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ABSTRAKT  
Titel: Anhörigas erfarenheter av att leva med en person med bipolär sjukdom. 

Bakgrund: Bipolär sjukdom är en psykisk sjukdom som ungefär 60 miljoner 

människor världen över drabbas av. I Sverige uppges 1-2 procent av befolkningen 

någon gång under livet drabbas av bipolär sjukdom. Sjukdomen medför många 

komplicerade beteenden och gör livssituationen för de anhöriga komplex.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var beskriva anhörigas erfarenheter av att leva 

med en person som har bipolär sjukdom. Metod: En litteraturstudie genomfördes 

med åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Dessa analyserades och 

sammanställdes för att sedan bli litteraturstudiens resultat. Artikelsökningen gjordes 

i databaserna; CINAHL, PubMed, Scopus och PsycINFO. Resultat: Resultatet 

sammanställdes i fyra kategorier; anhörigas känslor och tankar kring de drabbade 

och till sjukdomens yttringar, förändringar i dagligt liv, svårigheter att få stöd från 

omgivningen och syn på framtiden samt tillhörande underkategorier. Konklusion: 

Erfarenheterna av att leva med en person med bipolär sjukdom är många och 

varierande. Brist på stöd, information och förståelse från sjukvården är 

återkommande i litteraturstudien. Callista Roys adaptionsteori har använts i 

diskussionen.  

 

Nyckelord: Bipolär sjukdom, anhörig, erfarenheter 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

Title: Relatives’ experiences of living with a person with bipolar disorder. 

Background: Bipolar disorder is a mental illness that affects about 60 million 

people worldwide. In Sweden, 1-2 percent of the population are reported at some 

point during life to suffer from bipolar disorder. The disease causes many 

complicated behaviors and makes the life situation of the relative’s complex. Aim: 

The aim of this study is to describe the close relative’s experiences of living with a 

person that is diagnosed with bipolar disorder. Method: A literature study was 

conducted with eight scientific articles with a qualitative approach. These were 

analyzed and compiled to be the result of the literature study. The article search was 

made in these databases; CINAHL, PubMed, Scopus and PsycINFO. Result: The 

result was compiled in four categories; relative’s feelings and thoughts about the 

affected and the expressions of the disease, changes in everyday life, difficulties to get 

support from the society and visions of the future and associated subcategories. 

Conclusion: The experience of being a close relative to a person with bipolar 

disorder are many and varying. A lack of support, information and understanding 

from health care is recurrent in the literature study. Callista Roy’s adaption theory 

has been used in the discussion.   

 

Keywords: Bipolar disorder, relative, family, experiences 
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BAKGRUND  

Erfarenheterna av att leva med en person med bipolär sjukdom är varierande och de 

anhöriga uppgav att sjukdomen ofta hade en negativ påverkan på relationerna och 

familjen (Chakrabarti & Gill, 2002). Anhörigas upplevda stress och börda på grund 

av den närståendes sjukdom påverkade även deras egna hälsa (Perlick et al., 2007). 

Bipolär sjukdom är en psykisk sjukdom som ungefär 60 miljoner människor världen 

över drabbas av (Världshälsoorganisationen, 2016). I Sverige uppges 1-2 procent av 

befolkningen någon gång under livet drabbas av bipolär sjukdom enligt 

Socialstyrelsen (2015). 

 

Bipolär sjukdom, tidigare benämnt som manodepressiv sjukdom, utmärks av 

svängningar mellan upprymdhet och nedstämdhet (Allgulander, 2014 s.157). I 

manualen DSM-5 (APA, 2014) diagnostiseras bipolär sjukdom in i olika typer. 

Bipolär sjukdom typ 1 innebär minst en episod av mani följt av depression medan 

bipolär sjukdom typ 2 innebär att personen haft minst en episod av hypomani följt av 

en depressionsperiod. Under en manisk episod kan personen uppleva bland annat; 

uppblåst självkänsla, koncentrationssvårigheter och vara mer pratsam än vanligt. Ett 

minskat sömnbehov, ökad målinriktad aktivitet, psykomotorisk agitation och 

omåttligt engagemang i aktivitet med sannolikt obehagliga konsekvenser är också 

kriterier som skall uppnås. En manisk episod medför även påtaglig 

funktionsnedsättning eller att personen är i behov av sjukhusvård för att inte skada 

sig själv eller andra. Hypomani innebär liknande sinnesstämning som vid mani. 

Under en hypoman episod fungerar personen bättre socialt, praktiskt och kräver 

ingen sjukhusvård. Efter episoderna av upprymdhet följer ofta en period av egentlig 

depression. Depressionen ska orsaka lidande och ge försämrad funktion i vardagen 

och ska inte kunna förklaras av liknande sjukdomstillstånd eller medicinsk 

behandling. Cyklotymi innebär mindre svängningar i stämningsläget. De perioder 

som innebär normalt stämningsläge är kortare vid cyklotymi än vid bipolär sjukdom 

typ 1 och typ 2 (ss.55-79). 

 

Att snabbt behandla akuta episoder är viktigt men det huvudsakliga med 

medicinering för bipolär sjukdom är en lyckad underhållsbehandling för att undvika 

nya episoder och dess komplikationer (Grunze et al., 2013). Vanlig 

underhållsbehandling är stämningsstabiliserande läkemedel (till exempel Litium, 
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Valproat, Lamotrigin), atypiska antipsykotika (till exempel Olanzapin, Quetiapin, 

Risperidon) och andra vanliga antidepressiva. Vid akuta episoder är symtomlindring 

det yttersta målet (McCormick, Murray & McNew, 2015).  

 

Trots en adekvat behandling så har anhöriga en komplex tillvaro. De följder som 

sjukdomen innebar visade sig frambringa ångest hos de anhöriga (Beentjes, 

Goossens & Poslawsky, 2012). I en studie med 342 anhöriga till personer med bipolär 

sjukdom framkom att majoriteten av deltagarna kände sig stöttade av deras sociala 

nätverk när saker i livet gick särskilt dåligt medan åtta procent uppgav att deras 

sociala nätverk hade minskat det senaste året. Majoriteten i studien hade positiv 

inställning till vården, 83 procent uppgav att de informerats om hur de skulle 

hantera dåliga eller farliga beteenden från deras närstående. Vid nödsituationer 

uppgav 93 procent att de var säkra på att vården skulle hjälpa dem (Magliano et al., 

2009). En studie med anhöriga till en person med psykisk sjukdom visar att de 

behövde kontrollera och övervaka att medicineringen fortlöpte regelbundet. Om 

personen hade en instabil psykisk sjukdom fanns ett större omvårdnadsbehov. 

Verbalt och fysiskt våld var vanligt och detta frambringade rädsla. Anhöriga behövde 

ofta polisens hjälp när den närstående skulle läggas in på sjukhus (Chang & 

Horrocks, 2006). En studie med 41 anhöriga till en person med bipolär sjukdom 

visar att majoriteten upplevt våld från den närstående. De beskrev omfattande stress 

relaterat till sjukdomen. Det framkom även att det fanns svårigheter med en 

fungerande relation. Två av deltagarna visste till exempel om att dennes partner haft 

en otrohetsaffär under en period av mani eller hypomani (Dore & Romans, 2001). En 

studie med 34 anhöriga till personer med bipolär sjukdom visar att 91,2 procent 

uppgav svår börda när deras närstående var inlagd på sjukhus och 35,3 procent 

uppgav måttlig börda när den närstående blev utskriven (Maji, Sood, Sagar & 

Khandelwal, 2012). Att minska bördan för anhöriga till personer med en psykiatrisk 

sjukdom genom insatser riktade på familjenivå visade sig vara otillräckliga (Tsang, 

Tam, Chan & Chang, 2003). 

