar och identifiera 

gemensamma teman eller områden där det råder oenigheter. 

Analysen i föreliggande litteraturstudie utfördes genom att resultatdelen av samtliga 11 

involverade artiklar lästes upprepade gånger av båda författare, detta syftade till att få en 

genomgående förståelse av innehållet i samtliga artiklar samt att få en ökad insikt i det 

valda kunskapsområdet. Vid den initiala bearbetningen lästes samtliga resultatdelar 

individuellt, detta för att i högsta grad undvika personliga åsikter och därigenom värna 

litteraturstudiens objektivitet. Parallellt med bearbetningen av materialet, 

dokumenterades en generell översikt av samtliga artiklar. Sammanfattning av studiernas 

metodologiska tillämpning redovisas i tabell 3, se bilaga 1, och sammanfattning av 

studiernas syfte och resultatdel redovisas i tabell 4, se Bilaga 2. Utifrån 

sammanfattningen identifierades 5 olika teman, vilka redovisas i litteraturstudiens 

resultatdel. Samtliga artiklar märktes därefter med de teman som den aktuella artikeln 

berörde, detta för att effektivisera sammanställningen av resultatet. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Då arbetet är en litteraturstudie cirkulerar de etiska övervägandena kring objektivitet 

och oredligheter som skulle kunna uppstå då författarna själva utför urval, bearbetning 

och sammanställningen av artiklar. Oredligheter innefattar plagiat, falsifiering och 

fabricering vilket innebär att man kopierar material, förfalskar eller själv skapar något 

som inte är förenligt med verkligheten (Polit & Beck, 2017). För att värna om 

objektiviteten lästes och sammanfattades initialt samtliga involverade artiklar 

individuellt av de båda författarna. Involverade artiklar bearbetades sedan upprepade 

gånger, vilket medförde en lägre risk för missförstånd som i sig skulle kunna medföra 

en omedveten falsifiering. Båda författarna är medvetna om etiska aspekter och strävar 

efter ett ärligt arbetssätt med avhållning från samtliga oredligheter. 
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3. Resultat 

Litteraturstudiens resultat baserades på en sammanställning av teman som identifierats 

vid analys av totalt 11 inkluderade artiklar. Vid analys av artiklarna framkom totalt 5 

teman, vilka presenteras nedan i tabell 2 samt i löpande text. För sammanfattning av 

involverade artiklar se tabell 4 Artikelsammanfattning, bilaga 2. För information kring 

de involverade artiklarnas ansats och metod, se tabell 3 Metodologisk översikt, bilaga 1. 

 

Tabell 2. Identifierade teman 

Upplevelse av bipolär sjukdom 

Upplevelse av stigma samt dess påverkan 

Upplevelse av medicinsk behandling och självmedicinering 

Viljan att fly 

Copingresurser och copingstrategier 

 

3.1 Upplevelse av bipolär sjukdom 

Resultatet visade på aspekter hur individer själva sett på sin sjukdom, många individer 

beskrev sina maniska och hypomaniska perioder med positivitet då de ansåg att de blev 

väldigt effektiva, fokuserade och högpresterande (Crowe et al., 2012; Owen, Gooding, 

Dempsey & Jones, 2017; Veseth, Binder, Borg & Davidson, 2012). Det fanns inga 

problem endast lösningar och energinivån var intakt och hög, känslan av att vara 

oövervinnerlig infann sig hos många (Owen et al., 2017; Veseth et al., 2012). 

De depressiva perioderna beskrevs av individer med bipolär sjukdom som påfrestande 

och mörka vilka till skillnad från de maniska perioderna dränerade individer på deras 

energi (Crowe et al., 2012; Owen et al., 2017; Veseth et al., 2012). Det fanns ett 

samband mellan depressiva residualsymtom2 och en sänkt livskvalitet hos individer med 

bipolär sjukdom typ I, jämfört med residualsymtom från maniska perioder (Post et al., 

2018). 

                                                
2 Depressiva eller maniska symtom som inte är av tillräcklig allvarlighetsgrad för att klassas som en 

affektiv episod (Lindberg & Adler, 2020). 
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Individer beskrev en frustration över svårigheterna att skapa och upprätthålla kontakt 

med personer i sin omgivning (Crowe et al., 2012; Mileva, Vázquez & Milev, 2013; 

Owen et al., 2017; Ward, 2011). Svårigheterna grundades i symtom från både den 

maniska och depressiva fasen, individer beskrev vänskaper som skadats under 

depressiva faser relaterat till en tendens av att isolera sig själva socialt. Under den 

maniska fasen beskrivs skadorna av relationer vara relaterat till ett oacceptabelt socialt 

beteende, där individen framstod som energisk och påfrestande av omgivningen (Owen 

et al., 2017). Ytterligare en aspekt som beskrivs var att individer upplevde att 

omgivningen tog avstånd från dem efter att de berättat om sin sjukdom (Crowe et al., 

2012; Michalak Livingstone, Hole, Suto, Hale & Haddock, 2011; Owen et al., 2017). 

3.2 Upplevelse av stigma samt dess påverkan 

Analys av involverade artiklar visade en problematik kring stigmatisering vid bipolär 

sjukdom, där individer med sjukdomen upplevde stigmatisering och att den påverkade 

deras liv och vardag (Brohan, Gauci, Sartorius & Thornicroft, 2011; Crowe et al., 2012; 

Michalak et al., 2011; Mileva et al., 2013; Owen et al., 2017; Ward, 2011). Prevalens 

och uppfattning av stigma sågs variera beroende på faktorer såsom socioekonomiska, 

ålder, utbildningsnivå, etnicitet och kultur (Brohan et al., 2011; Michalak et al. 2011; 

Mileva et al., 2013; Yang, Fletcher, Michalak & Murray, 2020). 

 

Flera individer med bipolär sjukdom beskrev en känsla av att omgivningen delade en 

förvrängd uppfattning kring vad bipolär sjukdom var samt vad det innebar för individen 

(Brohan et al., 2011; Crowe et al., 2012; Michalak et al., 2011; Mileva et al., 2013; 

Owen et al., 2017; Ward, 2011). Det fanns en frustration över att dessa fördomar spreds, 

normaliserades och populariserades genom media samt en rädsla att bli identifierad som 

sin sjukdom (Crowe et al., 2012; Michalak et al., 2011). Individer beskrev en oro av att 

omgivningen, framförallt i den närmaste sociala kretsen skulle ändra sitt bemötande 

gentemot dem efter att fått reda på att de har en bipolär sjukdom. Individerna gjorde 

denna koppling relaterat till en egen fördom, att omgivningen enbart skulle se dem 

utifrån stigmat kring deras diagnos, och därför se en annan individ jämfört med tidigare 

(Crowe et al., 2012; Michalak et al., 2011; Ward, 2011). 

 

Det framkom att vissa etniska kulturer samt vissa familjekonstellationer oberoende av 

etnicitet hade svårt att erkänna bipolär sjukdom relaterat till den skam som förknippades 



 

13 

  

med sjukdomen, vilket i sin tur förvärrade det stigma som redan existerade (Michalak et 

al., 2011; Mileva et al., 2013). Individer vittnade om hur diskussioner kring den 

bipolära sjukdomen tystades ner av både föräldrar och mor/farföräldrar trots att de i 

vissa fall själva var drabbade av sjukdomen (Michalak et al., 2011).  