 

En sjuksköterskas ansvarsområde är bland annat omvårdnadsarbete. I detta ingår att 

informera patienter och deras anhöriga för att patienten på bästa sätt ska kunna 

bibehålla hälsan. Sjuksköterskan ska även kunna skapa en relation med patienter och 

deras anhöriga (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskor som vårdade 
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personer med bipolär sjukdom upplevde att deras anhöriga var viktiga för personen 

men också för sjuksköterskan själv. När personen var i en manisk episod behövde 

sjuksköterskan de anhörigas information eftersom att personen ofta nekade till sina 

symtom. De flesta sjuksköterskor i denna studie gjorde tillsammans med anhöriga 

och personen med bipolär sjukdom en vårdplan. I planen beskrevs olika beteenden, 

vad som skulle göras vid återfall och samtycke till eventuella tvångsåtgärder 

(Beentjes, Goossens & Jongerden, 2016). En sammanställning av både kvantitativa 

och kvalitativa studier visar att anhöriga var i behov av information, möjlighet till 

samtal och tillgänglig vård. Det var även viktigt att de anhöriga fick stöd till att 

hantera situationen och stöd i bedömning av beteendet hos den närstående samt att 

inte bli dömd av vården (Van der Voort, Goossens & Van der Bijl, 2007). 

 

Utifrån ovanstående studier har anhöriga till personer med bipolär sjukdom en 

krävande situation. Genom att ta del av och sammanställa kvalitativa studier som 

visar anhörigas erfarenheter av att leva med en person som har bipolär sjukdom kan 

kunskapen och förståelsen öka för deras situation. Förhoppningsvis kan ökad 

kunskap bidra till bättre stöd för de anhöriga. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva anhörigas erfarenheter av att leva med en 

person som har bipolär sjukdom. 
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METOD 

En litteraturstudie med kvalitativ ansats har genomförts. Litteraturstudier handlar 

enligt Friberg (2012) om att frambringa en överblick över kunskapen inom ett visst 

omvårdnadsrelaterat problem eller område inom sjuksköterskans kompetens. Med 

det menas att personerna undersöker vilken befintlig forskning som finns för att få 

en uppfattning om vad som studerats. Examensarbete på kandidatnivå är en 

anledning till att litteraturstudier utförs (s. 133). Kvalitativ ansats används enligt 

Olsson & Sörensen (2011) för att få en förståelse av det som undersöks (s. 100) och 

eftersom syftet var att beskriva anhörigas erfarenheter av att leva med en person som 

har bipolär sjukdom valdes denna ansats. 

 

Definitioner 

Anhörig & närstående 

Socialstyrelsen (2016) beskriver att med anhöriga menas personer som vårdar eller 

stödjer närstående. Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd. Anhöriga 

i litteraturstudien består av makar, ex-makar, partner, sammanboende, vuxna barn, 

syskon och föräldrar.  

 

Sökmetoder 

Artikelsökningen har genomförts i följande databaser; CINAHL, PubMed, Scopus 

och PsycINFO då de inriktar sig på sjukdomar och omvårdnad. Trunkering används 

enligt Friberg (2012) för att få alla böjningsformer av ett ord (s. 68). Den booleska 

operatorn AND har använts för att koppla ihop två sökord (s.69). Sökord som 

användes var; “bipolar disorder”, famil*, experience, burden, relativ*, caring, spouse, 

caregiver. Efter att artiklar som svarat på syftet hittats har manuell sökning 

genomförts från deras referenslistor. Sökningarna begränsades till de senaste tio 

åren. Ytterligare avgränsningar och sökvägar redovisas i en sökmatris (bilaga 1).  

 

Urval 

Inklusionskriterierna för litteraturstudien var att de vetenskapliga artiklarna skulle 

vara skrivna på svenska eller engelska, artiklarna i resultatet skulle vara genomförda 

med kvalitativ metod, deltagarna skulle vara anhöriga till personer med bipolär 

sjukdom, vara över 18 år samt att artiklarna skulle vara publicerade de senaste tio 

åren för att vara så aktuella som möjligt. Författarna exkluderade studier med 
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kvantitativ metod, studier där de anhöriga till personer med bipolär sjukdom var 

under 18 år samt studier som beskrev erfarenheter ur andra perspektiv än syftet som 

till exempel personer med bipolär sjukdom eller sjuksköterskors perspektiv.  

Urvalet skedde i fyra steg. I det första steget valdes artiklar ut som hade en titel som 

stämde överens med litteraturstudiens syfte. Därefter lästes abstrakten för att sortera 

bort studier vars abstrakt inte svarade på litteraturstudiens syfte. Sedan lästes 

resultatdelen i de utvalda artiklarna igenom, de som inte svarade på syftet valdes 

bort. Kvar blev åtta artiklar som redovisas i en artikelöversikt (bilaga 2). I samtliga 

artiklar var det 109 deltagare varav 67 kvinnor och 42 män. Dessa lästes av båda 

författarna och har kvalitetsgranskats enligt Olsson & Sörensens (2011) 

bedömningsmall för studier med kvalitativ metod. Total maxpoäng var 48 poäng, 

poängen räknades sedan om i procent för att avgöra vilken kvalitetsgrad artikeln 

uppnådde. För att uppnå grad I krävs minst 80 procent, för att uppnå grad II krävs 

minst 70 procent och för att uppnå grad III krävs minst 60 procent. Artiklar som inte 

uppnår 60 procent rekommenderas att inte användas (ss. 279-285). Artiklarna i 

litteraturstudien uppnådde grad I och II. I en av de utvalda artiklarna var det 

erfarenheter ur både anhörig-och närståendeperspektiv, endast de anhörigas 

perspektiv redovisades i resultatet.  

 

Analys 

Fribergs femstegsmodell har använts. Första steget innebär att läsa resultaten i 

studierna flertalet gånger för att få en överblick om vad de handlar om (s.127). Detta 

gjordes i första hand enskilt och sedan tillsammans för att förstå och få en 

övergripande uppfattning om innehållet samt att författarna kan tolka innehållet 

olika. Det andra steget enligt Friberg (2012) innebär att hitta delarna i resultatet som 

svarade på litteraturstudiens syfte och en sammanställning av alla fynd från varje 

studie genomförs i det tredje steget (ss.127-128). Resultaten i studierna kopierades 

över till ett enskilt dokument och markerades i olika färger, varje artikel fick varsin 

färg, för att skapa en översikt. I det fjärde steget bildas enligt Friberg (2012) sedan 

kategorier och underkategorier (s.128). Resultaten delades upp och kopierades över 

till ytterligare ett nytt dokument där det tydligt framgick vilket resultat som tillhörde 

vilken studie. Sedan påbörjades sorteringen i preliminära kategorier och 

underkategorier. Systematiskt gick författarna tillsammans igenom resultattexten 

från varje artikel och placerade in den utifrån likartat innehåll i tilltänkta kategorier 



6 
 

och underkategorier. Slutligen i det sista och femte steget enligt Friberg (2012) 

namngavs och redovisades en beskrivning av de kategorier och underkategorier med 

tillhörande resultattext som sammanställts (s.129). Analysprocessen har genomförts 

tillsammans. 

 

Forskningsetik 

En forskningsetiskt kommitté ska godkänna en forskning innan den påbörjas. 

Kommittén ska beakta lagar och regler i det land som forskningen ska utföras. 