 

Att leva med bipolär sjukdom beskrevs som påfrestande för många individer. De 

upplevde sig själva som bristfälliga och sjuka vilket ledde till en negativ inverkan på 

både självkänslan och självidentiteten (Crowe et al., 2012; Michalak et al., 2011; Ward, 

2011). 

Majoriteten individer med bipolär sjukdom upplevde stigmat kring sjukdomen som en 

börda och något som de beskrev kunde leda till en negativ association med sig själva 

(Brohan et al., 2011; Crowe et al., 2012; Michalak et al., 2011; Mileva et al., 2013; 

Owen et al., 2017; Ward, 2011; Yang et al., 2020). Resultatet visade dock att de fanns 

en mindre grupp individer med sjukdomen som lyckats se bortom omgivningens åsikter. 

Dessa motsatte sig teorin om att stigmat från omgivningen skulle påverkat deras 

självbild negativt och menade istället det motsatta. En förklaring som gavs till detta var 

att den som hade förmågan att se bortom stigmat kunde agera förebild för andra med 

sjukdomen, vilket också kunde stärka individen genom att ingiva en känsla av syfte och 

meningsfullhet (Michalak et al., 2011). 

 

Individer med bipolär sjukdom typ I beskrev att känslan av att vara bristfällig och 

otillräcklig till viss del försvann under den maniska fasen, för att sedan ofta återkomma 

starkare under den depressiva fasen (Crowe et al., 2012; Michalak et al., 2011; Veseth et 

al., 2012; Yang et al., 2020). I den depressiva fasen beskrevs också en ökad paranoia 

kring att omgivningen skulle veta att de var sjuka och därefter ändra sin uppfattning av 

individen (Crowe et al., 2012; Michalak et al., 2011). I kontrast till detta fanns det 

individer med sjukdomen som menade att oron och påverkan av stigmat istället avtog 

under den depressiva fasen på grund av att individen inte längre orkade bry sig om sin 

omgivning och dennes åsikter (Crowe et al., 2012). 

 

Bipolär sjukdom samexisterade ofta med andra sjukdomar, både fysiska och psykiska, 

där vissa även de var förknippade med stigma, exempelvis; hepatit C, HIV och 

substansmissbruk med alkohol och droger. Samexistensen medförde en högre grad 

stigma och fördomar för individen (Ward, 2011), där stigmatiseringen från 
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omgivningen riskerade leda till en negativ inverkan på individens mående och självbild 

(Crowe et al., 2012; Michalak et al., 2011; Ward, 2011). 

 

3.3 Upplevelse av medicinsk behandling och självmedicinering 

Studier visade en ovilja hos vissa individer med bipolär sjukdom att motta ordinerad 

medicinsk behandling (Canham, Mahmood, Stalman, King & Norm, 2017; Crowe et al., 

2012). Orsakerna till att ha frångått den ordinerade medicineringen framgick i huvudsak 

vara relaterad till tre olika huvudorsaker (1) Oönskade effekter, exempelvis förändringar 

hos sig själva som en förändrad sinnesstämning av oönskad karaktär, individer beskrev 

ett missnöje kring sederande egenskaper från medicinen (Canham et al., 2017; Crowe et 

al., 2012). (2) Förlust av autonomi, individer beskrev upplevelsen av minskat 

självbestämmande grundat i den beroenderelation de befann sig i till sjukvården för 

symtomhantering av sin sjukdom (Canham et al., 2017; Crowe et al., 2012). Det fanns 

även en frustration i att vara tidsmässigt bunden till dostillfällen och provtagningar 

(Crowe et al., 2012). (3) Ordinerad behandling saknade tillfredsställande 

symtomlindring (Canham et al., 2017; Ward, 2011). 

 

Till följd av ovannämnda faktorer fanns en tendens till självmedicinering med alkohol 

och droger i komplimenterande eller ersättande syfte av den ordinerade medicinska 

behandlingen. Självmedicinering har beskrivits leda in i ett substansmissbruk, detta 

relaterat till den beroendeframkallande natur som substansernas hade. En annan viktig 

faktor till substansmissbruk beskrivs vara att individens symtomlindring var kopplat till 

användandet av dessa substanser, och därmed även dennes potentiella välmående 

(Canham et al., 2017; Crowe et al., 2012; Ward, 2011). 

 

3.4 Viljan att fly 

Hos individer med bipolär sjukdom framkom ett stort behov av att vilja fly sina känslor 

och sin omvärld. Individer beskrev känslan av att inte ha kontroll över sitt liv som 

extremt påfrestande (Canham et al., 2017; Crowe et al., 2012; Michalak et al., 2011; 

Owen, Gooding, Dempsey & Jones, 2015; Owen et al., 2017; Ward, 2011). Avsaknaden 

av kontroll grundades i symtom från sjukdomen, samt yttre faktorer såsom 

stigmatisering (Michalak et al., 2011; Ward, 2011), biverkningar och abstinens av 

mediciner eller andra substanser som alkohol och droger (Crowe et al., 2012; Ward, 
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2011). Konsekvenser från tidigare ageranden relaterat till både maniska- och depressiva 

episoder beskrevs också vara av betydelse (Ward, 2011). 

Behovet av att fly sina känslor och sin omvärld skildras genom substansmissbruk och 

suicidtankar. Suicidtankar och suicidförsök är ett ämne som återkommande gånger 

uppmärksammats i involverade artiklar (Canham et al., 2017; Owen et al., 2015; Ward, 

2011). 

3.5 Copingresurser och copingstrategier 

För att hantera depressiva och maniska episoder beskrev individer copingresurser och 

strategier som ansågs vara viktiga för att kontrollera och främjande sitt mående (Owen 

et al., 2015; Owen et al., 2017; Veseth et al., 2012; Ward, 2011). De mest 

återkommande faktorerna i hur individer klarade av den dagliga hanteringen av sin 

sjukdom grundade sig i om det fanns ett socialt sammanhang/nätverk, kontakt/relation 

eller syssla för individen att relatera till. De som hade någon eller något hade generellt 

sett bättre copingstrategier och möjligheter i hur de hanterade och förhöll sig till sin 

sjukdom och dess olika faser (Owen et al., 2015; Owen et al., 2017; Post et al., 2018; 

Veseth et al., 2012). 

Det fanns ett samband mellan suicidalitet och sociala faktorer. Individer som kände 

tillhörighet till ett socialt sammanhang uppgav att detta gav dem skyddande egenskaper 

som hjälpte dom att hantera tankar och planer kring suicid (Owen et al., 2015; Owen et 

al., 2017). Reflektion kring vad ett suicidförsök eller suicid skulle medföra familj och 

nära vänner upplevdes av många som ett skydd då man inte ville drabba någon annan 

med sina problem (Owen et al., 2015). Andra förde liknande resonemang men utgick 

istället ifrån konsekvenser av sorg och saknad som de själva skulle uppleva om en 

person i dennes närhet skulle begå suicid (Owen et al., 2015; Ward, 2011). Resonemang 

kring konsekvenser som dessa medförde en eftertänksamhet som många beskrev som en 

stark skyddande faktor mot suicid (Owen et al., 2015). 

Individer med tidigare positiva sociala erfarenheter kunde generellt hantera sina 

suicidtankar bättre, det fungerade som en copingstrategi i att ta kontroll över 

situationen. Detta var dock inte applicerbart för de individer med allvarliga depressiva 

symtom från sjukdomen, då det för dessa individer inte fanns någon omtanke om varken 

sig själv eller sin omgivning, det enda som spelade någon roll var hur det skulle avsluta 
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sina liv. Känslan av att göra världen till en bättre plats i samband med sin egen död var 

den primära tanken som de fokuserade på (Owen et al., 2015; Ward, 2011). 

Individens nära omgivning, innefattande familj, vänner och i vissa fall vårdpersonal 

beskrivs ha en nyckelroll i att identifiera övergångar av patologiska humörsvängningar 

och på så vis tidigt upptäcka övergång till en depressiv- eller manisk period (Post et al., 

2018; Veseth et al., 2012). Vetskap om dessa övergångar kunde vara omöjliga för 

individen att själv upptäcka i tid, relaterat till bristande sjukdomsinsikt och svårigheter 

att läsa av sitt eget känsloliv. Vetskap om dessa humörsvängningar var något som 

tycktes vara betydande för en god hantering av sjukdomen och för ett mildare 

slutscenario vid en manisk eller depressiv period (Veseth et al., 2012). 

Bemötande från omgivningen med empati, förståelse och respekt kunde göra det lättare 

för individer med bipolär sjukdom att förhålla sig till sin sjukdom, social interaktion 

kunde motverka tankeställningar som var negativa och på så vis förhindra affektiva 

episoder. Vid förlusten av ett socialt stöd kunde individerna uppleva en förlorad 

kontroll, där depression och mani kunde utlösas (Owen et al., 2017; Post et al., 2018; 

Veseth et al., 2012). 

Många individer med sjukdomen lyfte betydelsen av att sätta gränser för vad de var 

kapabla att delta i som en central del i sin egenvård. Att utifrån sina erfarenheter tydligt 

se sina begränsningar och uppmärksamma varningssignaler/symtom i jakten på ett ökat 

välbefinnande och mående (Owen et al., 2015; Veseth et al., 2012). Andra menade att 

det centrala var att minska på de förväntningar och krav som ställdes i deras liv dagligen 

(Veseth et al, 2012). 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva individens erfarenheter av att leva med en 

bipolär sjukdom. Resultatet visade att individer med bipolär sjukdom upplevde sin 

sjukdom som påfrestande och att de fanns en problematik relaterat till de stigma som 

omgivningen förknippade med sjukdomen, stigmat beskrevs kunna påverka 

självkänslan samt uppfattningen av jaget negativt. Individer beskrev en känsla av låg 
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autonomi på grund av faktorer knutna till ordinerad medicinering och en 

beroendesituation till vårdpersonal och närstående. Missnöje till den ordinerade 

behandlingen beskrivs återkommande kunna resultera i ett substansmissbruk. Ett socialt 

nätverk och sjukdomsinsikt, grundad i erfarenhet, beskrivs bidra till ett stabilare mående 

och en lägre prevalens av suicidtankar och suicidförsök. 

 

4.2 Resultatdiskussion  

4.2.1 Stigma 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade att individer med bipolär sjukdom 

upplevde sig leva under ett stigma från omgivningen. En koppling mellan upplevt 

stigma och självstigmatisering beskrevs (Brohan et al., 2011; Crowe et al., 2012; 

Michalak et al., 2011; Mileva et al., 2013; Ward, 2011; Yang et al., 2020) där stigmat 

från omgivningen riskerade att förändra individens egna uppfattning av jaget negativt. 

Jaget och omgivningens associationer kring sjukdomen kopplades samman (Brohan et 

al., 2011; Michalak et al., 2011; Mileva et al., 2013; Yang et al., 2020) något som 

beskrevs resultera i en låg självkänsla, medföra ett stort lidande och en problematik som 

begränsade och påverkade individens vardag (Crowe et al., 2012; Michalak et al., 2011; 

Ward, 2011). Denna problematik med stigmatisering skildrade även Hawke et al. 

(2013). Maassen, Regeer, Regeer, Bunders och Kupka (2018) och Nilsson, Kugathasan 

och Straarup (2016) belyser även båda att den låga självkänslan riskerade att medföra 

svårigheter i sociala sammanhang samt svårigheter med att bevara och skapa nya 

relationer med andra personer. Stigmatiseringen beskrevs kunna medföra en förvärrad 

symtombild, försämrad återhämtning och förvrängd självbild (Crowe et al., 2012; 

Nilsson et al., 2016). 

 

Författarna till litteraturstudien drar utifrån ovanstående konsekvens att sjuksköterskan i 

sitt bemötande av denna patientgrupp måste var öppen och frånse de eventuella 

fördomar som man personligen besitter, och fokusera på att tillämpa ett bemötande som 

präglas av respekt för individen. 

 

4.2.2 Skyddande faktorer 

I föreliggande litteraturstudie framkom att individer med bipolär sjukdom upplevde sig 

kunna hantera sin sjukdom olika framgångsrikt beroende av skyddande faktorer. 



 

18 

  

En viktig faktor var kopplat till det sociala nätverk som individen befann sig i, att känna 

sig oförstådd och utan sociala relationer ökade risken att hamna i depressiva perioder, 

medan ett starkt socialt nätverk fungerade preventivt och hade positiva effekter på 

individen och hanteringen av sjukdomen. Att ha någon närstående som kunde reagera, 

motivera och övertyga individer med bipolär sjukdom om verkligheten och att inte 

identifiera sig själv som sjukdomen var värdefullt (Owen et al., 2015; Owen et al., 

2017; Post et al., 2018; Veseth et al., 2012). Van den Heuvel, Goossens, Terlouw, 

Schoonhoven och van Achterberg (2018) beskrev att familjemedlemmar och nära 

vänner kunde fungera som viktiga personer för att upptäcka humörförändringar i ett 

tidigt skede, vilket överensstämde med litteraturstudiens resultat (Veseth et al., 2012). 

Anhöriga och närstående beskrivs även av Dahlqvist et al. (2011) som betydande för 

individer med bipolär sjukdom, men att dessa uttrycker ett behov av stöttning och 

vägledning i sin roll då de upplever omständigheterna från sjukdomen som påfrestande. 

Författarna till denna studie har reflekterat över att de kontaktnät som finns kring 

individerna med sjukdomen bör ses som en resurs som vården bör ta tillvara på, att 

dessa får bli mer involverade och delaktiga i vården samt ges den stöttning och 

vägledning som önskas för att mäkta med sin roll. 

 

Individer med bipolär sjukdom hade ibland svårt att bygga nya sociala relationer eller 

till att behålla dessa, resultatet visar problematik kring den sociala interaktionen 

relaterat till faktorer som har med sjukdomen att göra. Exempelvis till följd av social 

isolering som kunde ses vid depression, eller till följd av ett oacceptabelt, energiskt 

beteende vid mani (Owen et al., 2017). Det beskrivs att omgivningen undvek kontakt 

med individen på grund av stigmat kring sjukdomen, vilket hade en betydande roll för 

det sociala samspelet (Crowe et al., 2012; Michalak et al., 2011; Owen et al., 2017). Ett 

bristande stöd från den nära omgivningen exemplifieras i studien av Michalak et al. 