Deltagarnas sekretess i studien ska skyddas. Deltagarna ska få information om 

studien, lämna ett informerat samtycke samt att hen har rätt till att avbryta sitt 

deltagande utan förklaring (Helsingforsdeklarationen, 2015). Lagen om etikprövning 

avser forskning på människor. Forskningen får endast godkännas om den kan 

utföras med respekt för människans värde och att forskaren tar hänsyn till 

människans rättigheter. Arbete som utförs inom högskoleutbildning på grundnivå 

räknas ej som forskning (SFS 2003:460). Författarna till litteraturstudien har valt 

studier där etiskt tillstånd fanns eller där forskarna tagit hänsyn till eller haft ett 

etiskt resonemang. I sex av de åtta artiklarna fanns det etiskt tillstånd, i de 

resterande två framgick ett etiskt resonemang. I de studier som granskats har 

resultaten redovisats utan att lägga till, förvränga eller framföra egna åsikter. 
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RESULTAT 

Analysen av anhörigas erfarenheter av att leva med en person med bipolär sjukdom 

resulterade i fyra kategorier och elva underkategorier. Dessa presenteras i Tabell 1 

samt i löpande text nedan. 

 

Tabell 1. Översikt som visar resultatets kategorier och underkategorier 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Kategorier 

 

Underkategorier 

Anhörigas känslor och tankar kring 

de drabbade och till sjukdomens 

yttringar 

Medkänslor för den närstående och 

andra i liknande situationer 

 

Rädslor och farhågor relaterat till vad 

sjukdomen medför 

 

Förändringar i dagligt liv Förändringar och hanteringsstrategier 

i det dagliga livet 

 

Uppoffringar och att egna behov sätts 

åt sidan 

 

Förändrade roller och relationer 

 

Ensamhet 

 

Svårigheter att få stöd från 

omgivningen 
Övervägande brist på stöd från det 

sociala nätverket 

 

Övervägande brist på stöd från 

vården 

 

Stigmatisering och skam 

 

Syn på framtiden Acceptans och hoppfullhet 

 

Osäkerhet och sorg 
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Anhörigas känslor och tankar kring de drabbade och till sjukdomens 

yttringar 

Litteraturstudien visar att denna kategori omfattar medkänslor för den närstående 

och andra i liknande situationer samt rädslor och farhågor relaterat till vad 

sjukdomen medför. 

 

Medkänslor för den närstående och andra i liknande situationer 

Studierna visar att anhöriga kunde känna ökad empati och medkänsla gentemot 

andra människor som lever i liknande situationer (Maskill, Crowe, Luty & Joyce, 

2010 & Granek, Danan, Bersudsky & Osher, 2016). Studier visar att anhöriga beskrev 

ökad empati för personen med bipolär sjukdom när denne gick igenom svåra 

perioder (Maskill et al., 2010 & Granek et al., 2016). Men trots medkänslan de 

anhöriga kände gentemot deras närstående överskuggades oftast dessa känslor av 

mer negativa känslor (Maskill et al., 2010). 

 

Rädslor och farhågor relaterat till vad sjukdomen medför 

Att tvingas erkänna sina rädslor angående sjukdomen var en lång process som kunde 

innehålla smärtsamma insikter för de anhöriga (Maskill et al., 2010). Förändringen 

som kommer med sjukdomen ledde till känslor av rädsla eller frustration (Maskill et 

al., 2010 & Jönsson, Skärsäter, Wijk & Danielsson, 2011). I flera studier framgår det 

att anhöriga beskrev rädsla gällande deras närståendes humörsvängningar och risker 

för återfall i sjukdomen (Tranvåg & Kristoffersen, 2008; Jönsson et al., 2011 & 

Granek et al., 2016). I en studie uttryckte de anhöriga en rädsla för oväntade 

händelser och suicidförsök (Rusner, Carlsson, Brunt & Nyström, 2012). Rädsla 

handlade i vissa studier om en oförståelse för sjukdomen (Tranvåg & Kristoffersen, 

2008; Van der Voort, Goossens & Van der Bijl, 2009 & Jönsson et al., 2011). En 

studie visar att de anhöriga försökte hitta en förklaring till varför deras närstående 

drabbats av denna sjukdom, en förklaring kunde vara hereditet och detta ledde till en 

rädsla för att fler familjemedlemmar kunde drabbas (Jönsson et al., 2011). 

 

Förändringar i dagligt liv  

Litteraturstudien visar att denna kategori omfattar förändringar och 

hanteringsstrategier i det dagliga livet, uppoffringar och att egna behov sätts åt sidan, 

förändrade roller och relationer samt ensamhet. 
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Förändringar och hanteringsstrategier i det dagliga livet 

Det som karakteriserade sjukdomen var att den hade en signifikant påverkan på 

funktionsnivån hos personer med bipolär sjukdom och det påverkade det dagliga 

livet för de anhöriga (Maskill et al., 2010). Anhöriga i flera studier beskrev 

situationen att ta hand om sin närstående som ett heltidsarbete. De anhöriga beskrev 

sitt ansvar som innebar att boka tid med sjukvården, säkerställa compliance till 

behandlingen och att ibland vara ensam ekonomiskt ansvarig. Studierna visar även 

att de kände sig ansvariga för de vardagliga sysslorna som att uppfostra barnen 

samtidigt som de skulle hantera sjukdomen och upptäcka förändringar i 

sinnestillståndet (Van der Voort et al., 2009 & Granek et al., 2016). 

 

Att ha en humoristisk sida, att älska sin partner eller minnet av att älska sin partner, 

kunna dela känslor och uppleva positiva händelser i relationen var viktigt för de 

anhöriga för att kunna hantera situationen de befann sig i. Anhöriga måste även ha 

kapacitet att klara av en svår episod samt att återhämta sig efteråt, detta var en del i 

hanteringsprocessen. I ett försök att få mer egentid drog de anhöriga sig undan de 

problematiska situationerna genom att arbeta eller i försök att slappna av (Van der 

Voort et al., 2009). För att hantera det dagliga livet under en kritisk fas blev de 

anhöriga tvungna att sätta sina egna känslor åt sidan och en sådan erfarenhet tog 

lång tid att bearbeta (Rusner et al., 2012). Att unna sig själv egentid följdes ofta av 

skuldkänslor. Några deltagare i denna studie bestämde sig för att fokusera på sina 

egna behov och inte känna sig skyldiga i detta (Van der Voort et al., 2009). Sömn, 

mental återhämtning och fysisk aktivitet var viktiga aspekter när det gäller stabilitet. 

Att leva med ett konstant suicidhot från den närstående krävde att den anhöriga 

hade möjlighet till återhämtning (Rusner, Carlsson, Brunt & Nyström, 2013). 

 

De som valde att lämna sin närstående nämnde att bördan blev för tung och att deras 

hanteringsstrategier inte längre var effektiva. Utmattningen och ensamheten blev 

outhärdlig och de skyddande faktorerna var antingen för svaga eller inte där alls 

(Van der Voort et al., 2009). Stabilitet i det dagliga livet gav skydd mot totalt kaos 

och maktlöshet. Att förebygga och förutse problem såväl som att skapa stabilitet i 

kaotiska situationer som anhörig ledde till att leva med en konstant inre spänning. 
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Stabilitet i det dagliga livet var inte något som avlägsnade känslan av oro eller ångest, 

de känslorna fanns kvar utan att ta över (Rusner et al., 2012 & Rusner et al., 2013). 

 

Uppoffringar och att egna behov sätts åt sidan 

I flera studier framkom det att de anhöriga hade satt sina egna behov i andra hand 

eller helt slutat ta hänsyn till dem (Van der Voort et al., 2009; Rusner et al., 2012 & 

Rusner et al., 2013). Att ständigt vara berövad på sömn, ge upp nöjen och inte ha tid 

eller ork att tänka på sig själv var exempel på uppoffringar som gjordes. 

Övergripande så kände de flesta anhöriga att deras liv kretsade runt den närstående 

och detta resulterade i att de var bundna till deras hem (Granek et al., 2016). De 

anhöriga blev påverkade av samma sociala konsekvenser som den närstående. 

Sjukdomen gjorde det svårt för anhöriga att planera sociala aktiviteter. Det uppstod 

ofta ändringar i sista minut som ledde till återbud. Att leva med en nedstämd 

närstående innebar ibland att avstå från sociala aktiviteter och ibland sätta sina 

vänskapsrelationer åt sidan under en tid, i syfte att spara energi för ansträngningen 

som sjukdomen innebar (Rusner et al., 2012). 

 

En studie visar att konsekvenserna av sjukdomen kunde leda till att de anhöriga var 

tvungna att säga upp sig från sitt arbete (Van der Voort et al., 2009). Deltagarnas 

egna liv och sinnesstämning blev förstört relaterat till sjukdomen. Detta var något de 

var tvungna att hantera vare sig om de ville eller inte (Jönsson et al., 2011). De 

anhörigas egna hälsotillstånd blev påverkat såsom anspänningar, muskelsmärtor, 

fatigue, mental trötthet och insomningsbesvär, i vissa fall ledde detta till depression 

(Tranvåg & Kristoffersen, 2008). Drömmen om att leva ett “normalt liv” var krossad. 

Det var en utmaning att ändra sin syn på vad ett normalt liv innebar (Rusner et al., 

2012). Deras livsstil behövde förändras för att axla rollen att ta hand om sin 

närstående (Maskill et al., 2010). En uppoffring var valet att inte skaffa fler barn 

relaterat till den närståendes förmåga att inte kunna vara delaktig i uppfostran 

(Granek et al., 2016). Svårigheterna att finna balans mellan att sätta andras behov 

före och att ta hänsyn till sina egna var en kamp för de anhöriga. I många fall satte de 

anhöriga deras egna behov åt sidan utan att vara medvetna om det, en del anhöriga 

valde att avsluta relationen med sin närstående på grund av detta. I samma studie 

medgav tre av de fyra anhöriga som var skilda från sin närstående att de i efterhand 
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skulle tagit hänsyn till sina egna behov i större utsträckning (Van der Voort et al., 

2009). 

 

Förändrade roller och relationer 

En studie visar att relationen förändrades. Det uppstod svårigheter i 

kommunikationen och risken för konflikter ökade. Att dela med sig av sina känslor 

till deras närstående beskrevs som omöjligt (Van der Voort et al., 2009). Dock 

upplevde deltagarna i en annan studie svårigheter att få insikt i hur deras närstående 

egentligen mådde (Jönsson et al., 2011). Att vara barn eller syskon till en person med 

bipolär sjukdom innebar ett större ansvar och detta uttrycktes ofta genom ilska, 

irritation och stress. Att bry sig om sin närstående kunde ibland misstolkas som 

överbeskyddande och kontrollerande, de anhöriga kunde bli tvingade att ändra sitt 

förhållningssätt (Rusner et al., 2012). Tillit handlade om tilltron till att den 

närstående skulle fortsätta ha ett normalt sinnestillstånd och compliance till 

behandlingen. Efter varje välhanterad episod växte tilltron och tilliten till varandra. 

Dock påverkades tilliten av sjukdomen och tvivelaktiga känslor om att stanna kvar i 

relationen uppstod. Brist på tillit hade ofta att göra med den närståendes beteende 

under en manisk episod och känslan av att de inte kunde räkna med att deras 

närstående kunde ta ansvar för dem själva eller för deras barn. De beskrev bristande 

intimitet som något som försvagade bandet mellan dem (Granek et al., 2016). 

Jämlikhet beskrevs i en studie som delat ansvar i relationen. Jämlikhet menades 

även att ha en gemensam plan för episoder av sjukdom där anhöriga måste ta mer 

ansvar. Brist på en sådan plan skapade en känsla av maktlöshet för de anhöriga. En 

ömsesidig öppenhet om egna behov karakteriserades av respekt för varandra vilket 

ledde till ökad stabilitet i vardagen (Rusner et al., 2013). En annan del i att vara 

anhörig till någon med bipolär sjukdom var att relationen blev starkare till sin 

närstående. De kände även en beundran för sin närstående i hur dem hanterade sin 

sjukdom (Maskill et al., 2010). 

 

Ensamhet 

De anhöriga kände sig ofta ensamma och saknade att kunna dela tankar och känslor 

med deras närstående (Tranvåg & Kristoffersen, 2008). En studie visar att 

sjukdomen sällan är synlig för utomstående och att den närstående inte alltid hade 

insikt vilket gjorde att de anhöriga kände sig ensamma med sina erfarenheter och att 



12 
 

ingen utomstående hade förståelse (Jönsson et al., 2011). De anhöriga kände sig 

ensamma trots att de levde med sin närstående. Denna erfarenhet upplevdes inte 

endast under perioder av mani eller depression utan även under perioderna med 

normalt sinnestillstånd (Van der Voort et al., 2009). Sjukdomen medförde perioder 

av tillbakadragande och isolering. Vid sådana tillfällen kände anhöriga en brist på 

intimitet vilket gav en känsla av ensamhet. Deltagarna kände sig ensamma med sina 

känslor om sjukdomen. De anhöriga kunde ha en känsla av ensamhet till följd av 

depression och utmattning och detta kunde pågå långt efter återhämtningen hos de 

närstående (Van der Voort et al., 2009 & Rusner et al., 2012).   

 

Svårigheter att få stöd från omgivningen 

Litteraturstudien visar att kategorin omfattar övervägande brist på stöd från det 

sociala nätverket och från vården samt stigmatisering och skam. 

  

Övervägande brist på stöd från det sociala nätverket 

När den närstående befann sig i en episod i sin sjukdom uppgav de anhöriga att det 

fanns ett behov av stöd från vänner och familj (Maskill et al., 2010 & Rusner et al., 

2013). I flera studier upplevde de anhöriga att det sociala nätverket minskade, att 

vänner drog sig undan, relaterat till sjukdomen (Tranvåg & Kristoffersen, 2008; 

Rusner et al., 2012 & Shamsaei, Khan Kermanshahi, Vanaki & Grosse Holforth, 

2013). När familj och vänner ansågs som mest behövda av de anhöriga fann de sig 

själva isolerade och övergivna (Tranvåg & Kristoffersen, 2008; Rusner et al., 2012 & 

Shamsaei et al., 2013). Detta ledde till känslor av sorg och de försökte kompensera 

detta genom att ty sig mer till deras närstående (Rusner et al., 2012). Förlusten av 

det sociala nätverket begränsade kommunikationen och socialisering med andra. De 

beskrev det som att människor i omgivningen inte förstod deras situation och detta 

resulterade i att de kände sig ensamma med sina känslor och tankar (Tranvåg & 

Kristoffersen, 2008). Socialt stöd såsom praktisk hjälp eller förståelse från familj och 

vänner var knapphändigt (Van der Voort et al., 2009). Genom möjligheter att få 

prata om sina erfarenheter med utomstående beskrev de anhöriga en befrielse som 

gjorde livet lättare att hantera (Van der Voort et al., 2009; Jönsson et al., 2011 & 