(2011) där två individer i olika situationer erhåller en respons av skam efter att berättat 

om sin diagnos till familjemedlemmar, vilket beskrivs medföra att individernas redan 

närvarande känsla av utanförskap förvärras ytterligare. Maassen et al. (2018) och 

Nilsson et al. (2016) tar även de upp en problematik med att upprätthålla kontakten med 

viktiga personer i individens liv, något de beskrev vara på grund av en oförutsägbarhet 

relaterat till sjukdomen och en upplevelse av att vara under ett stigma, vilket 

överensstämmer med litteraturstudiens resultat. 
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Författarna till föreliggande litteraturstudie konstaterade att ett bristande socialt nätverk 

innefattar avsaknad av de positiva effekter som tidigare presenterats, vilket medför 

individen en sämre förutsättning att hantera sin bipolära sjukdom. En konsekvens av 

detta kan kopplas till sjuksköterskans perspektiv, att det är av betydelse att försöka 

identifiera dessa individer för att på lämpligt sätt kunna bidra med ett socialt stöd. För 

att knyta detta till Antonovskys (1991) teori kring KASAM kopplas till sjuksköterskans 

arbete att främja individens egna resurser, i syfte att initiera en hållbar egenvård och en 

känsla av sammanhang för att bättre hantera sin situation. 

  

Resultatet i litteraturstudien visar att individer beskrivit sjuksköterskan som en 

betydelsefull person för dennes hantering av sin bipolära sjukdom. Sjuksköterskan 

beskrivs vara en central person för att stödja individen, med övervakning av 

humörsvängningar och eventuellt också som stödperson (Veseth et al., 2012). Maassen 

et al. (2018) och Murray, Suto, Hole, Hale, Amari och Michalak (2011) stödjer detta 

vidare och menar att individen generellt sett är positiv till en kontinuerlig vårdkontakt 

och välkomnar den hjälp som erbjuds. 

 

I kontrast till detta beskrevs en motstridighet emot denna form av vårdkontakt, vilket 

grundades i att individens känsla att vara sjuk och felaktig ökade, samt en upplevelse av 

minskad autonomi. Individen upplevde inte ha kontroll över sitt liv, utan istället ett 

beroende av stöd och övervakning från vårdpersonal, något som för många upplevdes 

vara jobbigt (Canham et al., 2017; Crowe et al., 2012; Maassen et al., 2018). 

 

Författarna till litteraturstudien ser utifrån ovanstående, att en kontinuerlig vårdkontakt 

är gynnsam för individen och att sjuksköterskan har en viktig roll för de individer som 

har ett svagare socialt nätverk. Detta relaterat till den positiva betydelse som tidigare 

beskrivits av att erhålla hjälp med övervakning av humörsvängningar och att ha någon 

som står individen nära och kan agera stöd (Maassen et al., 2018; Murray et al., 2011; 

Van den Heuvel et al., 2018; Veseth et al., 2012).  

 

Specifikt tillvägagångssätt för att som sjuksköterska bevara individens autonomi 

framkom inte i litteraturstudiens resultat. Däremot belyste individer i studierna av Owen 

et al. (2017) och Veseth et al. (2012) att faktorer såsom empati, acceptans och frånvaro 

av stigmatisering som viktiga för att en god relation ska kunna skapas och upprätthållas. 
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Något som även belyses av Murray et al. (2011) och Van den Heuvel et al. (2018) som 

båda påpekade vikten av en ömsesidig respekt och ett samarbete mellan vårdare och 

patient. Beentjes, Goossens och Jongerden (2016) stödjer vikten av samtliga faktorer 

och menar att en sund patientrelation endas kan ske mellan två individer på individnivå. 

De menar vidare att det är ur denna jämlika patientrelation som sjuksköterskan kan 

främja patientens känsla av att själv vara i kontroll med sitt mående.  

 

Motstridigheten till vårdkontakten beskrivs vara på grund av en upplevelse av 

begränsad autonomi, samt av de stigman som individer med sjukdomen upplevde. 

Slutsatsen blir att sjuksköterskan måste hjälpa individen på ett sådant sätt att individen 

hela tiden upplever sig var i kontroll över sitt eget liv, samt att omvårdnaden präglas av 

respekt och värdighet utan värderingar som kan upplevas som fördomsfulla. Faktorer 

som ovan belystes av Jongerden (2016), Murray et al. (2011) och Van den Heuvel et al. 

(2018) anses vara högst relevanta och ovanstående delar kopplas till Antonovsky (1991) 

som med KASAM beskrivit vikten av att individen upplever en känsla av ett 

sammanhang. Sammanhanget ses här vara en social konstruktion innefattande relationer 

till personer i individens nära sociala krets; familjemedlemmar, vänner och eventuellt 

vårdpersonal. Utifrån KASAM ingiver dessa relationer individen en motivering som 

bidrar till en känsla av meningsfullhet. Ett tydligt exempel på detta återfinns i 

litteraturstudiens resultat, den sociala kretsen beskrivs vara en stark prevention mot 

suicid, relaterat till resonemang kring konsekvenser av sorg och saknad, som detta 

skulle medföra familjemedlemmar och vänner. Eller den sorg de själva skulle känna om 

en närstående begick suicid (Owen et al., 2015). Känslan av sammanhang till 

omgivningen beskrivs även av Owen et al. (2017), Post et al. (2018) och Veseth et al. 

(2012) som en betydande faktor för att hantera dagliga motgångar i sjukdomen. 

 

4.2.3 Compliance till behandling 

I resultatet i föreliggande litteraturstudie beskrev individer med bipolär sjukdom ett 

missnöje mot sin medicinska behandling, missnöjet beskrivs vara relaterat till oönskade 

effekter, förlust av autonomi (Canham et al., 2017; Crowe et al., 2012), samt en 

otillfredsställande symtomlindring (Ward, 2011). Som en konsekvens av detta beskrivs 

en hög prevalens av självmedicinering med substanser som alkohol och droger (Canham 

et al., 2017; Crowe et al., 2012; Ward, 2011). Green, Yarborough, Polen, Janoff och 

Yarborough (2015) och Pettersen, Ruud, Ravndal och Landheim (2013) beskriver även 
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de substansanvändning som en form av självmedicinering samt att de riskerade leda in i 

ett substansmissbruk, vilket sin tur ökar individens problem ytterligare. Pettersen et al. 

(2013) tar upp en ny orsak och belyste en grupp som valde att använda sig av 

substansanvändning i syfte för att lindra biverkningar från ordinerad medicinering. 

Flera av individerna som beskrivit ett substans användande såg på ämnet med en 

ambivalens, man ville sluta men man ville samtidigt inte förlora den positiva effekten 

som eftersträvades (Canham et al., 2017; Green et al., 2015; Pettersen et al., 2013; 

Ward, 2011). Green et al. (2015) beskriver att individer som själva erkänt ett 

substansberoende, generellt sett visat en vilja till att sluta. Vidare beskrevs att individen 

var i ett behov av att få hjälp med stöd och motivering för att lyckas med detta. 

Individer beskrev sjuksköterskan som en viktig person i detta sammanhang. I studien av 

Green et al. (2015) skildras konkreta exempel på hjälpande åtgärder för att främja 

individens förmåga att hantera sitt missbruk, där bland motiverande samtal och 

motiveringen till att delta i stödgrupper. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att sjuksköterskan har en nyckelroll i 

individens hantering av problem och motgångar, vilket baseras på tidigare förd 

diskussion kring sjuksköterskans roll i att bistå som stöd och som motiverande faktor. 

Författarna kopplar även Antonovskys (1991) teori kring KASAM till hanteringen av 

sitt substansmissbruk. Känslan av att tillhöra ett socialt sammanhang, som tidigare 

beskrevs vara en motiverande kraft till förändring, genom att individen upplevde en 

obligation till att förändra ett beteende till det bättre, inte för dennes egna skull, utan för 

en närståendes. Denna känsla är något som författarna även spekulerar kunna vara en 

central faktor för att motivera individen och känna ett syfte till att förändra sitt beteende. 

 

4.3 Metoddiskussion 

4.3.1 Design 

Litteraturstudien tillämpande en deskriptiv design. Polit och Beck (2017) beskriver 

fördelar med litteraturstudier och menar att metoden kan vara fördelaktig för studier 

som syftar till att analysera och ge en överblick av ett område, där tidigare empiriska 

studier genomförts. Polit och Beck (2017) beskriver också att litteraturstudier generellt 

sett har en högre evidensgrad, då de behandlar ett flertal källor och sammanställer de 

gemensamma resultaten, vilket bidrar till att missvisande fynd får en lägre sannolikhet 

att presenteras. 
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4.3.2 Sökstrategi 

För att identifiera relevanta artiklar utfördes databassökningar i Medline via PubMed 

och PsycINFO. En styrka med att använda flera databaser beskriver Polit och Beck 

(2017) är att sökningen blir bredare och sannolikt identifierar flera relevanta artiklar. De 

motiverar detta bland annat genom att beskriva ett mindre antal tidskrifter som inte 

genomsöks av PubMed, artiklar publicerade i dessa tidskrifter kommer då inte att 

identifieras och därmed utebli. En nackdel som författarna till föreliggande 

litteraturstudie i retroperspektiv reflekterat över, var att sökord som användes i 

PsycINFO inte motsvarande samma sökord som användes i sökningarna utförda i 

Medline via PubMed. Detta medförde att sökningarna ur de två databaserna 

identifierade artiklar med olika huvudsyften. Vilket återkopplat till Polit och Beck 

(2017) innebär att databassökningen till föregående litteraturstudie eventuellt kan ha 

missat relevanta artiklar, vilka i sin tur skulle kunna ha medfört ett annorlunda resultat. 

4.3.3 Urvalskriterier 

Urvalet av artiklar i litteraturstudien utgjordes av endast empiriska studier. Vilket Polit 

och Beck (2017) rekommenderar, med motiveringen att litteraturstudien ska syfta till att 

beskriva det aktuella kunskapsläget inom ett område och att denna sammanställning bör 

baseras på primärkällor, för att värna om studiens evidensgrad. Inklusionskriterium 

innefattade bland annat att involverade artiklar skulle vara peer review, detta föra att 

värna litteraturstudiens kvalité. Polit och Beck (2017) förklarar att peer review artiklar 

har granskats av minst två utomstående experter inom det aktuella området, varpå 

bedömts vara av god kvalité och relevans. För sökning i PsycINFO användes 

tillgängligt alternativ att enbart söka efter artiklar peer review. Denna funktion saknades 

i PubMed, däremot hade PubMed som krav att samtliga artiklar som låg i databasen 

skulle vara publicerade i en vetenskaplig tidskrift, där de flesta i sin tur krävde att 

samtliga artiklar skulle vara peer reviewed (Polit & Beck, 2017). För att bekräfta att 

samtliga involverade artiklar var peer reviewed, kontrollerades samtliga tidskrifter, från 

vilka artiklarna hittats i PubMed, manuellt av författarna. 

4.3.4 Urvalsprocessen och utfall av möjliga artiklar 

Litteraturstudien involverade 11 artiklar, 7 av dessa tillämpade en kvalitativ ansats och 

resterande 4, en kvantitativ. Polit och Beck (2017) beskriver kortfattat att kvantitativa 

studier generellt har en betydligt större urvalsgrupp och därmed en högre 
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generaliserbarhet, medan kvalitativa syftar till att slutsats skildra den enskildes 

erfarenheter och upplevelser. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser därför att 

denna blandning var en styrka. Detta då syftet var att beskriva individens egna 

erfarenheter av att leva med en bipolär sjukdom, samtidigt som de eftersträvades att få 

en bättre uppfattning om utsträckningen om existensen av de beskrivna kategorierna. En 

nackdel relaterat till litteraturstudiens urval var det relativt låga antalet involverade 

artiklar. Detta då syftet med litteraturstudien speglade ett synnerligen brett område, 

varpå många artiklar var fokuserade på specifika delar av individens upplevelser av 

sjukdomen. Därför anser författarna att mera tid med fördel kunde spenderats på 

databassökningar för att finna flera artiklar. 

 

En återkommande orsak till att många artiklar sorterades bort var att de inte svarade på 

syftet, att beskriva individens egna erfarenheter av att leva med en bipolär sjukdom. 

Många av de artiklar som hittades i databassökningen fokuserar på områden såsom 

effekter av diverse olika behandlingsformer eller vilken grad socioekonomiska faktorer 

spelar in på individens symtombild. Författarna spekulerade i att detta med högsta 

sannolikhet är relaterat till valet av sökord men skulle även kunna peka till att en endast 

en liten mängd studier genomförts under de 10 senaste åren som fokuserat på individens 

egna erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom. 

4.3.5 Dataanalys 

Anpassad analysmetod strukturerades enligt Aveyard (2014) och Evans (2002). En 

rekommendation som inte tillämpades var färgkodning av identifierade teman, detta 

bidrog till att analysen tidsmässigt blev något mindre tidseffektiv. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie reflekterar över att mycket tid spenderats på att precisera 

exakt var i artiklarna de påståenden som tidigare dokumenterats återfanns. Detta 

moment med att hantera data, skulle troligen underlättats avsevärt men en färgkodning 

av texten. 

Samtliga artiklar som involverades var publicerade på engelska, detta anses som en risk, 

eftersom ingen av författarna hade engelska som modersmål. En risk som Polit och 

Beck (2017) belyser med detta är att missförstånd av viktiga delar i och med analysen 

av materialet kan uppstå, och bidra till ett missvisande resultat. Risken för detta 

strävades att minimeras genom att involverade artiklar bearbetades av båda författare 

upprepade gånger. 
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4.4 Forskningsetiska överväganden 

Som tidigare framfört i litteraturstudien, arbetade författarna för att undvika oredligheter 

genom att hela tiden vara medveten om riskerna med plagiat, falsifiering och 

fabricering. Polit och Beck (2017) beskriver att litteraturstudier ska syfta till att ge en 

objektiv översikt på det aktuella området. För att öka den objektiva synen i 

litteraturstudien bearbetades samtliga artiklar först individuellt, för att på så sätt undvika 

personliga åsikter. I kombination till detta bearbetades materialet upprepade gånger, 

vilket minskade risken för missförstånd på grund av begränsade språkkunskaper, som i 

sin tur även minskade risken för en omedveten falsifiering. 