Rusner et al., 2013). Dela med sig av erfarenheter och tankar med personer som 

befann sig i liknande situationer och därmed förstod hur det var att vara anhörig till 

en person med bipolär sjukdom gav nya perspektiv (Rusner et al., 2013) 
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Övervägande brist på stöd från vården 

De anhörigas erfarenheter av den psykiatriska hälso- och sjukvården betraktades till 

stor del som negativ eftersom de ansåg att vården inte kunde tillhandahålla de 

tjänster eller stöd som de anhöriga förväntade sig. Detta ledde till att ansvaret fördes 

över till de anhöriga. Det framkom även brist på professionellt stöd för de anhöriga 

samt att det stöd som fanns, främst var inriktat på den närstående. (Tranvåg & 

Kristoffersen, 2008; Van der Voort et al., 2009 & Maskill et al., 2010). Svårigheter 

med att få omedelbar kontakt med vården i akuta situationer, att planera ett möte på 

den psykiatriska akutmottagningen när den närstående var suicidal, få relevant 

information eller måsta kämpa med regler och organisatoriska strukturer beskrevs 

som destruktiva av de anhöriga (Rusner et al., 2012). Det fanns även tendenser hos 

vårdpersonalen att beskriva symtom som den närstående drabbats av som ett 

beteende som gick att kontrollera. De anhöriga i samma studie identifierade 

svårigheter i de begränsade tjänsterna som fanns och hur snabbt dessa försvann trots 

att den närståendes tillstånd var uppenbart försämrat men ej längre akut (Maskill et 

al., 2010). 

 

De anhöriga uppgav att det fanns svårigheter att få adekvat sjukvård när det fanns ett 

medicinskt behov som inte var relaterat till bipolär sjukdom. I samma studie 

framkom det att föräldrarna var inkluderade i vården när barnet med bipolär 

sjukdom var minderårigt men det förändrades när barnet blev 18 år och flyttades till 

vuxenpsykiatrin. Bristen på tillgång till psykiatrisk vård tills det vuxna barnets liv var 

fullkomligt kaotiskt kunde tvinga en förälder att utföra okonventionella metoder eller 

till och med bryta mot lagen. Sekretesslagen är menat för att skydda den närstående 

men kunde bli extremt uteslutande för föräldrarna till vuxna barn. Vårdpersonalens 

rätt att bestämma om vård och behandlingar kunde leda till konsekvenser för de 

anhöriga, beslut togs utan att konsultera de anhöriga, och detta lämnade dem 

oförberedda. Bristen på stöd i denna studie visar att ansvaret blev flyttat från hälso- 

och sjukvårdspersonalen till de anhöriga (Rusner et al., 2012). Brist på omsorg av 

hälso-och sjukvårdspersonalen ledde till ilska och förtvivlan (Tranvåg & 

Kristoffersen, 2008). 
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För att inkludera de anhöriga i planeringen av vård, behandling och återhämtning 

skapas tidigt en grund för en hållbar kommunikation i det dagliga livet. Ett krav var 

dock att den anhöriga tilläts vara med av den närstående (Rusner et al., 2013). De 

anhöriga beskrev bristande förståelse av situationen från vårdpersonalen (Rusner et 

al., 2012). Om vårdpersonalen ignorerade problemen ledde detta till ökad ensamhet 

och lidande för de anhöriga. Individuella möten med vårdpersonal kunde vara i linje 

med öppen kommunikation (Rusner et al., 2013). Enligt anhöriga bör professionellt 

stöd främja framgångsrik hantering, vilket innebar att hjälpa de anhöriga att korrekt 

bedöma situationen och hitta en lämplig balans mellan att sätta sina egna behov först 

och att sätta andras behov först. De anhöriga uppgav att de behövde någon som 

lyssnade på deras historia. De behövde information om sjukdomen, hjälp med att 

förstå vilka beteenden som kan orsakas av sjukdomen och hjälpa till med 

bedömningen av sin egen situation samt praktiska råd för att koppla av, arbeta, 

utbilda eller behålla kontakten med andra (Van der Voort et al., 2009 & Rusner et al., 

2013). 

 

Trots det generella missnöjet var det några anhöriga som ansåg att vissa ur 

personalen hade behandlat dem väl och att behandlingen deras närstående fick var 

positiv (Tranvåg & Kristoffersen, 2008 & Maskill et al., 2010). En öppen dialog från 

hälso-och sjukvårdspersonalen om sjukdomen öppnade upp för nya möjligheter att 

förutse det oförutsägbara för de anhöriga. Att bli sedd av vårdpersonalen ökade 

stabiliteten i vardagen (Rusner et al., 2013).  

 

Stigmatisering och skam  

Det framkom att anhöriga upplevde stigmatisering och skam över bipolär sjukdom 

(Van der Voort et al., 2009; Shamsaei et al., 2013 & Granek et al., 2016). 

När vänner, familj och grannar talade illa om deras närstående och sjukdomen ökade 

bördan för de anhöriga (Tranvåg & Kristoffersen, 2008 & Shamsaei et al., 2013). I 

studier kunde en förklaring till att de anhöriga kände skam vara bristen på förståelse 

från andra om sjukdomen och de anhörigas situation (Jönsson et al., 2011 & Rusner 

et al., 2012). Detta gjorde dem försiktiga med vem och hur de pratade om sjukdomen 

(Jönsson et al., 2011 & Shamsaei et al., 2013). Negativt dömande var en reaktion de 

anhöriga stötte på från vänner, familj, myndigheter och samhället i allmänhet 

(Shamsaei et al., 2013). I en studie framkom det att förväntningar och krav från 
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samhället skapade en stor press för de anhöriga. Att förklara den närståendes 

beteende och handlingar upplevdes svårt, men de fann inga svårigheter i att försvara 

detta. Anhöriga gjorde detta trots att de är utmattade, ledsna eller arga för att skydda 

familjen från att bli socialt exkluderade (Rusner et al., 2012). Stigma från 

omgivningen kunde leda till social isolering och en känsla av skam att ha en 

närstående med bipolär sjukdom. De anhöriga trodde att skammen och 

diskrimineringen kunde vara associerat med historien som finns bakom bipolär 

sjukdom och att de drabbade tidigare blev inlåsta på institutioner, ibland resten av 

deras liv (Shamsaei et al., 2013). 

 

Syn på framtiden  

Litteraturstudien visar att kategorin omfattar acceptans och hoppfullhet samt 

osäkerhet och sorg. 

 

Acceptans och hoppfullhet 

Det kunde gå många år innan de anhöriga kunde acceptera sjukdomen, men när de 

väl accepterade den och dess konsekvenser fann de äntligen sinnesfrid och såg livet 

från ett nytt perspektiv (Tranvåg & Kristoffersen, 2008). För att göra livet mer 

hanterbart i framtiden var det viktigt för de anhöriga att kunna anpassa sina 

förväntningar om hur framtiden skulle bli med den nuvarande situationen. Genom 

att tro på förbättring och stabilitet i sjukdomen kunde det göra livet mer hoppfullt 

inför framtiden (Jönsson et al., 2011). Det visade sig i en studie att de anhöriga hade 

hopp om att allting skulle bli återställt till vad det en gång varit (Tranvåg & 

Kristoffersen, 2008). Anhöriga uttryckte ett behov att i framtiden möta personer 

med liknande erfarenheter och att kunna få förståelse och stöd från deras vänner, 

släktingar och kollegor likväl som från hälso- och sjukvården (Jönsson et al., 2011). 

 

Osäkerhet och sorg 

Studier visar att anhöriga beskrev en oro och osäkerhet inför framtiden tillsammans 

med deras närstående, hur de själva skulle hantera framtiden likväl som hur 

personen med bipolär sjukdom skulle klara av framtiden (Jönsson et al., 2011 & 

Rusner et al., 2012). Osäkerheten inför framtiden berodde dels på obesvarade frågor 

om behandling och framtidsutsikterna för personen med bipolär sjukdom (Tranvåg 

& Kristoffersen, 2008 & Jönsson et al., 2011). Den vårdande rollen som anhörig var 
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inget som deltagarna kunde komma undan med, utan snarare betraktade de det som 

ett livslångt engagemang (Maskill et al., 2010 & Rusner et al., 2012). Den 

närståendes sjukdom orsakade förluster av viktiga aspekter i livet. Anhöriga 

upplevde en sorg när sjukdomen tog personen som de älskat och livet som det kunde 

ha blivit. De sörjde över tryggheten, framtidsplaner och över vänner som lämnat 

dem. Deras sorg var även relaterat till deras barns förlust av trygghet och säkerhet 

under deras uppväxt (Tranvåg & Kristoffersen, 2008). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva anhörigas erfarenheter av att leva med 

en person med bipolär sjukdom. Resultatet visar anhörigas känslor och tankar kring 

de drabbade och till sjukdomens yttringar, förändringar i dagligt liv, svårigheter med 

att få stöd från omgivningen samt deras syn på framtiden. Resultatet kopplas till 

relevanta studier, Callista Roys adaptionsteori och annan relevant litteratur.  

 

Resultatet i litteraturstudien visar att anhöriga hade olika erfarenheter av sjukdomen 

och därmed olika känslor. Det framkom att anhöriga kände empati för andra i 

liknande situationer samt för den närstående. Liknande resultat återfinns i en studie 

av Veltman, Cameron & Stewart (2002) där det framkom att anhöriga lärde sig 

känna medlidande till personer med psykisk ohälsa och andra som befann sig i 

liknande situationer. 

 

Litteraturstudien visar även att rädslor och farhågor var vanligt förekommande. Det 

handlade om oförståelse till sjukdomen, rädsla för återfall eller suicidrisk och 

farhågor för vad sjukdomen innebar. Liknande resultat finns i en studie med 32 

anhöriga till personer med bipolär sjukdom, 90,6 procent hade en bristande 

förståelse för sjukdomen och kände hopplöshet och hälften uppgav att de kände en 

rädsla för suicid och återfall (Bauer et al., 2011). Vidare bekräftas detta i en studie av 

Shamsaei, Kermanshahi, Vanaki, Hajizadeh & Hayatbakhsh (2010) där anhöriga 

uttryckte rädslor relaterat till att den närståendes känslor och beteende ofta var 

oförutsägbara. Anhöriga var ofta rädda att den närstående skulle skada sig själv eller 

andra familjemedlemmar. I en studie av Wade (2006) framkom det liknande känslor 

av rädsla att deras närstående kunde utsättas för fara. Därför dras slutsatsen att det 

som skapar rädsla hos de anhöriga är oförståelsen till sjukdomen, risken för återfall 

samt suicidrisken. Utifrån ovanstående menar författarna till litteraturstudien att 

genom ökad förståelse för sjukdomen och anhörigas erfarenheter och tydligare 

information från hälso- och sjukvården skulle rädslan hos de anhöriga kunna 

minskas.  
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Litteraturstudien visar förändringar i det dagliga livet för de anhöriga. 

Funktionsnivån hos de närstående var nedsatt och att ta hand om sin närstående var 

något som tog upp en stor del av dygnet. För att hantera det dagliga livet krävdes 

hanteringsstrategier. Hanna & Roy (2001) menar utifrån Roys adaptionsteori att 

hanteringsprocesser är de sätt vi hanterar en ombytlig tillvaro. De menar även att 

hanteringsprocesser är primära för att förstå enskilda individer och personer i 

relation till individen och deras anpassning samt sjuksköterskans roll i att förbättra 

anpassningen. Liksom litteraturstudiens resultat visar en studie att sjukdomen hade 

förändrat hela livet för de anhöriga (Shamsaei et al., 2010). I en annan studie med 60 

deltagare uppgav alla att den största svårigheten i det dagliga livet var att hantera 

situationer kring den närstående (Bauer, Keopke, Sterzinger & Spiessl, 2012). En 

slutsats som kan dras utifrån ovanstående är att de anhöriga har en krävande 

situation. Författarna menar att genom fungerande hanteringsstrategier skulle det 

kunna skapa stabilitet och trygghet för de anhöriga i det dagliga livet. 

 

Litteraturstudien visar även att anhörigas egna behov och nöjen blev 

bortprioriterade. De anhörigas hälsa och vänskapsrelationer påverkades negativt. I 

en studie av Veltman et al., (2002) framkom liknande erfarenheter och svårigheter i 

att finna något positivt med att vara anhörig till en person med bipolär sjukdom. 

Uppoffringar gjordes för att ta hand om sin närstående. Detta visas även i andra 

studier däribland en studie av Bauer et al., (2012) där 83 procent av 60 anhöriga 

uppgav att de själva led av psykisk ohälsa på grund av den närståendes sjukdom. I en 

annan studie medgav en del att i ett försök att bibehålla hälsan var de även tvungna 

att tänka på sig själv (Shamsaei et al., 2010). För att de anhöriga ska kunna anpassa 

sig till den nya situationen behöver de enligt Roys adaptionsteori exempelvis mat, 

boende, sjukvård och de ekonomiska resurserna för att tillhandahålla dessa. De 

behöver även klarhet om deras komplementära roller och förstå samt vara 

engagerade till de uppgifter som förväntas så att familjen kan uppnå gemensamma 

mål (Hanna & Roy, 2001). Författarna drar slutsatsen att de anhörigas egen hälsa i 

många fall påverkas negativt. Resultatet visar att de anhöriga försökte anpassa sig 

och kompensera för den närstående för att få ett fungerande dagligt liv. En reflektion 

utifrån ovanstående är att detta kunde ske på bekostnad av den egna hälsan. 

 



19 
 

Resultatet i litteraturstudien visar att rollerna och relationerna blev förändrade och 

de anhöriga blev i stort sett ensam ansvarig för att hantera det dagliga livet. Brist på 

intimitet var återkommande. Det uppstod konflikter och relationen till den 

närstående påverkades negativt. Roy menar att rollfunktionen är ett adaptivt 

funktionsområde och handlar om att personen ska veta vem hen är i relation till 

andra för att kunna handla på ett rationellt sätt. När vi inte kan leva i enlighet med 

de roller och förväntningar som finns kan personer få svårt att hantera det sociala 

samspelet (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, ss. 237-239). Vidare bekräftas i en 

sammanställning av studier att partners till personer med bipolär sjukdom upplevde 

en minskning av den sexuella tillfredsställelsen både under maniska och depressiva 

episoder och detta påverkade relationen negativt (Kopeykina et al., 2016). I en studie 

där de undersökt faktorer som påverkade hur de anhöriga hanterade den 

närståendes svåra psykiska sjukdom framkom det att unga kvinnor hade en ökad risk 

för känslomässig påfrestning jämfört med äldre kvinnor. Liknande resultat framkom 

för känslor såsom ilska. Etnicitet och utbildningsgrad var även faktorer som 

påverkade hanteringen av den närståendes sjukdom (Zauszniewski & Bekhet, 2014). 