 

4.5 Kliniska implikationer 

Bipolär sjukdom orsakar individer ett stort lidande och är en ekonomisk tyngd för 

samhället. Genom att identifiera faktorer som kan vara av betydelse i omvårdnaden 

kring dessa individer kan en bättre anpassad behandling ges och på så vis öka 

välbefinnandet hos dem, samt minska den ekonomiska kostnaden sjukdomen medför 

samhället.  

Denna litteraturstudie kan vara av betydelse för de som kommer i kontakt eller ger 

omvårdnad till individer med bipolär sjukdom då studien belyser individernas egna 

upplevelser och erfarenheter av att leva med sjukdomen vilket kan ge utomstående en 

bättre förståelse för hur sjukdomen upplevs och hur den bör hanteras. 

Sjuksköterskan har en viktig roll i att urskilja dessa individer i vården samt ett ansvar att 

minimera stigmatiseringen som existerar kring sjukdomen för att kunna ge fler individer 

rätt vård och behandling. 

 

4.6 Förslag på fortsatt forskning  

I litteraturstudien uppmärksammades att de fanns en frustration i att individer med 

bipolär sjukdom inte upplevde sin behandling som tillfredsställande. En av 

anledningarna berodde på att läkemedlet inte gav önskvärd effekt eller tillräcklig 

symtomlindring, en annan berodde på de stigma som var förknippat med sjukdomen 

vilket medförde att individer medvetet valde att inte söka vård och hjälp, eller till att 

inte vara följsam i sin behandling. 

Studier har visat att individer med sjukdomen behöver behandling och därför är det av 

största vikt att dessa individer vågar söka hjälp samt fångas upp av omgivningen, men 
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också att den givna behandlingen fungerar på ett önskvärt sätt. Därför behövs mer 

forskning kring hur man kan öka följsamheten i den medicinska behandlingen hos 

individer med bipolär sjukdom. 

 

4.7 Slutsats  

Individers erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom visar uttryckligen på ett stort 

lidande i det dagliga livet utifrån olika faktorer. Omgivningens syn på sjukdomen har en 

stor betydelse för hur individer klarar att hantera sin sjukdom, problematik kopplat till 

stigma begränsar individer i sin tillvaro. De som har någon eller något att känna 

samhörighet eller sammanhang till har större chanser att manövrera sin sjukdom, dess 

symtom och prevalens av suicidtankar. Sjuksköterskan har en betydelsefull roll i hur 

individer kommer att hantera sin sjukdom och har ett stort ansvar i att minska de stigma 

som existerar kring sjukdomen samt att hjälpa dessa individer till en följsamhet i sin 

medicinska behandling.
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Frågeformulär utskickade via 
brevutskick 

Deskriptiv analys  

Canham, SL., Mahmood, A., Stalman, 
MN., King, D. & O'Rourke, N. 
(2017). Storbritannien. 

Personal theories of 
substance use among 
middle-aged and older 
adults with bipolar 
disorder.  
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Kvantitativ  Deltagare över 18 år med bipolär 
sjukdom typ I. deltagare n=60 
kontrollgrupp n=72  

Självskattningsskalor.  Statistisk tematisk analys 



 

 

  

Veseth, M., Binder, PE., Borg, M. & 
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Toward Caring for 
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Reflexive-Collaborative 
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Kvalitativ  Deltagare n=13, var alla över 18 
år. Bipolär sjukdom. Fick ej ha ett 

substansmissbruk som 
grundproblematik. Samt varit 
stabila i sitt mående de senaste 6 
månaderna.  

Fördjupade intervjuer utifrån ett 
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Hermeneutiskt-
fenomenologiskt 

tillvägagångssätt enligt 
Heidegger (1962); Kvale 
(1996); van Manen 
(1990). 

Ward, TD. (2011). USA. The lived experience of 
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substance use disorder. 

Kvalitativ 
Deskriptiv 
fenomenologisk 
design 

Deltagare i urvalsgrupp n=12. 
Rekryterade med hjälp utav 
broschyrer som distribuerats till 
potentiella deltagare via 
vårdpersonal. 

Semi strukturerade intervjuer.   Tematisk analys enligt 
Colaizzi (1978) 

Yang, Y., Fletcher, K., Michalak, EE. 
& Murray, G. (2020). Australien. 

An investigation of self-
compassion and non 

attachment to self in 
people with bipolar 
disorder.  

Kvantitativ Deltagare i urvalsgrupp n=302 & 
n=372 i kontrollgrupp. 
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patienter som har vårdkontakt r/t 
en BD diagnos. Samtliga över 18 
år. 

Flertal olika självskattningsskalor.  
Statistisk 
korrelationsanalys 
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Tabell 4. Artikelsammanfattning 

Författare Syfte Resultat 

Brohan, E., Gauci, D., Sartorius, 

N. & Thornicroft, G. 
Att beskriva nivån i upplevelsen av självstigma hos 

personer med bipolär sjukdom eller depression inom 
Europa.  

Resultatet tyder på att 1 av 5 personer upplever självstigmatisering.   



 

 

  

Canham, SL., Mahmood, A., 
Stalman, MN., King, D. & 

O'Rourke, N.  

Få en fördjupad förståelse i erfarenheter och betydelsen av 
substansanvändning från ett urval personer som själva 

uppgett sitt substansmissbruk.  

Resultatet ger en djupgående bild av de olika teorier som utvecklas av medelålders och äldre 
vuxna med bipolär sjukdom kring att förklara sitt substansbruk. Upptäckta teman innefattar: 
1. Självmedicinering (subteman: lugna/hantera; ingiva självförtroende; ersättande till ordinerad 
behandling) 
2. Enkel tillgång till alkohol 
3. Tidig exponering av alkohol som “problemlösare” 
4. Existens i samhälle med normaliserat substansmissbruk (subtema: brist på andra alternativ) 

Crowe, M., Inder, M., Carlyle, 
D., Wilson, L., Whitehead, L., 
Panckhurst, A., O'Brien, A. & 
Joyce, P. 

Syftet var att undersöka hur den bipolära sjukdomen 
påverkar människor med diagnosen. 

Resultatets kärna var en känsla av att inte ha kontroll i sitt liv. Behovet av att vilja ha en känsla 
av kontroll återkom i deltagarnas beskrivningar av upplevelser. 
Bland annat beskrivs rädsla av att dela med sig av diagnosen till andra. Problematik med 
framförallt känslor av skam r/t manisk period och dess inverkan i depressiva perioder. 
Funna teman: 
1. Känsla av att inte ha kontroll över sitt liv 

• Mani som leder till efterhängande känsla av skam 

• påverkan av föregående skamkänslor i och med depressiva perioder 

• påverkan av föregående skamkänslor i och med självsyn/själv stigmatisering (koppla 
till artiklar r/t självstigmatisering) 

2. Förlust av anatomin 
• r/t medicinering, dels biverkningar samt att tiderna styr dygnet 

• r/t behov av att följa rekommendationer från vårdpersonal, främst vid kontakt med 
psykiatrin 

3. Känsla av att vara sjuk/felaktig 
• nedsatt självkänsla r/t känsla av att vara annorlunda 

• Eventuellt en självstigmatisering som leder till detta tänkande. 