I en studie av Khare (2016) uppgav en dotter att relationen till sin pappa blev 

komplicerad på grund av den bipolära sjukdomen. Författarna har uppmärksammat 

när litteraturstudien genomförts att bristen på intimitet är en aspekt som påverkar 

relationen negativt. Därför vill vi lyfta denna aspekt som värdefull kunskap till 

sjuksköterskor som möter anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Det kan vara 

betydelsefullt att vara lyhörd för denna aspekt och samtala om detta om behov finns.  

 

Litteraturstudien visar att det sociala nätverket minskade. De anhöriga uppgav att 

stöd från människor i deras omgivning var viktigt. Liknande resultat finns i en studie 

av Shamsaei et al., (2010) där de anhöriga uppgav ett behov av stöd från vänner och 

familj för att minska stressen och för att öka stödet i hanteringen av sjukdomen. De 

anhöriga ansåg att det var viktigt med ett socialt nätverk. Den närståendes 

försämrade sociala kompetens bidrog till ett minskat socialt nätverk. Vidare visar en 

studie av Stein, Aguirre & Hunt (2013) att föräldrar till vuxna barn med bipolär 

sjukdom och/eller schizofreni upplevde en stor förlust av sina sociala kontakter på 

grund av deras närståendes psykiska sjukdom.  
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I litteraturstudien framkom stora brister i stödet från vården, de anhöriga kände att 

det axlade ett stort ansvar för den närståendes hälsa själva. De anhöriga upplevde 

svårigheter med adekvat sjukvård för den närstående och information om 

sjukdomstillståndet. Detta bekräftas i en studie av Rose, Mallinson & Walton-Moss 

(2002) där de anhöriga till personer med psykisk ohälsa uppgav bristande vård, 

behandling och information. Detta bekräftas vidare i en studie av Wilkinson & 

McAndrew (2008) där de anhöriga ville ha mer kunskap om sjukdomen och uppgav 

bristande information från vården. I en studie av Jensen (2004) framkom det att de 

anhöriga upplevde att sjukvården lade skulden på dem och de tvivlade på kunskapen 

hos vårdpersonalen. I en studie av Veltman et al., (2002) beskrev de anhöriga att 

sjukvården endast var till för deras närstående vilket gjorde det svårt att vara 

delaktig. Vidare bekräftar en studie med Wade (2006) att vårdpersonalen beskrevs 

vara okunniga, hänsynslösa och ouppmärksamma. Brist på tillit till vårdpersonalens 

kunskap skapade en känsla av att vara övergiven. En slutsats av ovanstående är att 

det finns stora brister av stöd och information från hälso- och sjukvården. 

Författarna vill därmed lyfta vikten av en god relation mellan vårdpersonal och 

anhöriga. Den negativa bilden de anhöriga har gentemot sjukvården kan grunda sig i 

sjuksköterskans bristande resurser för att ta hand om de anhöriga. Det måste ges 

förutsättningar för att sjuksköterskan ska bättre kunna ta hand om de anhörigas 

behov. 

 

Litteraturstudien visar att de anhöriga önskade få hjälp med att göra korrekta 

bedömningar av den närståendes beteende samt att någon lyssnade på deras 

erfarenheter. Detta bekräftas av Jensen (2004) där de anhöriga önskade att 

sjukvården skulle lyssna till dem med en förstående och vänlig attityd. Vidare 

bekräftas detta av Shamsaei et al., (2010) där de anhöriga uttryckte ett behov av 

information om sjukdomen och hanteringen av problem. De trodde att 

vårdpersonalen var de som skulle ge sådan information. De ansåg även att 

vårdpersonalen var viktig för att ge dem stöd. En studie av Sjöblom, Peijlert & 

Asplund (2005) om sjuksköterskors syn på anhöriga inom den psykiatriska vården 

bekräftar att de anhöriga behöver stöd. I en studie av Russell & Browne (2005) 

framkom det att genom en tydlig vårdplan, där tidiga tecken och symtom ingick, 

kände de anhöriga sig bekväma med de åtgärder som kan komma att krävas när den 

närstående har en episod i sin sjukdom. Majoriteten (>80%) av 26 deltagare i en 
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annan studie ansåg att fördelarna med att ingå i en stödgrupp var att lära sig se tidiga 

varningstecken för återfall. Det ökade deras livskvalité, de kände sig mer delaktiga 

och engagerade i omsorgsaktiviteter. Majoriteten ansåg även att denna stödgrupp 

hade hjälpt dem med att hitta stöd till sig själv (Gex-Fabry, Cuénoud, Stauffer-

Corminboeuf, Aillon, Perroud & Aubry, 2015). I en annan studie beskrev personer 

med bipolär sjukdom och deras anhöriga att lära sig mer om sjukdomen och förstå 

konsekvenserna hjälpte dem att acceptera diagnosen (Delmas, Proudfoot, Parker & 

Manicavasagar, 2011). Enligt Socialstyrelsen (2016) ska hälso- och sjukvårdspersonal 

identifiera anhörigas behov av stöd. De anhöriga har rätt till olika typer av stöd för 

att minska den psykiska och fysiska belastningen. En reflektion är att det i nuläget 

verkar finnas brister i att ta hand om de anhöriga. 

 

Litteraturstudien visar att stigmatisering och skam var något som påverkade de 

anhöriga anmärkningsvärt. I en studie av Veltman et al., (2002) beskrev de anhöriga 

upplevd stigmatisering. De kände sig beskyllda, missförstådda och att de inte var 

uppskattade av samhället såväl som av vården. Vidare bekräftas detta av Shamsaei et 

al., (2010) där de anhöriga var oroliga över den stigmatisering som finns över psykisk 

ohälsa. En annan studie visar att personer med bipolär sjukdom upplevde mest 

stigmatisering när det kommer till arbetsförmåga och vid kontakt med den 

psykiatriska vården (Nilsson, Kugathasan & Straarup, 2016). I en studie av Suto et 

al., (2012) berättade personer med bipolär sjukdom och deras anhöriga om den 

upplevda diskriminering de fick utstå på skolan och på jobbet. Hanna & Roy (2001) 

menar att stigmatisering är något som kan påverka familjens anpassning till 

situationen. Det är rimligt att anta utifrån ovanstående att stöd från vänner, familj 

och vården är bristande. Detta skulle enligt författarna kunna förklaras genom den 

stigmatisering som finns gentemot psykisk ohälsa. Författarna anser att det är viktigt 

som sjuksköterska att vara medveten om samhällets syn på psykisk ohälsa och 

därigenom bidra till att minska känslan av skam för de som lider av psykisk ohälsa 

och deras anhöriga.  

 

Litteraturstudien visar att de anhöriga fann hopp när de accepterade sjukdomen.  

Detta bekräftas i en studie av Bland & Darlington (2002) där familjemedlemmar till 

någon med en allvarlig psykisk sjukdom beskrev synen på hopp. Det framkom att 

vara hoppfull inför framtiden innebar en tro på förbättring i sjukdomstillståndet. 
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Men även att hoppet om återhämtning i framtiden hölls i motsats till sorgen för det 

som hade gått förlorat i sjukdomen. I en studie av Jönsson, Wijk, Skärsäter & 

Danielson (2008) ansåg personer med bipolär sjukdom att de anhöriga och vänner 

var viktiga för att känna hopp inför framtiden. I en studie av Delmas et al., (2011) 

framkom det att en del anhöriga uppgav att inga faktorer kunde ha hjälpt dem att 

acceptera sjukdomen tidigare. Författarna drar slutsatsen av ovanstående att de 

anhöriga skulle kunna uppleva en mer hoppfull framtid om de kan acceptera 

sjukdomen. Men huruvida vägen till acceptans av sjukdomen kan påverkas av 

exempelvis stöd från vården går inte att uttala sig om. Det är rimligt att anta att det 

är individuellt.  

 

Litteraturstudien visar även att de anhöriga kände sorg över att framtiden inte skulle 

bli som förväntad. Det fanns en osäkerhet inför hur framtiden skulle se ut men 

hoppet om att tillvaron skulle återgå till vad det en gång varit fanns kvar. Detta 

bekräftas i en studie där anhöriga var oroliga över vad framtiden skulle bringa 

(Wade, 2006). Detta bekräftas vidare i en studie av Delmas et al., (2011) där de 

anhöriga kände en oro inför framtiden när deras närstående fick diagnosen bipolär 

sjukdom. En slutsats av ovanstående är att de anhöriga känner sorg och oro inför 

framtiden. Resultatet visar att en del anhöriga valde att lämna dennes närstående 

och det skulle kunna förklaras av den hopplöshet som de känner inför framtiden.  

 

Metoddiskussion 

Till litteraturstudien användes åtta artiklar med kvalitativ ansats i syftet att kunna 

beskriva anhörigas erfarenheter av att leva med en person med bipolär sjukdom. 

Enligt Friberg (2012) är målet med kvalitativ forskning att öka förståelse. Friberg 

menar för att skapa förståelse för en person och dennes livssituation används studier 

med kvalitativ ansats (ss. 99-121). Författarna ansåg att detta var lämpligt till det 

valda syftet.   

 

Artikelsökningen genomfördes i de databaser som var relevant. I det svenska språket 

används ett ord för anhörig medan i det engelska språket finns många olika ord för 

anhörig och detta kan gjort att relevanta artiklar inte hittats. För att minska risken 

för detta har författarna sökt på ett flertal olika termer som används för anhörig. 

Avgränsningar med peer review har gjorts på de databaser där möjligt. Olsson & 



23 
 

Sörensen (2011) beskriver att peer review innebär att artiklarna är oberoende 

granskade av en sakkunnig och att detta ger en trovärdighet till den publicerade 

artikeln (s.73). 

 

Inklusionskriterier till litteraturstudien var att deltagarna skulle vara över 18 år 

eftersom erfarenheterna skiljdes och litteraturstudiens resultat skulle bli för splittrat. 

En artikel som till en början var tänkt att ingå i litteraturstudien blev exkluderad då 

personerna med bipolär sjukdom var under 18 år och erfarenheterna från de 

anhöriga skiljde sig anmärkningsvärt från övriga studier. Studierna skulle vara 

publicerade de senaste tio åren för att vara så aktuella som möjligt eftersom synen på 

psykisk ohälsa kan ha förändrats. Kvantitativa studier exkluderades eftersom de inte 

svarade på syftet. Studier som beskrev erfarenheter av sjukdomen ur andra 

perspektiv än författarnas syfte exkluderades. I studien av Granek et al., (2016) 

beskrevs erfarenheterna av sjukdomen utifrån den närståendes och anhörigas 

perspektiv. Det gick enkelt att utläsa från vems perspektiv det var i resultatdelen. I 

efterhand anser författarna att en annan artikel kunde ha tillfört mer till resultatet.  

 

Enligt Friberg (2012) genomförs en kvalitetsgranskning för att säkerställa god 

kvalitet (s.44). Valda artiklar kvalitetsgranskades och samtliga artiklar var av god 

kvalitet och kunde därför ingå i litteraturstudien. I samtliga artiklar redovisades 

könsfördelningen. Totalt var det 109 deltagare varav 67 kvinnor och 42 män. Det 

framgick ej någon tydlig skillnad mellan män och kvinnors erfarenheter i studiernas 

resultat. Även om det hade varit intressant att veta skillnader mellan könen var inte 

syftet med litteraturstudien att beskriva dessa skillnader. Majoriteten av studierna 

som utgjorde resultatet var gjorda i Europa varav tre av studierna var gjorda i 

Sverige, en i Norge, en i Nederländerna, en i Nya Zeeland, en i Iran och en i Israel. 

Författarna anser att synen på psykisk ohälsa kan variera världen över. Därför var 

det positivt att deltagarna var från olika länder eftersom deltagarna då hade olika 

kulturer, religioner och samhällsklasser. Analysen gjordes utifrån Fribergs (2012) 

femstegsmodell (s.127). Analysprocessen utfördes gemensamt. Indelningen i 

kategorier och underkategorier var problematiskt då delar ur resultatet passade in på 

flera ställen. Författarna var då tvungna att diskutera och läsa igenom resultattexten 

igen för att sortera den i så passande kategori som möjligt. Denna process har varit 

tidskrävande. Svårigheter att tolka det engelska språket har även funnits. En 
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förklaring kan vara att författarna ej har engelska som modersmål. Författarna kan 

därför ej garantera att det inte finns språkliga missförstånd. 

 

Forskningsetisk diskussion 

Författarna anser att ett etiskt tillstånd för forskning på människor är centralt för att 

skydda deltagarna. Enligt Olsson & Sörensen (2011) ska humanforskning bidra till ny 

kunskap samt ha individens bästa i beaktande (s. 86). Studier med etiskt tillstånd 

eftersträvades i den mån det gick varav sex stycken var etiskt granskade och två 

stycken hade ett etiskt resonemang. I Van der Voort et al., (2009) framkom det att 

något etiskt tillstånd inte krävdes eftersom deltagarna ansågs vara friska människor 

som frivilligt deltog i studien, forskarna i studien tog dock hänsyn till etiska 

principer. I tidskriften där Shamsaei et al., (2013) har publicerat sin artikel hänvisas 

författarna till att deltagarna i studien måste ge informerat samtycke och 

anonymiteten måste bevaras och detta framgår i artikeln. I samtliga artiklar fanns 

informerat samtycke och uppgift om frivilligt deltagande. De två studier som saknade 

etiskt tillstånd valdes ändå att ingå i litteraturstudien då ett tydligt etiskt resonemang 

framgick. 

 

En studie visar att deltagarna hade tillgång till psykologsamtal under tiden som 

studien genomfördes. Ingen deltagare nyttjade samtalen. Detta är något författarna 

anser är viktigt då studier som dessa kan väcka flertalet känslor som kan vara svåra 

att bearbeta. Författarna i litteraturstudien har inga egna erfarenheter av bipolär 

sjukdom och därför ingen känslomässig relation till sjukdomen. Allt resultat från 

studierna har redovisats även om de ej stämmer överens med författarnas åsikter. 

Författarna har i analysprocessen noggrant översatt resultaten för att inte lägga till, 

förvränga samt att inte författarnas egna åsikter framförts. 

 

Konklusion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva anhörigas erfarenheter av att leva med en 

person med bipolär sjukdom. Resultatet visar att de anhörigas liv påverkas dagligen. 

Deras sociala nätverk likväl som deras relationer har förändrats. Utmärkande i 

litteraturstudien är bristen på och anhörigas behov av information och stöd från 

vården. Resultatet ger en djupare förståelse för de anhörigas situation och deras 

behov från hälso- och sjukvården. Författarna har uppmärksammat att det finns lite 
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forskning på erfarenheterna av bipolär sjukdom. Det skulle vara intressant att 

genomföra interventionsstudier för att se hur vårdpersonalen bäst kan stödja 

anhöriga. Resultatet pekar på att det krävs utökade resurser till hälso- och 

sjukvården för att ta hand om anhörigas erfarenheter av att leva med en person med 

bipolär sjukdom.  
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