Michalak, E., Livingston, JD., 
Hole, R., Suto, M., Hale, S. & 
Haddock, C.  

Upptäcka och beskriva betydelsen och upplevelsen av 
stigmatisering hos personer med bipolär sjukdom.  

Stigmatiseringen påverkar i stort personerna med bipolär sjukdom.  
1. Förväntningar och upplevelser 

• samtliga deltagare delade erfarenheten av att någon gång blivit stigmatiserade  

• känsla av orättvishet r/t den bild som media målar upp av sjukdomen 

• olika grad av stigmatisering beroende på kultur man kommer från, exempel med 
kinesisk kvinna som pekar till högre grad av stigma 

• olika grad av förståelse från den nära släkten, främst mor- och farföräldrar, pekar till 
högre grad av stigma från äldre generationer 

2. Känsla av jaget och sin identitet 
• främst en negativ inverkan 



 

 

  

• känsla av självstigmatisering som leder till påverkad självidentifiering (identifierar sig 
till sin sjukdom) 

• känsla av stigmatisering, att andra ser ned på sjukdomen 

3. Hantering av stigma  
• många med BD har utvecklat strategier med vilken information som de delar med sig 

r/t symtom, för att minimera stigmatiseringen 

• välja vad man delar med sig om kring sjukdomen 
4. Se bortom själv stigmatiseringen  

• handlar i grunden om självacceptans, vägen till detta beskrivs inte konkret, men teori 
kring behandling och råd till egenvård/coping beskrivs 

Mileva, VR., Vázquez, GH., & 
Milev, R.  

Att undersöka effekten, upplevelsen och inverkan av 
stigmatisering hos personer med bipolär sjukdom. Se 
kulturella skillnader. Validera Inventory of Stigmatizing 
Experience (ISE) som ett verktyg att kvantifiera 
upplevelsen och inverkan av stigmatiseringen hos patienter 
med bipolär sjukdom. 

Att personer med bipolär sjukdom i Argentina och Kanada upplever att stigmatiseringen av 
psykisk sjukdom påverkar deras liv, främst påverkas självkänslan, minst sociala kontakter med 
familjekonstellationer. Kulturella skillnader kan urskiljas i undersökningen. Att validiteten för 
ISE kan anses som hög. 
- Urvalsgruppen i Argentina upplevde lägre grad av stigmatisering, samt mindre känsla av 
begränsning r/t bipolaritet (detta skulle kunna förklaras av en yngre samt högre utbildad 

urvalsgrupp jämfört med Kanada) 

Owen, R., Gooding, P., 
Dempsey, R. & Jones, S.  

Syftet med studien är att fastställa vilka aspekter av social 
interaktion som påverka hanteringen av humöret hos 
personer med bipolär sjukdom samt hur symtomen från 
sjukdomen kan påverka de stöd som erhållits.  

Bemötande med empati och förståelse kan göra det lättare att hantera sin bipolära sjukdom. Den 
sociala interaktionen kan motverka negativa tankeställningar och förhindra stora 
humörsvängningar.  
I förlusten av socialt stöd kan personen uppleva förlorad kontroll där mani och depression kan 
utlösas. Hypomani kan underlätta i det sociala sammanhanget medan maniska tillstånd istället 
ofta kan bryta ner vitala relationer.  

Owen, R., Gooding, P., 
Dempsey, R. & Jones, S.  

Syftar till att undersöka individens erfarenheter av 
suicidtankar, känslor och beteenden (ur ett perspektiv av 
sociala faktorer).  

Deltagarna identifierade faktorer ur ett socialt och interpersonellt perspektiv som skydd mot 
suicidalitet. De var inverkan av genomfört suicid på andra och reflektion över positiva sociala 
erfarenheter.  
Sociala faktorer som var utlösande för suicidtankar var istället negativa sociala erfarenheter och 

att inte bli förstådd eller erkänd.  

Post, F., Pardeller, S., Frajo-
Apor, B., Kemmler, G., 
Sondermann, C., Hausmann, A., 
Fleischhacker, WW., Mizuno, 
Y., Uchida, H. & Hofer, A.  

Undersöka i vilken utsträckning motståndskraft, 
internaliserat stigma och psykopatologi är korrelerat till 
livskvalitet.  

Patienterna med bipolär sjukdom indikerade signifikant lägre livskvalitet och motståndskraft 
jämfört med kontrollgruppen som utgjordes av friska personer. Detta trots att individer i 
urvalsgruppen hade en relativt låg symtomnivå och lågt internaliserat stigma. 



 

 

  

Veseth, M., Binder, PE., Borg, 
M. & Davidson, L.  

Syftet med studien var att undersöka upplevelser av 
förbättring hos personer med bipolär sjukdom. Hur går de 

tillväga för att främja sin egen återhämtning och vilka 
utmaningar ställs de inför?  

Kunde urskilja 4 olika kärnteman i processen av återhämtning i sjukdomen.  
1. Hantering av ambivalens kring att släppa taget om manisk period 

• finns en vilja till att stanna kvar i den maniska fasen relaterat till en känsla av glädje 
och välmående 

• risker belyses med att om man tillåter manin gå för långt riskerar depressionen få en 
allvarligare karaktär 

2. Hitta något att greppa tag i när känslolivet ter sig okontrollerat 
• faktorer som ett socialt nätverk, religion eller hobbys identifieras som viktiga för 

återhämtningen 
3. Bli medveten om signaler från jaget och andra 

• hantering av sjukdomen och känsloliv 

• viktigt för att kunna ändra sin uppfattning om vad man känner, är känslan ett symtom 
av ändrat patologiskt humör? 

• tidigare identifiering av fluxueringen visar till lindrigare symtombild  
4. Hitta sätt att ta hand om sig själv 

• identifierar bland annat vikten av egen tid och avslappning 

• kunna identifiera när kroppen säger ifrån 

• följa rutiner främst i depressiva perioder 

Ward, TD.  Syftar till att undersöka personers egna erfarenheter av en 
BD-diagnos i samspel med ett drogmissbruk.  

Kommer fram till 6 olika teman i analysen: 
1. Livet är hårt 

• En utmaning att leva pga. av de negativa effekterna som deras sjukdom hade på 
vardagliga situationer och prövningar.  

• Att ha en bipolär sjukdom samtidigt som man har ett farligt substansberoende. 

• Effekterna av sitt missbruk. Separationen från familj och vänner. Att flytta från 
boende till boende eller att leva på gatan. 

• Kämpade också med fysiska sjukdomar som: diabetes, hypertoni, HIV, Hepatit osv  

• Hantering av emotionell instabilitet och inaktiv socialisering. 
2. Känna av effekterna  

• Hur båda sjukdomarna rörde vid varje del av livet  

• Hur de nått botten från att har varit ansvarsfulla föräldrar till sina barn, med 
välavlönade arbeten, till att nu kämpa med fattigdom och vissa var även brottslingar. 

• Förlusten av vänner, familj, ekonomi och materiella ägodelar.  
3. Försök till flykt 

• Behovet att fly verkligheten pga. av alla dagliga utmaningar och krav leder 
personerna till självmedicineringen. De beskriver att droger och alkohol effektivt 



 

 

  

lindrat deras oro och symtomen från bipolär sjukdom som depression, ångest osv. 
Användandet av substanser kamouflerar verkligheten i deras liv och hjälper dom att 

glömma de smärtsamma erfarenheterna från de förflutna.  

• Känslan av att så desperat vilja fly från sin verklighet om så bara för en liten stund har 
gjort att deras självmedicinering lett till beroende och ännu svårare symtom från sin 
bipolära sjukdom.  

4. Spirituell support 
• Personerna i studien ingick i ett 12-stegsprogram i kampen mot sitt substansmissbruk. 

De sökte kontakt med en högre makt för sitt tillfrisknande och spenderade dagligen 
tid åt det spirituella för att söka förlåtelse, villkorslös kärlek, stöd och förståelse. 
Detta hjälpte dom att hantera sin situation bättre, att leva med sin bipolära sjukdom 
och sitt missbruk. Alla personerna ansåg att Gud var deras högre makt Deras relation 

till Gud bidrog till deras känsla av välbefinnande och ingav tro om att klara av livets 
utmaningar utan påverkan från de förflutna.  

5. Bli pushad bortom gränsen  
• De upplevda erfarenheterna av att vara vuxen med bipolär sjukdom och samtidigt 

vara sjuk av sitt substansmissbruk var förenat att leva med smärta, misslyckade livs 
förväntningar, humörsvängningar och depression. Dessa problem blev ofta mer än 
vad personerna kunde hantera och pressade dom över gränsen.  

• Känslan av att vilja ge upp och behovet till avlastning från livet ledde dom till 
suicidförsök. Personerna beskriver att pressen, stressen, kraven och förväntningarna, 
lösningen såg dom i att ta livet av sig själva. De flesta hade försökt flera gånger för att 

få uppnå befrielse, egentligen ville de inte dö. De var mer ett rop på hjälp när de inte 
längre visste vad de skulle ta sig till. En coping mekanism.  

6. En negativ innebörd/innehåll  
• Dessa personer lever med stigma, men också med negativa förknippningar. 

Orden bipolär sjukdom och substansmissbruk har oftast en negativ klang 
och associeras med ord som “galning” och “crackhead”. Detta tillsammans 
med stigmatiseringen resulterade i att personerna blir avvisade, 
stereotypiserade mm. De beskriver känslan som att folk behandlar dom 
annorlunda och ser ner på dom. Oavsett var i livet de befann sig så var de 

stigmatiserade och hade negativa fördomar på sig, så som på arbetet, 
hemma och tillochmed i vårdsammanhang. Detta påverkar personerna 
negativt då de anser att de är precis som vilka personer som helst med 
känslor och behov. Att de borde ha samma värde, att de inte är sin sjukdom. 
Stigmat är en av de största vilket påverkar dem negativt.  

Yang, Y., Fletcher, K., 
Michalak, EE. & Murray, G.  

Syftar till att undersöka graden av självempati hos personer 
med bipolär sjukdom, samt eventuella samband mellan låg 

1. Skillnaden mellan självmedkänsla och icke-koppling till jaget ökade betydligt i samband med 
BD diagnos 



 

 

  

självempati och/eller frånkoppling från sig själv och 
förvärrad psykologisk symtombild.  

2. Klara samband mellan självkritik/negativ självbild och depressiva symtom  
3. Klara samband mellan icke-koppling till jaget och manisk period 

 

Bilaga 3. 
Tabell 5. Relevansbedömning 

Artikelförfattare och publiceringsår 

    Ja Delvis Nej 

1. Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) som studeras i granskad studie relevant i förhållande till det aktuella syftet*? 

 

    

2 Är de deltagare som ingår i granskad studie relevanta i förhållande till det aktuella syftet*? 

  

  

3. Är det sammanhang (kontext) som studeras i granskad studie relevant i förhållande till det aktuella syftet*? 

 

    



 

 

  

4. Är granskad studies ansats och design studie relevant i förhållande till det aktuella syftet*? 

 

    

5. Sammanvägd bedömning: bör granskad studie inkluderas för kvalitetsgranskning i den aktuella studien**?  

 

    

 

 

Bilaga 4. 
Tabell 6. Kvalitetsgranskningsmall, kvalitativ ansats 

    Ja, med motiveringen 
att… 

Delvis, med motiveringen 
att… 

Nej, med motiveringen 
att… 

Går ej att bedöma, med 
motiveringen att… 

Syfte 

1. Är den granskade studiens syfte tydligt formulerat? 

 

      



 

 

  

Metod 

2. Är designen lämplig utifrån studiens syfte? 

 

      

3. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 

 

      

4. Är deltagarna relevanta i förhållande till studiens syfte? 

 

      

5. Är inklusionskriterier och eventuella exklusionskriterier 
beskrivna? 

 

      

6. Är det sammanhang (kontext) i vilket forskningen genomförs 
beskrivet? 

 

      

7. Är metoden för datainsamling relevant?         



 

 

  

8. Är analysmetoden redovisad och tydligt beskriven? 

 

      

9. Görs relevanta etiska reflektioner? 

 

      

Resultat 

10. Är det resultat som redovisas tydligt och relevant i förhållande till 
studiens syfte? 

 

      

Diskussion 

11. Diskuteras den kliniska betydelse som studiens resultat kan ha? 

 

      

12. Finns en kritisk diskussion om den använda metoden och 
genomförandet av studien? 

 

      



 

 

  

13. Är trovärdighetsaspekter för studien diskuterade? 

 

      

 

Bilaga 5. 
Tabell 7. Kvalitetsgranskningsmall, kvantitativ ansats 

  Ja, med motiveringen 
att… 

Delvis, med motiveringen 
att… 

Nej, med motiveringen 
att… 

Går ej att bedöma, med motiveringen 
att… 

  

Syfte 

Är den granskade studiens syfte tydligt formulerat? 

 

        

Är eventuella frågeställningar tydligt beskrivna? 

 

        

Metod 



 

 

  

Är designen lämplig utifrån studiens syfte? 

 

        

Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 

 

        

Är undersökningsgruppen representativ? 

 

        

Är inklusionskriterier och eventuella exklusionskriterier beskrivna? 

 

        

Är undersökningsmetoden relevant i förhållande till studiens syfte? 

 

        

Är validiteten diskuterad? 

 

        

Är reliabiliteten diskuterad? 

 

        



 

 

  

Är det beskrivet hur den statistiska analysen är utförd? 

 

        

Är bortfallet beskrivet? 

 

        

Görs relevanta etiska reflektioner? 

 

        

Resultat 

Är det resultat som redovisas tydligt och relevant i förhållande till 

studiens syfte? 

 

    

 

  

Diskussion 

Diskuteras den kliniska betydelse som studiens resultat kan ha? 

 

        

Finns en kritisk diskussion om den använda metoden och 

genomförandet av studien? 

 

        



 

 

  

 


